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El millor candidat
El millor equip

Només ens faltes tu
Candidatura del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ

1. Ricardo Mascarell Moros

2. Joan Manuel Ferrer Meseguer

3. Laura Piñana Mas

4. Juan Lores Espinosa

5. Imma Arayo Solà

6. Marta Escudero Albor

7. Pablo Albiol Pretel 

8. Pilar Ors Zarzoso

Estimats benicarlandos i benicarlandes,

La nostra ciutat ha de ser, per a totes les generacions, 
una ciutat meravellosa. I això, per a mi, és l’aspecte que 
s’ha de treballar més des del món de la política. Perquè 
no és suficient el fet de dirigir la ciutat. S’ha d’augmentar 
la qualitat de vida dels benicarlandosi benicarlandes, 
amb més seguretat, amb més ofertes de treball, amb 
una millor infraestructura sanitària i educativa, amb 
millors comunicacions... i naturalment amb un acurat 
tracte dels diners, que són de tots.

A Benicarló, no necessitem experiments blaus ni rojos; 
sinó una política responsable que faça un Benicarló més 
humà, més del dia a dia, amb més possibilitats, amb 
més seny, amb més diàleg i consens, amb una avaluació 
fiable, amb ànim i coratge per a un futur esperançador. 

Per tot això presento la meua candidatura. En les 
pròximes eleccions tenim la gran oportunitat de fer de 
Benicarló la millor ciutat per a totes les generacions, 
amb un aire fresc il·lusionant. Per aquest motiu us 
convido, de tot cor, a recolzar el nostre projecte polític 
per a fer de Benicarló una ciutat capdavantera en tots 
els aspectes. Per un Benicarló que pot i ha de ser més. 
Amb compromís, amb credibilitat i amb confiança. Amb 
il·lusió i esperança. Per un Benicarló per a tu.

Per això, us demano el vot, perquè... només ens faltes tu!

Una cordial salutació.

Ricardo Mascarell Moros

Queridos benicarlandos y benicarlandas,
Nuestra ciudad debe ser, para todas las generaciones, una 
ciudad maravillosa. Y este, para mí, es el aspecto que se 
debe trabajar más desde el mundo de la política. Porque no 
es suficiente el hecho de dirigir la ciudad. Se debe aumentar 
la calidad de vida de los benicarlandos y benicarlandas, con 
más seguridad, con más ofertas de trabajo, con una mejor 
infraestructura sanitaria y educativa, con mejores comuni-
caciones... y naturalmente con un esmerado trato del dinero, 
que es de todos.
En Benicarló, no necesitamos experimentos azules ni rojos, 
sino una política responsable que haga un Benicarló más hu-
mano, más del día a día, con más posibilidades, con más cor-
dura, con más diálogo y consenso, con una evaluación fiable, 

con ánimo y coraje para un futuro esperanzador.

Por todo eso presento mi candidatura. En las próximas elec-
ciones tenemos la gran oportunidad de hacer de Benicarló la 
mejor ciudad para todas las generaciones, con un aire fresco 
ilusionante. Por este motivo os invito, de todo corazón, a apo-
yar nuestro proyecto político para hacer de Benicarló una ciu-
dad puntera en todos los aspectos. Por un Benicarló que pue-
de y debe ser más. Con compromiso, con credibilidad y con 
confianza. Con ilusión y esperanza. Por un Benicarló para ti.
Por eso, os pido el voto, porque... sólo nos faltas tú!

Un cordial saludo.
Ricardo Mascarell Moros

9. Cèlia Trenzano Solves

10. Juan Gomis Hernan

11. Jose Luis Guzman Grau

12. M. Josep Arayo Solà

13. Eladio Giner Albiol

14. Santiago Añó Ferrer

15. Olga Bahent Miralles

16. Pere Ballester Ferreres

17. Carme Pellicer Simó

18. José Maria Querol Gellida

19. Mònica Fa Maluenda

20. Teresa Morales Peña

21. Vicente Cucala Pascual

1s Pili Bayarri Bellés

2s Joanvi Vallés Bou



COMPROMESOS AMB LES PERSONES,  
EL BENESTAR I LA QUALITAT DE VIDA...  

PERQUÈ SOM COM TU

BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA
• Realitzar programes d’acció integral a la infància i a la família, d’eradicació de 

l’absentisme escolar, de formació laboral i sobretot preventius.
• Programar propostes formatives estables per als pares i mares, en coordinació 

amb les AMPA.
• Potenciar els serveis de la ludoteca a l’edifici administratiu i les escoles de 

vacances.
• Assessorar les víctimes de la violència de gènere per a accedir a les mesures de 

protecció integral.
• Assessorar en formació i ajuda psicològica a les associacions de familiars de 

malalts.
• Posar a disposició de la gent gran un servei gratuït juridicoadministratiu.
• Incrementar les ajudes a domicili per a la gent gran. 
• Establir el xec de serveis per a fer front a les despeses de la gent gran 

necessitada de serveis externs, segons els seus ingressos.
• Crear una borsa d’habitatges de lloguer.

SALUT
• Sol·licitar a la Conselleria de Sanitat els serveis d’assistència de salut mental, 

dermatologia, tocoginecologia, planificació familiar i cirurgia menor.
• Impulsar programes preventius de salut, en general, i especialment per als 

joves: drogodependències, sexualitat, malalties de transmissió,  
anorèxia/bulímia, ludopatia, etc.

• Programar actuacions dirigides al benestar i la salut pública en relació al medi 
ambient (fums, aigües residuals, sorolls, riscos laborals...) .

• Instar la Generalitat a la creació d’una Oficina d’Informació al Consumidor.

JOVENTUT
• Crear “l’espai jove” d’oci i dotar-lo d’informació juvenil 

i de mitjans musicals, informàtics, jocs alternatius, 
tallers d’intercanvi, espais per a grups musicals... 

• Destinar ajudes econòmiques perquè els joves 
emprenedors puguen crear un negoci al centre 
històric de la ciutat.

• Formar i ajudar els joves en la inserció al món laboral.
• Facilitar la connexió a Internet via Wi-Fi, de manera 

gratuïta. 
• Ajudar econòmicament per al transport dels 

estudiants universitaris que pels estudis s’hagen de 
desplaçar fora de la ciutat.

SEGURETAT CIUTADANA
• Dotar la Policia Municipal i el voluntariat de Protecció 

Civil dels recursos necessaris.
• Posar en marxa el reglament intern de la Policia.
• Dissenyar un Pla de prevenció d’accidents i 

catàstrofes, a través de la Junta de Seguretat Local, 
exigint a les indústries perilloses i centres públics un 
Pla de Seguretat i d’Evacuació.

BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA
• Realizar programas de acción integral a la infancia ya la familia, de erra-

dicación del absentismo escolar, de formación laboral y sobre todo pre-
ventivos.

• Programar propuestas formativas estables para los pares y las madres, 
en coordinación con las AMPAS.

• Potenciar los servicios de la ludoteca y las escuelas de vacaciones.
• Asesorar a las víctimas de la violencia de género.
• Asesorar en formación y ayuda psicológica a las asociaciones de familia-

res de enfermos.
• Poner a disposición de las personas mayores un servicio gratuito jurídico; 

incrementar las ayudas a domicilio y establecer el cheque de servicios 
para hacer frente a los gastos de servicios externos.

• Crear una bolsa de viviendas de alquiler.

JUVENTUD
• Crear “el espacio joven” de ocio y dotarlo de información y 

de medios.
• Destinar ayudas económicas para que los jóvenes puedan 

crear un negocio en el centro de la ciudad así como formar y 
ayudar a los jóvenes en la inserción al mundo laboral.

• Facilitar la conexión a Internet vía wi-fi, de manera gratuita.
• Ayudar económicamente para el transporte de los estu-

diantes universitarios.

SEGURIDAD CIUDADANA
• Dotar a la Policía Municipal y el voluntariado de Protección 

Civil de los recursos necesarios.
• Poner en marcha el reglamento interno de la Policía.
• Diseñar un Plan de prevención de accidentes y catástrofes.

SALUD
• Solicitar más servicios sanitarios a la Conse-

lleria de Sanidad.
• Impulsar programas preventivos de salud es-

pecialmente para los jóvenes. 
• Programar actuaciones dirigidas al bienestar 

y la salud pública en relación al medio am-
biente.

• Instar a la Generalitat la creación de una Ofi-
cina de Información al Consumidor.



COMPROMESOS AMB  
LA PROMOCIÓ ECONÒMICA I EL PROGRÉS...  

PERQUÈ SOM COM TU

COMERÇ
• Elaborar un Pla Integral de Dinamització del Comerç, 

modern i de qualitat amb formació continuada i 
assistència tècnica. 

• Fomentar l’ocupació terciària i la seua qualitat, amb la 
formació adequada i la innovació corresponent.

• Posar en marxa el xec servei públic en els comerços, 
útil per a pagar taxes o impostos municipals i per a la 
inversió en el mateix comerç.

• Donar suport a les campanyes i iniciatives 
promogudes pel comerç urbà.

EMPRESA
• Elaborar un Pacte per l’Ocupació, generant sòl industrial i un mercat de treball 

digne.
• Crear una partida de 400.000€ per a emprenedors que creen llocs de treball.
• Rebaixar les taxes municipals en aquelles empreses que contracten persones 

benicarlandes en l’atur.
• Cooperar amb les associacions empresarials per afavorir la creació de xicotetes 

i mitjanes empreses.
• Crear un viver d’empreses basat en les noves tecnologies. 
• Facilitar les declaracions d’interés comunitari per a aquelles empreses 

situades en sòl urbanitzable, pendents de desenvolupar.

AGRICULTURA I PESCA
• Crear una borsa de treball agrícola.
• Millorar la informació i gestió de les subvencions-ajudes per a l’agricultura.
• Elaborar un pla de millora i manteniment dels camins rurals.
• Donar suport al Consell Regulador DO Carxofa de Benicarló i augmentar la 

promoció de la carxofa i altres productes del camp benicarlando.
• Donar suport a les iniciatives que aposten per l’agricultura ecològica.
• Millorar la vigilància al camp amb l’ampliació del servei de Policia Rural.
• Defensar el manteniment dels ecosistemes marins per al benefici de tots 

els usuaris.
• Donar suport a una política de pesca regional.
• Reivindicar subvencions per al gasoil professional.
• Crear la marca Maestrat per a unificar els productes agrícoles, pesquers i 

ramaders. 

TURISME
• Desenvolupar el Pla Estratègic Turístic.
• Consolidar l’oferta de sol-platja i potenciar altres possibilitats de 

turisme.
• Crear una àrea destinada al turisme d’autocaravanes.
• Col·laborar amb l’Agrupació Local de Restaurants per a potenciar 

Benicarló com a destí gastronòmic de qualitat.

COMERCIO
• Elaborar un Plan Integral de Dinamización del Comercio.
• Fomentar la ocupación terciaria con formación e innova-

ción.
• Poner en marcha el cheque servicio público en los comer-

cios.
• Apoyar las campañas e iniciativas promovidas por el co-

mercio urbano.

EMPRESA
• Elaborar un Pacto por el Empleo, generando suelo indus-

trial y un mercado de trabajo digno.
• Crear una partida de 400.000 € para emprendedores que 

creen puestos de trabajo.
• Rebajar las tasas en aquellas empresas que contraten be-

nicarlandos/as en el paro.
• Favorecer la creación de pequeñas y medianas empresas.
• Crear un vivero de empresas basado en las nuevas tecno-

logías.

AGRICULTURA Y PESCA
• Crear una bolsa de trabajo agrícola.
• Mejorar la gestión de las subvenciones-ayudas para la agricul-

tura.
• Mejorar los caminos rurales.
• Apoyar al Consejo Regulador DO Alcachofa de Benicarló y aumen-

tar la promoción de la alcachofa y otros productos del campo.
• Apoyar la agricultura ecológica.
• Mejorar la vigilancia en el campo.
• Defender el mantenimiento de los ecosistemas marinos y apoyar 

una política de pesca regional.
• Reivindicar subvenciones para el gasóleo profesional.
• Crear la marca Maestrat para unificar los productos agrícolas, 

pesqueros y ganaderos.

TURISMO
• Desarrollar el Plan de Excelencia Turística.
• Consolidar la oferta de sol-playa y potenciar otras po-

sibilidades de turismo.
• Crear un área destinada al turismo de autocaravanas.
• Potenciar Benicarló como destino gastronómico de 

calidad, junto con la Agrupación Local de Restauran-
tes.



ELECCIONES LOCALES 2011

ELECCIONS LOCALS 2011

CONCEJALES

REGIDORS

Municipio de BENICARLÓ

Municipi de BENICARLÓ

Doy mi voto a la candidatura presentada por:

Done el meu vot a la candidatura presentada per:

BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ (BLOC)

D. RICARDO MANUEL MASCARELL MOROS

D. JOAN MANUEL FERRER MESEGUER

Dª. LAURA PIÑANA MAS

D. JUAN JOAQUIN LORES ESPINOSA

Dª. MARIA INMACULADA ARAYO SOLA

Dª. MARTA ESCUDERO ALBOR

D. PABLO AGUSTIN ALBIOL PRETEL

Dª. MARIA PILAR ORS ZARZOSO

Dª. CELIA TRENZANO SOLVES

D. JUAN GOMIS HERNAN

D. JOSE LUIS GUZMAN GRAU

Dª. MARIA JOSEP ARAYO SOLA

D. ELADIO AGUSTIN GINER ALBIOL

D. SANTIAGO AÑO FERRER

Dª. OLGA BAHENT MIRALLES

D. PEDRO BALLESTER FERRERES

Dª. MARIA DEL CARME PELLICER SIMO

D. JOSE MARIA QUEROL GELLIDA

Dª. MONICA FA MALUENDA

Dª. MARIA TERESA MORALES PEÑA

D. VICENTE MIGUEL CUCALA PASCUAL

Suplentes/Suplents

Dª. MARIA PILAR BAYARRI BELLES

D. JUAN VICENTE VALLES BOU

COMPROMESOS AMB LA PARTICIPACIÓ I L’EFICÀCIA... 
PERQUÈ SOM COM TU

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ MUNICIPAL
• Apropar l’administració amb l’edició de la Guia Fàcil, via web municipal.
• Implantar el telèfon 010 d’atenció al ciutadà i l’obertura de l’Oficina Integral 

d’Atenció al Ciutadà (OIAC, finestra única). 
• Implantar l’Administració Oberta on els ciutadans puguen comprovar els seus 

expedients, mitjançant el web municipal.
• Fer efectius els mecanismes que permeten la ciutadania presentar iniciatives 

populars als plenaris.
• Enfortir el procés de normalització de l’ús del valencià en l’administració 

municipal, afavorint la seua presència en tots els àmbits i sectors, així com en 
totes les activitats i esdeveniments.

• Insistir en la demanda de la gratuïtat de l’AP7 i d’un bon servei de trens de 
rodalia fins a Castelló i Tarragona.

• Reclamar un vial de connexió directe i digne fins la CV-10, a l’altura de Sant 
Mateu. 

HISENDA I FINANCES
• Implantar l’elaboració dels pressupostos participatius, amb un màxim 

del 5% del pressupost.
• Reduir la despesa corrent del pressupost un 10%.
• Reinvertir els ingressos obtinguts pel reciclatge en propostes i 

projectes de medi ambient.
• Instaurar un sistema de bonificació per la reducció del consum d’aigua.
• Instaurar un sistema de bonificació en la taxa del fem d’acord amb el 

nombre d’ocupants de les vivendes.
• Reduir a 30 dies el termini de pagament als proveïdors, des de la data 

de recepció de la factura.

Només ens faltes tu

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL
• Implantar el teléfono 010 de atención al ciudadano y la apertura de la Oficina Integral de Atención al Ciudadano (ventanilla 

única).
• Facilitar que los ciudadanos puedan comprobar sus expedientes, mediante la web municipal.
• Permitir que los ciudadanos puedan presentar iniciativas populares en los plenos.
• Fortalecer el proceso de normalización del uso del valenciano en la administración municipal.
• Insistir en la demanda de la gratuidad de la AP7 y un buen servicio de trenes de cercanías.
• Reclamar un vial de conexión directo hasta la CV-10, a la altura de San Mateo.

HACIENDA Y FINANZAS
• Implantar la elaboración de los presupuestos participativos con un máximo del 5% del presupuesto.
• Reducir el gasto corriente del presupuesto un 10%.
• Reinvertir los ingresos obtenidos por el reciclaje en propuestas y proyectos de medio ambiente.
• Instaurar un sistema de bonificación por la reducción del consumo de agua y de la tasa de la basura.
• Reducir a 30 días el plazo de pago a proveedores.



COMPROMESOS AMB EL MEDI AMBIENT 
I EL CREIXEMENT SOSTENIBLE... 

PERQUÈ SOM COM TU

URBANISME
• Posar en marxa el Pla General d’Ordenació Urbana.
• Assegurar que els aprofitaments urbanístics 

de les requalificacions de terrenys recaiguen 
exclusivament en els propietaris.

• Rebaixar les taxes municipals en aquelles obres que 
contracten empreses benicarlandes per a la seua 
construcció.

• Subvencionar un pla extraordinari de rehabilitació 
de vivendes en el casc antic amb la finalitat de crear 
llocs de treball i revitalitzar-lo.

• Promoure l’oferta de vivendes per a lloguer, amb 
opció de compra.

• Millorar les entrades de la ciutat. 
• Urbanitzar nous carrers d’interés general (Moreres, 

Castelló...) i acabar els carrers pendents del 
desenvolupament de l’avinguda del Papa Luna.

• Agilitzar la urbanització del passeig del Gurugú.
• Construir més lavabos públics.
• Ampliar i millorar els parcs i jardins actuals.

OBRES I SERVEIS
• Elaborar un organigrama de funcionament de la Brigada 

Municipal.
• Crear una línea telefònica directa que facilite la solució 

ràpida (24h des de la seua detecció) de les avaries o 
problemes apareguts a la ciutat. 

• Organitzar un sistema periòdic de manteniment (clots, 
llums, senyals, embornals, clavegueres, desratització, 
desinsectació...) amb la consegüent creació dels llocs de 
treball necessaris.

• Acabar amb els problemes pendents d’un pla integral 
d’accessibilitat.

MEDI AMBIENT
• Desenvolupar l’Agenda 21 Local. 
• Promoure polítiques encaminades a millorar la salut mediambiental urbana 

com ara l’elaboració del mapa acústic.
• Potenciar la creació de carrils bici en els nous desenvolupaments urbanístics.
• Adaptar l’ús del biodiesel a la flota de vehicles del servei públic de neteja i de 

jardineria i dels vehicles depenents de l’Ajuntament.
• Construir definitivament el punt verd, d’acord amb el Consorci de Residus de 

l’Àrea 01.
• Exigir a la Generalitat la ràpida construcció de la depuradora d’aigües residuals.
• Potenciar campanyes per l’ús eficaç de l’aigua en els sectors públic, domèstic i 

industrial. 
• Protegir i promocionar els valors ecològics del barranc d’Aiguadoliva, la rambla 

d’Alcalà, la basseta del Bovalar, la Tossa i el Puig.

URBANISMO
• Poner en marcha el Plan General de Ordenación Urbana.
• Asegurar que los aprovechamientos urbanísticos recaigan exclusivamente en los propietarios del mismo.
• Rebajar las tasas municipales en aquellas obras que contraten empresas benicarlandas para su construcción.
• Subvencionar un plan de rehabilitación de viviendas en el casco antiguo.
• Promover la oferta de viviendas para alquiler, con opción de compra.
• Mejorar las entradas de la ciudad.
• Urbanizar nuevas calles de interés general y acabar las calles pendientes del desarrollo de la Avenida Papa Luna.
• Agilizar la urbanización del paseo del Gurugú.
• Construir más lavabos públicos y ampliar y mejorar los parques y jardines actuales.

MEDIO AMBIENTE
• Desarrollar la Agenda 21 Local.
• Promover políticas encaminadas a mejorar la salud medioambien-

tal.
• Potenciar la creación de carriles bici en los nuevos desarrollos ur-

banísticos.
• Adaptar el uso del biodiesel en la flota de vehículos del servicio pú-

blico de limpieza y de jardinería y de los vehículos dependientes del 
Ayuntamiento.

• Construir definitivamente el punto verde.
• Exigir la rápida construcción de la depuradora de aguas residuales.
• Proteger y promocionar los valores ecológicos del barranco de Ai-

guadoliva, la Rambla de Alcalá, la Basseta del Bovalar, la Tossa y 
el Puig.

OBRAS Y SERVICIOS
• Elaborar un organigrama de funcionamiento de la 

Brigada Municipal.
• Crear una línea telefónica directa que facilite la so-

lución en 24h de las averías o problemas apareci-
dos en la ciudad.

• Organizar un sistema periódico de mantenimiento 
de la ciudad con la consiguiente creación de pues-
tos de trabajo.

• Acabar el plan integral de accesibilidad.



COMPROMESOS AMB LA CULTURA I L’OCI...  
PERQUÈ SOM COM TU

CULTURA
• Revifar la programació cultural. 
• Impulsar la fototeca, la fonoteca i la videoteca 

municipals per crear un fons documental i històric 
de la nostra ciutat.

• Catalogar el patrimoni històric, arquitectònic 
i cultural procurant la seua conservació, 
documentació i difusió.

• Gestionar l’edifici de l’antic ajuntament com un 
Centre Cultural Multifuncional amb un auditori, 
sales d’exposicions, servei de publicacions, etc.

EDUCACIÓ
• Programar campanyes teatrals, d’animació a la 

lectura, mediambientals... per als centres escolars. 
• Millorar la gestió del Consell Escolar Municipal.
• Dotar d’una partida pressupostària anual per a 

la renovació i manteniment de les instal·lacions 
escolars públiques.

• Concentrar i millorar totes les dependències de la 
Universitat Popular en l’edifici administratiu.

• Instar la Generalitat a resoldre la situació actual de 
l’Escola Oficial d’Idiomes i del Conservatori.

• Instar la Generalitat a la creació d’una xarxa pública 
gratuïta d’escoletes.

ESPORT
• Elaborar un pla integral de l’esport: base, 

escoles esportives, vacances, gent gran, 
persones discapacitades, competició i lleure.

• Construir un trinquet per al joc i foment de la 
pilota valenciana.

• Construir un rocòdrom i boulders i parcs per a 
esports alternatius.

• Facilitar l’ús de les instal·lacions esportives 
escolars municipals, en horari no lectiu i 
supervisades. 

• Donar suport a esportistes o clubs d’elit. 

FESTES
• Dotar d’una assignació adequada per a 

potenciar i difondre totes les festes de la ciutat.
• Defensar, davant les instàncies oportunes, 

aquells actes que per tradició formen part de la 
nostra idiosincràsia.

• Estudiar, amb la Coordinadora de Penyes, la 
forma de col·laboració mútua i la ubicació dels 
casals.

• Crear un museu faller, d’acord amb la Junta 
Local Fallera.

•  Mantindre el 24 d’agost com a festa local.

CULTURA
• Reavivar la programación cultural.
• Impulsar la fototeca, la fonoteca y la videoteca municipales.
• Catalogar el patrimonio histórico, arquitectónico y cultural 

de la ciudad.
• Gestionar el edificio del antiguo ayuntamiento como un 

Centro Cultural Multifuncional.

EDUCACIÓN
• Programar campañas educativas para los centros escola-

res.
• Mejorar la gestión del Consejo Escolar Municipal.
• Dotar de una partida presupuestaria anual para la renova-

ción y mantenimiento de las instalaciones escolares públi-
cas.

• Concentrar y mejorar todas las dependencias de la Univer-
sidad Popular en el edificio administrativo.

• Instar a la Generalitat a resolver la situación actual de la 
Escuela Oficial de Idiomas y del Conservatorio.

• Instar a la Generalitat a la creación de una red pública gra-
tuita de guarderías.

DEPORTE
• Elaborar un plan integral del deporte.
• Construir un trinquete para el juego y fomento de la pelota 

valenciana.
• Construir un rocódromo y boulders y parques para deportes 

alternativos.
• Facilitar el uso de las instalaciones deportivas escolares 

municipales, en horario no lectivo y supervisadas.
• Dar apoyo a deportistas o clubes de élite.

FIESTAS
• Dotar de una asignación adecuada para potenciar y difun-

dir todas las fiestas de la ciudad.
• Defender aquellos actos que por tradición forman parte de 

nuestra idiosincrasia.
• Estudiar, con la Coordinadora de Peñas, la forma de colabo-

ración mutua y la ubicación de sus casales.
• Crear un museo fallero, de acuerdo con la Junta Local Fa-

llera.
• Mantener el 24 de agosto como fiesta local.



El BLOC per BENICARLÓ conscient de la responsabilitat que comporta 
governar la nostra ciutat, al costat de la ciutadania, afronta el seu 
projecte 2011-2015 amb el següent compromís:

1. Refermar-nos en els nostres principis democràtics; progressistes i 
d’esquerres; valencianistes i federalistes; europeistes; emprenedors; 
feministes; ecologistes; solidaris; pacifistes i apassionats per la 
cultura i la creativitat.

2. Recuperar la confiança en la política. 

3. Promoure una societat justa, culta, preparada i tolerant. 

4. Vetllar per una societat i una economia pròsperes i competitives. 

5. Fer un ús sostenible del territori. 

6. Construir un futur basat en la innovació i la recerca.

7. Treballar per tots els veïns i les veïnes, sense distinció, des de 
l’honestedat i l’honradesa i amb total transparència.

8. Col·laborar amb la resta de forces polítiques pel futur de la nostra 
ciutat.

9. Respondre a la major brevetat davant les queixes, reclamacions o 
suggeriments que se’ns plantegen.

10. Fer de Benicarló una ciutat amb qualitat de vida, emprenedora, 
humana, oberta i sostenible.

Si analitzes el nostre plantejament bàsic, segur que el 
teu vot serà per al BLOC.

Ací tens algunes de les nostres propostes:

1.  Reduir el sou dels regidors i de l’alcalde un 50% 
(uns 700.000 € aproximadament). Amb aquests 
diners crearem de 30 a 40 llocs de treball.

2. Rebaixar les taxes municipals en aquelles obres 
que contracten empreses benicarlandes per a 
la seua construcció i instaurar un sistema de 
bonificació per la reducció del consum d’aigua i per 
la taxa del fem.

3.  Reduir la despesa corrent en un 10% (800.000 € 
aproximadament). Amb aquests diners ajudarem 
els emprenedors per a la creació d’ocupació.

4.  Reclamar a la Generalitat els baixos de l’Edifici 
Administratiu que era destinació de la policia 
autonòmica.

5. Ajudar econòmicament per al transport dels 
estudiants universitaris que pels estudis s’hagen 
de desplaçar fora de la ciutat.

Només ens faltes tu!



Només ens faltes tu
www.blocbenicarlo.com
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