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FULL DE RUTA pER LA FoRMnc¡ó DEL GovERN DE coAr-rcró
A LA VILA JOIOSA

Reunits en data 12de juny de 2019 els partits polítics PSPV-PSOE La

Vila, Compromís i Gent Per La Vila, acorden:
Conformar un govern de coalició compartint la responsabilitat de treballar
pel bé comú i el progrés de les vileres i els vilers.

i Gent Per La Vila, una vegada

PSPV-PSOE La Vila, Compromís
examinats els seus programes electorals

i

posats en comú, el Programa de

govern quedaria com segueix:

1. Reducció deltipus impositiu de l'lBl de forma responsable i progressiva i sol'licitar una nova

ponéncia del valor cadastral.

2. Reducció de taxes d'obeftura de negocis a aquells que vulguen establir-s'en en La Vila vella,
a més de reduir-les a aquelles empreses que s'establisquen a La Vila.

3. Estudiar la possibilitat de tornar a la jornada laboral de 35 hores setmanals per al personal de
l'Ajuntament.
4. lmpulsar l'accés a I'hospital izona industrial.
5. Continuar impulsant I'ampliació de l'Hospital Marina Baixa i construcció del Palau de Justícia.
6. Continuar impulsant l'eliminació dels barracons de col'legis i instituts, a més de continuar
amb el pla Edificant.
7. Remodelació del centre urbá fent I'escena urbana més agradable als veins,'suprimint els

aparcaments en bateria i ampliant les voreres en carrers com a Constitució o Ramón y Cajal,
entre altres.
8. Sol'licitar, davant la Conselleria, el Centre integral de formació professional.

9. Estudi i Realització d'un nou contracte de I'O.R.A.
10. Estudi i construcció de noves zones esportives (trinquet, calistenia,...).
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1. Estudi i nou contracte de transport públic.

12. Continuar amb les polítiques de Benestar Social i les inverslons per a poder continuar sent

un referent a Espanya.
13. Petició a Conselleria d'un centre de dia icentre pera malalts mentals.
14. Continuar impulsant elprograma Xarxa Salut.

15. Realitzar l'ampliació de l'edifici del Llar del pensionista.
16. Traure línia de subvencions per a esportistes individuals.

17. Continuar amb el canvi de subvencions nominatives a subvencions amb criteris objectius.
18. Col.laborar amb altres municipis de Ia comarca per compartir activitats i programacions
cu ltu

rals, esportives, serveis de transports, prog

ra

mes

tu

rístics....

19. Estudiar amb I'associació la possibilitat de crear una barraca popular en les festes
patronals.

20. Realitzar el projecte d'un centre multiusos en la zona de la Cala i La Vila vella.
21. Venda de la parcel'la paradís amb un nou plec.
22. Creació de rotondes (Sainvi, País Valenciá, Creueta) i conversió en zona de vianants de

carrers (Colón i Canalejas)
23. Desenvolupar de forma imminent el projecte de rehabilltació de la Malladeta amb la
reforestació dels terrenys adjacents, així com la recuperació de la Casa Giacomina.
24. Construccló de la Casa de la Música.

25. Plaga del General Basset.
26. Projecte de rehabilitació del llit del riu Amadorio.
27. Adhesió al consorci de les Comarques Centrals.

28. lmplantar una Subseu d'escola d'idiomes.
29. Dotar d'instal'lacions adequades i independents a I'escola permanent d'adults.
30. Escola de la mar (Escola d'oficis).
31. Modificació del PGOU adaptant aquest a la nova llei urbanística valenciana.
32. Complir amb l'ordenanEa de l'ús del valenciá.
33. Actualitzar constantment el portal de transparéncia.
34. Treballarem per la implantació de zones wifi.
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CENT PEN TU

35. Seguir amb les ajudes a l'lBl per a rendes baixes.
36. Seguiment dels acords plenaris.
37. Acondicionament del párquing platja Paradís - Bon Nou.

38. Urbanització Marcos Zaragoza.
39. Promoció i ajudes a la ramaderia local.

40. Buscar solució a la problemática de la muralla del carrer Pal (nous informes técnics, jurídics
i voluntat política).

41. Suport a Ia Carta Pobla (institucionalitzar).
42. Mercal de la terra (KM 0).
43. Campanyes sobre l'assetjament escolar.
44. Suport en subvencions locals i sol.licitud d'ajudes supramunicipals per a implantar el reg
per degoteig.

45. Passeig marítim (Realitzar avantprojecte i estudiar).
46. Realitzar conveni per a la realització del Camp de Golf (contraprestacions pactades).
47. lmpulsar que I'IVAJ construisca un alberg/centre juvenil en alguna de les propietats que
posseeix l'Ajuntament en La Vila vella.
48. Contrucció del col'lector principal d'aigua zona refoio.
49. Arranjament i asfaltat de camins rurals.
50. Arranjament accés platja Racó Conill.
51. Creació en la zona del casino d'un centre de congressos/hotel.
52. Construcció d'un AIberg d'animals.
53. Arranjament camí Hisenda del Sol.
54. Creació d'horts urbans.

55. Realitzar conveni amb els propietaris de I'almássera d'oli i que servisca peiqué puga ser
visitada i al mateix temps posar-la en funcionament.
56. Nova estructura Policia Local.
57. Culminar amb el projecte de les Termes de Allon perqué siguen visitables.
58. Casa museu del Fester (Vila vella).
59. Aparcament vehicles pesats en la zona de la fábrica Valor.
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60. Acabar bulevard des de Valor a I'Ermita.

61. Potenciar les fires de Sant Miquel i Sant Antoni.
62. Estudi per la dinamilzació del comerg de La Vila.
63. Dotar d'il'luminació als carrers de l-urb. Montiboli explorant totes les vies possibles de
finanqament.

Per a portar a terme totes aquestes propostes és fonamental treballar en

equip

i

portar un seguiment de les accions de govern, per aixó ens

comprometem a:
Mantindre com a procediment ordinari un seguiment setmanal de I'equip

de govern amb la finalitat de coordinar, decidir acc¡ons i tractar les
problemátiques sorgides del dia a dia en les regidories de cada regidor.

Mantindre reunions cada tres mesos els portaveus de les tres forces
polítiques per a avaluar el treball de les diferents regidories i si escau prioritzar
les accions que siguen d'urgéncia
El present document és un acord de mínims fruit de les negociacions
mantingudes per a una coalició de govern entre les tres forces signants.

PSPV-PSOE La Vila

Compromís
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Gént Per La Vila

