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- Susana Fernández Ortega 51 år, mor
och arbetande kvinna, social aktivist sedan 1många år och deltar aktiv i grupper som PAH, Torreviejas feministiska
kollektiv, plattformen för skydd av den
allmänna pension eller det populära solidaritetsnätet “Soledad Díaz”.

2- José Victorio Fuggini López (oberoende) 26 år gammal, student för
statsvetenskap och administration,
var en av grundarna av Podemos Torrevieja.

4- Manuela Soriano
Prieto
(independiente) madre trabajadora activista
de la Red de Solidaridad Popular “Soledad Díaz”.

8- Samira Cures
Moscoso
AD
av
svensk nationalitet
mycket engagerad
i det skandinaviska
kollektivet och andra
utlänska residenter.
9- Marcos Gómez
García
(oberoende) ung musiker i
KPM-gruppen, mycket socialt involvera
och i den antifascistiska rörelsen.

5- Pablo Ruiz Atienza (oberoende) Ung
torrevejense 31 år
gammal, studerande
av lantbruksteknisk
ingeniör, grundare
av
kulturförening
“La Vara”.
6- Violeta Fernández
Del Ángel (oberoende) arbetande mor
till en stor familj
och aktivist för det
populära solidaritetsnätverket “Soledad Díaz”.
7- Francisco Carrasco
Diez-Gil
torrevejense, fotograf och
mycket involverad i
Torreviejas ultur och
konstliv.

ETISK KOD
* Vår verksamhetsprinciper angående politiska rådgivare, antikorruption och överlöpare har en bred skala och beskrivs i vår
etiska kodsamling, men nedan ges en kort sammanfattning:

* Innehavarna av våra politiska befattningar och politiska rådgivare har en begränsad lön och är skyldiga att ge bidrag till poltiska sociala organisationer eller ideella sociala rörelser. De måste
årligen redovisa sina tillgångar, de kan inte inneha flera befattningar eller lyfta flera löner och de måste ägna sig uteslutande
åt sin verksamhet i kommunen. Deras verksamhet är begränsad
till två valperioder (åtta år), med möjlighet till en tredje period ifall
en person får minst 70 % av de röster som avges i församlingen.
Därutöver har vi en procedur för återkallelse som är offentlig och
deltagande, enligt vilken en person som med fog anklagas för
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10- María del Loreto
Mármol Meseguer
(oberoende) journalist från “infolibre” och
väldigt aktiv medlem
av föreningen “Salvemos Lo Ferrís” (Rädda
Lo Ferrís).
25- Víctor Ferrández
Esteve Nuvarande
Kommunalråd
för
gruppen för Förenade Vänster Partiet.
Torreviejense, socialaktivist, utbildad i
statsvetenskap och
administration.

korruptionsbrott måste avgå. För att undvika intressekonflikter
förbjuds övergång från offentlig den offentliga sektorn till den
privata sektorn inom samma verksamhetsbransch. Inga former
av gåvor, privilegier eller understöd som kan ifrågasätta opartiskheten är tillåtna.
* Å andra sidan kommer vi att försöka åstadkomma en minskning med hälften av de kostnader som orsakas av politiska rådgivare som har till uppgift att ge råd åt dem som har politiska
befattningar eller åt politiskt tillsatta anställda i sekretariet för
fullmäktigegrupperna och målet är att de ska väljas via ett offentligt anställningsförfarande, där meriter och kompetenser
jämförs jämlikt enligt bestämda grunläggande regler. Dessutom
ska alla de etiska regler vi uppsatt tillämpas.

vwww.iutorrevieja.es

3- moder och företagare aktivist
för det populära solidaritetsnätverket “Soledad Díaz”, av det feministiska kollektivet och IU Torrevieja.
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Ärlighet, arbete, transparens och framtid

Unidas - Esquerra Unida en
Confluencia Por Torrevieja

1- Susana Fernández Ortega
2- José Victorio Fuggini López (ob.)
3- Belén Tárraga Cantos
4- Manuela Soriano Prieto (ob.)
5- Pablo Ruiz Atienza (ob.)
6- Violeta Fernández Del Ángel (ob.)
7- Francisco Carrasco Diez-Gil
8- Samira Cures Moscoso
9- Marcos Gómez García (indep.)
10- María del Loreto Mármol Meseguer (ob.)
11- Alexis Martínez Gómez (ob.)
12- Sara Utrero Carrasco (ob.)
13- Alberto Arranz Santander
14- Lucía Bachiller Candela
15- Gerardo Garrido Sánchez
16- Rosa Jiménez Manjón (ob.)
17- Manuel Serna Pérez
18- Nieves María González Calero (ob.)
19- Honorio Constantino Fernández Llamas
20- Carmen Esteve Gutiérrez (ob.)
21- Vicente Henarejos Santacreu
22- Asunción Prieto Hoya (ob.)
23- José Manuel García Mañogil
24- Agustina López Fernández (ob.)
25- Víctor Ferrández Esteve
Suppleanter:
1- Esteban Oswaldo Cueva Garcés
2- María Fernanda Cueva Garcés (ob.)
3- David Vázquez Almendral (ob.)
4- Isabel López Torremocha (ob.)
5- Pedro Sánchez Álvarez (ob.)
6- Dolores Martínez García De La Torre
7- Rafael Ildefonso Bravo Sánchez (ob.)
* (ob.) = oberoende av politisk parti

* Personer som innehar eller har innehaft politiska befattningar
kan inte vara kandidater för eller efter valen ingå i fullmäktigegruppen för United-United Esquerra in Confluencia. I enlighet
med detta kommer vi inte att ingå i någon kommunstyrelsekoalisation där politiska kappvändare deltar.

historien
skrivs av

dig

UNIDASEsquerra Unida en confluencia
C/ Ulpiano 29 Mån. & Ons. Kl: 18-20

comunicacion@iutorrevieja.es

Historien skrivs av dig
Unidas-Esquerra Unida in Confluencia går till
val för att kunna inverka på hur kommunen
styrs och därför har vi efter valen 2015 då
vi fick representanter i kommunfullmäktige
deltagit i kommunstyrelsen. Där har vi arbetat för att återuppbygga en fungerande och
duglig kommunal administration efter 28 år
av vanstyre då PP haft absolut majoritet. Vi
har deltagit i en utveckling där kommunens
ledning inte längre är korrupt och som inte
längre utövar nepotism vid anställningar och
när entreprenörsavtal ingås.
Även om mycket återstår att göra har vi
lyckats skapa 388 arbetstillfällen för arbetslösa genom att investera 6,6 miljoner euro,
vilket har haft stor betydelse för många invånare i Torrevieja. Inom sport och fritid har
vi tiodubblat anslagen för underhållet och
reparationen av anläggningar, helrenoverat
två fotbollsplaner och centralidrottsplatsen
tävlingsbanor samt förbättrat miljökvaliteten
på den uppvärmda simbassängen. Vi har
också ökat anläggningarnas tillgänglighet
genom att sänka avgifterna och tredubblat
anslagen för idrott. Kommunen har fått sin
första budget som baserar sig på medborgardeltagande, ett kommunalt bostadskonIIZQUIERDA UNIDA TORREVIEJA

tor har inrättats, ungdomarnas deltagande
har stöttats i ett ungdomsfullmäktigeorgan,
som promoverat och förbättrat kulturella
verksamhetspunkter för Torreviejas ungdomar som t.ex. La Comarcon samt igångsatt
ett program för jämlikhet mellan könen via
utställningen ”Rör mig inte WhatsApp”.
I samfundet har Izquierda Unida Torrevieja
stött olika kollektiv som kämpar för olika mål,
som t.ex. kampen för att skydda Lo Ferris
som det enda område i Torrevieja som är i
naturtillstånd. Vi har också kämpat vid sidan av feministiska kollektiv för att förhindra
machoistiskt våld mot kvinnor och arbetat
med pensionärernas forum för rätten till en
anständig pension. Vår verksamhets mål har
varit och kommer alltid att vara att befrämja
och i institutionerna stöda sociala rättigheter.
United-Esquerra in Confluencia är den grupp
som representerar United Podemos-Izquierda
Unida i Torreviejas kommunalval. Det centrala innehållet i denna grupp är den utformats
under en längre tids kollektiva arbete inom
en union av människor som arbetat för och
med Torreviejas invånare. Vi har byggt en
pluralistisk och demokratisk sammanslutning
som består av politiska organisationer, soci-
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Bild: SUSANA FERNÁNDEZ ORTEGA
Kandidat till Borgmästarina 2019,
kandidater Victorio Ferrández och Samira Cures för
Unidas- Esquerra Unida en Confluencia por Torrevieja

ala rörelser och fackförbundsmedlemmar
som i mer än ett år tillsammans utformat
sammanslutningen. Ett projekt för Torrevieja som utformats som ett valprogram men
som har en nyskapande och ambitiös etisk
kod, utformad i en deltagande process under mer än ett år i öppna möten med sociala aktivister och med informationstavlor
på offentliga platser. Ett valprogram och en
etisk kod som vi förbinder oss till i arbetet i
kommunfullmäktige samt också om vi deltar
i kommunstyrelsen. Allt detta är bara första
steget, Unidas-Esquerra Unida en Confluencia behöver ert stöd för att kunna genomföra sina förslag. De mörka skuggor från förra
århundradet i form av tre ytterhögerpartier
kräver vårt kurage och vår uppriktighet som
motpol. Stöd våra förslag som strävar till att
göra Torrevieja till en vänlig, jämlik stad, där
miljön respekteras och där alla bemöts på
samma sätt. Historien skrivs av dig och tillsammans kan vi gå framåt

Susana Fernández Ortega
Unidas-Esquerra Unida en Confluencia
por Torrevieja
#TillsammansViGårFramåt

comunicacion@iutorrevieja.es

Kandidatur förenade vänster • Unidas - Esquerra Unida en Confluencia Por Torrevieja 		

MAJ 2019 2 I

I3

Kandidatur förenade vänster • Unidas - Esquerra Unida en Confluencia Por Torrevieja 		

50 MEDEL FÖR ATT OMFORMA VÅR STAD

Alla de 50 medel för att omforma vår stad
som ingår i vårt valprogram vill vi förverkliga via en process som omfattar medborgardeltagande, där de parter som berörs
kan påverka så att samförstånd uppnås.
Vi förbinder oss till förverkligandet av
dessa 50 mål och åtgärder ifall vi kommer
i ledande ställning, i annat fall kommer vi
inte att ingå i den styrande koalitionen.
* Den del av budgeten som reserveras för
anställningar ökas till minst 5 %, målet är
att kontinuerligt utöka de årliga investeringar som görs för direkt skapande av
arbetsplatser.
* Skapande av en öppen, demokratisk och
genomsynlig kommunal börs för arbetsplatser.
* Kommunalisering av stadens basservice
så att kommun så att kommunen handhar
den själv. Efter kommunaliseringen finns
mera utrymme att förbättra servicen, då
de företagsvinster som måste betalas ut
vid privat hantering bortfaller.
* Skapandet av en kommunal bank med
kommunal finansiering med en ränta på
noll procent för familjer och enskilda entreprenörer så att kommunens invånare
inte är beroende av privata banker.
* Skapandet av ett öppet urbant köpcenter. I förverkligandet kan ingå t.ex. ett
konsumentkort i någon form, nya trafikarrangemang, gågator och öppna fritidsaktivitets- och underhållsprogram året runt.
* Skapandet av en affärskorridor ”La Plaza” till strandpromenaden, omorganisering
av hamnområdet och Paseo de la Libertad
så att det uppstår ett området där det är
trevligt att vistas. Fiskmarknaden ingår i
projektet och ska skyddas.
* Ett projekt ”Gör ditt kvarter levande”
för att kvarteren och urbanisationerna
ska leva upp med affärer, turister och fritidsverksamhet (”bungahotell”, speciella
program för specifika turister samt fritidsIZQUIERDA UNIDA TORREVIEJA

områden).
* Skapande av nya typer av utflyktspaket för turister där all service ingår och
av paket för organiserade grupper så att
utbudet blir mångsidigare. Några exempel: Habaneratraditionen, havsupplevelser, salthantverk, de två lagunerna, ekologisk fågelskådning, Torreviejas stränder,
strandliv på vintern, ett annorlunda Torrevieja, ett djurvänligt Torrevieja.
* Offentliga tolktjänster för turister och utländska residenter.
* Uppstartande av apps som en tjänst för
turister som vill uppleva något nytt.
* Staden kommer att ha en kommunal bostadsbyrå, social service, konsumentupplysning och lokal polis som har de medel
och den personal som behövs för att stöda
familjer som behöver boende.
* Vi garanterar basutbudet av el och vatten för familjer med små inkomster och
hamnat i utanförskap.
* Vi skapar en kommunal inrättning för hyresbostäder för uthyrning på sociala grunder. Inrättningen investerar minst 300 000
euro i året för förvärvet av bostäder åt de
invånare som mest behöver dem.
* Lo Ferris kommer att ges ett effektivt
skydd och om området blir föremål för
spekulativ verksamhet expropieras marken. Omfattande projekt kommer att genomföras för restaurera området trygga
dess ekosystem.
* Cañada Real de La Costa. Vi kommer att
försvara bredden och utformningen hos
boskapsvägen Cañada Real de La Costa
både i offentligheten och inför den regionala administrationen på grund av dess
historiska värde och för att trygga allmänhetens möjligheter att använda den.
* Naturparken i La Mata och Torreviejas laguner. Vi kommer att ställa krav på att den
regionala adminstrationen anställer tillräckligt med utbildad personal så att ekosystemen kan bevaras och på den statliga

administrationen samt på det bolag som
utvinner salt att dessa parter fyller kraven
i kontrakten utgående från en bevarande
och miljövänlig synvinkel samt med tanke
på en hållbar turistverksamhet. I samarbete med parkens ledning kommer vi att investera i projekt som ökar värdet på detta
ur miljösynpunkt värdefulla område.
* Parker och trädgårdar. Vi kommer
att öka satsningarna på underhållet av
Torreviejas grönområden, både ifråga om
reparation och nysatsningar i deras anläggningar, med prioritering av lekplatser,
områden för sportslig verksamhet och
dricksvattenfontäner.
* Avfallshantering. Vi kommer att kommunalisera insamlingen av fast avfall och
rengöringen av gator och stränder samt
införa system för avfallssortering och för
insamling ”från dörr till dörr” av särskilda
typer av avfall.
* Kollektivtrafik. Vi kommer att kommunalisera kollektivtrafiken så att resurser
frigörs för förbättrandet av linjesystemet
och ökandet av turtätheterna så att de
olika stadsdelarna smidigare förenas med
varandra och med stadens centrum.
* Ett husdjursvänligt Torrevieja. Vi kommer att förstärka bilden av Torrevieja som
en husdjursvänlig stad både för turister
och för invånare.
* Avdelningen för djurskyddet kommer
att ges mer resurser i form av kompetent
personal och fysiska anläggningar. Nödiga investeringar i djurskyddets utrymmen
kommer att göras och den sevice som hör
till anläggningarna kommer att förbättras.
* Kommunen kommer att fördubbla insatserna i projektet med att infånga, sterilisera och frisläppa djur för att minska
populationerna.
* Anpassning mellan arbete och familj. Vi
kommer att skapa ett system med ”morgonsskola” samt ett nät av daghem för
barn mellan 0 och 3 år, lekbibliotek för
varn mellan 4 och 10 år samt fritidslokaler för barn mellan 11 och 16 år för att
underlätta kombineringen av arbete och
familj.
* Vi kommer att kräva att regionaladministrationen bygger skolan Amanecer,
förverkligar planerade renoveringar av
olika verksamhetscentraler, förbättrar
utbildningsprogram som behöver förnyas
och utbudet av utbildningsprogram, återgår till de lärarresurser som tillämpades
före nedskärningarna, säkrar gratis skolskjuts och regionadministrationen satsar
mer på vuxenutbildning och den offentliga språkskolan.
* Vi kommer att starta upp arbetet att ge
möjligheter till universitetsstudier i Torrevieja i filialer till Alicantes universitet i ett
campusområde och utveckla tillämpningen av UNED-systemet för universitetsstudier på distans i Torrevieja. Tills dessa
planer är förverkliga kommer vi att stöda

universitetsstuderandes resor till studieplatsen.
* Vi kommer att uppgöra planer för förbättrandet och utvidgande av de kommunala skolorna för musik, dans, måleri,
idrott, teater mm.
* Vi kommer att driva en domstolsprocess
mot teaterns arkitekt för att få teatern
öppnad och för att få arkitekten dömd att
betala skadestånd för de förluster hans
agerande orsakat.
* Vi kommer arbeta för resandet av ett
minnesmärke över dem som dog under
fascisternas flygbombningar av staden
under deras uppror mot den lagliga regeringen.
* Vi kommer att kräva att Valencias regionstyrelse avprivatiserar administrationen
av Torreviejas stadssjukhus och tillsätter
en offentlig administration samt att antalet läkare ökas för att förkorta väntetiderna på stadens vårdcentraler.
* Vi kommer att införa principen om ”Nästangratis” för användningen av idrottsanläggningar för flickor, pojkar och vuxna
med ekonomiska svårigheter och också för
ideella föreningar så att det inte ska vara
ekonomiskt betungande att utöva idrott.
* Vi kommer att arbeta för en definitiv kommunalisering av de kommunala
idrottsskolorna med kompetent, kommunalt anställd personal så att skolorna inte
blir kommersialiserade.
* Vi kommer att iståndsätta idrottsanläggningarna i stadens utkanter och se
till att de underhålls. Vi kommer också
att uppgöra en plan för byggande av nya
idrottsanläggningar där sådana behövs.
* Vi kommer att skapa ett kvinnoråd med
egen personal och en tillräcklig budget.
Utöver att kommunen utarbetar särskilda
verksamhetsriktlinjer för att trygga kvinnornas rättigheter säkras också att dessa
riktlinjer är integrerad med kommunens
allmänna verksamhetsriktlinjer.
* Vi kommer att utarbeta en plan för att
motarbeta våld mot kvinnor i vilken alla
administrationsavdelningar är integrerade och som innehåller ett gemensamt
handlingsprotokoll, där förebyggande och
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tidigt upptäckt och skydd av offer prioriteras.
* Vi kommer att hålla en tyst minut i början fullmäktiges sammanträden för att
påminna om att det sexistiska våldet mot
kvinnor måste uppmärksammas och motarbetas. Dessutom kommer flaggan att
hängas på halvstång på dagen för fullmäktiges sammanträde under november
månad, samtidigt som en banderoll mot
allt sexistiskt våld är upphängd under hela
månaden.
* Skapande av ett kommunalt råd för ungdomar, så att ungdomarna ges tillfälle att
delta i utformandet av sin framtid i staden.
* Skapandet av ett Ungdomshus som används och administreras av unga personer. Detta arbete utarbetas och förverkligas före valperiodens utgång.
* Projektet Förskönande av staden. Vi kommer att fortsätta genomförandet av detta
projekt i samarbete med lokala konstnärer
inom olika områden, som har de egenskaper som krävs för att göra Torrevieja till en
unik stad, som utgör ett autentiskt utomhusmuseum som är tilltalande för invånarna och för turister.
* Vi kommer att färdigställa reglementet
för medborgardeltagande så att det ger
effektiva och tidsenliga möjligheter för
medborgarna att delta i utformandet av
den kommunala verksamheten.
* Vi kommer att skapa ett onlineverktyg
för utarbetandet av budgeten med hjälp
av medborgardeltagande, invåndarkonsultationer, kommunikation mellan de aktiva
politikerna och invånarna och mellan invånarna etc.
* Vi kommer att kräva att regionalstyrelsen öppnar första våningen i det enda
kommunala åldringshemmet, tillsätter de
två läkarvakanserna och säkrar en anständig lön för dem, löser problemen med
städpersonalen och inleder byggandet av
åtminstone ett nytt åldringshem.
* Vi kommer att utarbeta ett program för
tryggande av möjligheter till alternativt
boende i fall där någon behövande sköts
av anhörigvårdare. Det behövs ett nät av
alternativt boende för personer som sköts
av anhöriga i situationer då anhörigvårdaren inte har möjlighet att ta hand om personen. Programmet ska också innehålla
flexibla möjligheter till stöd åt familjer och
personer.
* Vi kommer att kräva ett omedelbart öpp-

Eftersom vi vill fortsätta med den positiva
arbete som har genomfört den senaste fyra
åren i kommunen, då statens skuld har sänks
från 69 till 20 miljoner och detta ger oss nu
den ekonomiska kapasitetet för att förbättra
vår stad och den offentliga tjänster, ber vi att
ni fortsätter och ge oss er förtroende och röst!
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nande av centret för funktionshindrade i
Torrevieja och så att det administreras av
den offentliga makten med deltagande av
lokala kollektiv inom sektorn i det dagliga
arbetet.
* Utbildningsstöd åt dem som tar ansvaret
som anhörigvårdare och deltar i utbildning för ändamålet så att de kan anpassa
sig till den nya situationen.
* Tjänster åt immigranter. Vi kommer att
kommunalt anställa personal som kan ge
hjälp och ledning inom alla områden, som
t.ex. med tolkning och översättning, med
förklaring av olika procedurer i relationen
till kommunens och statens institutioner
och med rättsväsendet, angående anställdas rättigheter etc.
* Vi kommer att genomföra medvetenhetskampanjer om hbtq-kollektiv så att
de ska nå socialt erkännande. Program
om uppmärksamheten på variationerna
i sexuell inriktning kommer också att genomföras i högstadieskolor för att hindra
fobier, utstötning och avståndstaganden
som baserar sig på personers sexuella affektioner.
* Vi kommer att genomföra förhandlingar
om ett nytt kollektivavtal inom sektorn och
en ny föreckning över tillgång och efterfrågan på arbetsplatser kommer att uppgöras. Vi kommer också att se över hur
det nuvarande kollektivavtalet efterföljs.
* Kommunens administration kommer att
omstruktureras för att den ska ge bättre
service åt invånarna. Vi kommer att skapa
en personalcheftjänst, en kommunjuristtjänst och en tjänst för en ledande revisor
samt ett särskilt redovisningsorgan. Anställningsverksamheten kommer att förstärkas och omstruktuera de administrativa områdena så att alla har sakkunniga
inom sitt eget område. I omstruktureringen beaktas särskilt underlättandet av kontakten med invånarna. Alla dessa åtgärder
genomförs via en kollektiv behandlingsprocess.
* En egen station i Torrevieja för den nationella polisen. Vi kommer att tillställa ett
krav på ett omedelbart förverkligande av
detta till den instans som har kompetens
att grunda denna station.
* N-332. Vi kommer att ha intensiv kontakt med utvecklingsministeriet och med
avdelningen för infrastruktur i regionalstyrelsen så att arbetet med breddningen av
väg N-332 inleds omedelbart.
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Susana Fernández Ortega
Borgmästare kandidat för UNIDAS - ESQUERRA UNIDA en CONFLUENCIA por TORREVIEJA
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