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Cada dia, sou milers els qui feu pos-
sible que la nostra ciutat siga un lloc 
més habitable i millor. Des de Com-
promís, hem intentat acompanyar el 
vostre constant treball quotidià: vam 
adquirir un compromís i l’hem mantin-
gut, i el mantenim. Però això no ens fa 
oblidar els reptes que encara tenim al 
davant. 

Ha arribat el moment de gestionar un 
model de ciutat que tinga coherència 
des de tots els àmbits. Oliva necessi-
ta un govern valent i capaç de liderar 
el progrés d’Oliva des d’una directriu, 
única i cohesionada, que s’arrele en el 
potencial de la nostra geografi a, de la 
nostra cultura, del saber fer d’oliveres 
i olivers. Una arrel ben fonda que ens 
permeta créixer sobre necessitats 
reals, posant solucions sostenibles 
en funció d’un projecte d’avantguarda.

Ací trobaràs els nostres compromisos 
prioritaris per al període 2015-2019, els 
quals són un extracte del nostre Pro-
grama de Govern (que pots descarre-
gar-te a oliva.compromis.net). Un text 
ambiciós, però realista, obert i fruit de 
la participació ciutadana i del treball 
colze amb colze amb la gent que, com 
tu, s’estima Oliva. Incorporem propos-
tes dividides en àrees, amb una clara 
prioritat: construir una ciutat prepara-
da per millorar el seu futur.

Acabem una legislatura condicionada 
per les limitacions pressupostàries. 
En el període 2011-2015 hem tingut els 
pressupostos municipals més baixos 
dels últims anys, i encara hem hagut 
de fer front al deute als proveïdors (2,6 
milions) i a tots els “productes tòxics” 
que arrossegàvem: l’actualització de 
preus i els interessos de demora del 
contracte del fem (1 milió), l’expropi-
ació i els interessos de demora de la 
fi nca Martí De Veses (2,5 milions), les 
obres mal executades d’Aigua Blanca 
4 (1,5 milions)... En total, quasi 8 mili-
ons d’euros! 

Tot això, unit a la crisi econòmica ge-
neralitzada que patim, han fet que 
l’austeritat haja estat la principal 
característica de l’etapa que deixem 
arrere. Ara, s’obri un nou temps, amb 
millors perspectives. Per això conside-
rem, contrastadament, que les nos-
tres propostes són realistes i realit-
zables en la propera legislatura, amb 
la nova situació econòmica municipal 
que encetem.

Mirem el futur amb esperança. Tenim 
la determinació i la valentia per cons-
truir un govern a favor de les persones. 
I tenim la teua força. El teu vot ho can-
via tot. 

Fem-ho possible!
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Audiències públiques abans de 
l’aprovació de temes transcendents 
(pressupostos, urbanitzacions, con-
cessions administratives, etc.).

Publicació periòdica d’un Butlletí 
d’Informació Municipal i inici de 
tràmits per a la posada en marxa d’una 
Ràdio Municipal.

Panell setmanal de comunicació 
municipal, distribuïda en edificis i 
llocs públics, amb l’agenda cultural, 
esportiva, festiva, etc.

Elaborar un Pla de Manteniment 
d’equipaments urbans i d’edifi cis 
municipals, dotant-lo pressupostàri-
ament. Actualitzant l’inventari de béns 
municipals, i elaborant un pla d’opti-
mització de recursos (solars, locals, 
etc.).

SALUT PÚBLICA
Exigir a la Generalitat Valen-
ciana la millora del Centre de 
Salut Jaume Roig (ambulatori) 
i ampliació a Centre d’Especi-
alitats. 

Exigir a la Generalitat Valen-
ciana la construcció d’un nou 
Centre de Salut al barri de 
Sant Francesc.

Realització de campanyes educatives 
per a la salut i divulgació d’hàbits 
saludables dirigits a persones de to-
tes les edats, amb la col·laboració de 
l’administració autonòmica i altres 
organitzacions.

Revisió de l’ordenança de sanejament 
d’aigües i elaboració d’un Reglament 
del Cicle Integral de l’Aigua.

Pla d’actuació municipal en situa-
cions d’emergència i catàstrofe que 
regule els protocols a seguir i el paper i 
les funcions de tots els agents implicats: 
corporació municipal, tècnics, forces de 
seguretat, Creu Roja, voluntariats de 
Protecció Civil, etc.

Millorar el conveni amb VEDAMA i do-
tar de més recursos la canera municipal

Reforçar i/o encentar convenis amb 
Creu Roja, Protecció Civil...

BENESTAR SOCIAL
Pla d’ocupació especial diri-
git a parats de llarga durada, 
col·lectius amb difi cultat d’in-
tegració laboral, dones soles 
amb càrregues familiars, im-
migrants, discapacitats, etc.

Elaboració d’un Cens d’Habi-
tatges Buits, mitjançant una 
Agència Municipal d’Habitat-
ge. Programa per a la rehabi-
litació d’habitatges desocupats 
destinats al lloguer de renda 
baixa.

Creació del Consell de la Soli-
daritat que aglutine a tots els 
col·lectius que formen part de 
l’àrea de Benestar social (Ser-
veis municipals, Creu Roja, 
Càritas...) destinat a coordinar 
els recursos professionals i de 
voluntariat.

Impulsar polítiques que fomenten el 
voluntariat i la participació ciutadana.

Recolzar els grups de voluntariat de 
manera que s’assegure el manteni-
ment, la fi nalització i la continuïtat dels 
projectes.



Defendre davant el Govern valencià 
la Renda Garantida que assegure el 
dret a uns ingressos mínims.

Augmentar els recursos per a l’atenció 
de situacions de precarietat amb aju-
des d’emergència social i ràpides.

Establir els mecanismes necessaris per 
tal que els aliments encara aptes per al 
consum, sobrants dels negocis, siguen 
distribuïts a les famílies necessitades.

Agilitzar els tràmits als ciutadans 
que vagen a la administració per a 
demandar ajudes urgents, per a una 
prompta resolució.

Promoure programes i projectes es-
pecífi cs per contribuir a fer la societat 
d’Oliva més igualitària.

SEGURETAT 
CIUTADANA
Potenciar la participació i esta-
blir sistemes d’avaluació de les 
polítiques de seguretat per tal 
de mesurar-ne l’efi càcia, intro-
duint les mesures correctores 
que calguen, dins del marc 
competencial de l’administra-
ció local, i en col·laboració amb 
la resta d’administracions com-
petents.

Creació del Consell de Segu-
retat Ciutadana (corporació, 
consell dels barris, associaci-
ons, forces de seguretat, etc.).

Exigir a la Generalitat Valen-
ciana la fi nalització del Retén 
de la Policia.

Pla de xoc davant les ocupacions pro-
blemàtiques de vivendes.

Policia Administrativa de Proximi-
tat per als Barris.

Ordenança de Convivència i Civis-
me que establisca un marc de convi-
vència entre la ciutadania i impose san-
cions administratives proporcionades i 
àgils a conductes incíviques.

Pla de seguretat de les instal·lacions 
agrícoles.

JOVENTUT 
I ESPORTS
Impulsar la creació d’una zona 
d’oci per a joves adolescents a 
través de concessions.

Utilització dels espais munici-
pals per albergar programació 
destinada als més joves.

Elaboració del Pla Director de 
l’Esport que marque les direc-
trius i actuacions en matèria 
d’activitats i infraestructures 
esportives.

Pla d’Ocupació dirigit als joves, 
amb accions com itineraris laborals 
personalitzats, incentius a empreses 
per contractar joves, plans de forma-
ció i premi anual als millors projectes 
empresarials.

Habilitació de sales d’estudi amb un 
horari especial per a època d’exàmens.

Potenciar els serveis de transport 
nocturn i, en dies especials, a zones 
d’oci.



#ambValentia

Creació d’un Skate park, a decidir 
conjuntament entre l’Ajuntament i el 
Consell de la Joventut.

Facilitar un conveni amb el Club de 
Pilota per fer-se càrrec de la gestió del 
nou Trinquet Municipal.

TURISME I COMERÇ
Aposta per la professionalit-
zació de la gestió turística i la 
implicació de l’empresariat. 
Reorganització dels recursos 
municipals per crear el Pa-
tronat Municipal de Turisme 
i Comerç d’Oliva, format per 
representants de la Corporació 
municipal i representants dels 
empresaris del sector turístic i 
comercial. Les seues fi nalitats 
principals seran: promoure 
la presència activa d’Oliva en 
el mercat turístic, analitzar 
les problemàtiques i elaborar 
plans i estratègies per supe-
rar-les, difondre i incrementar 
el coneixement de la marca 
“Oliva”, dinamitzar l’activitat 
empresarial a nivell turístic 
i comercial a Oliva, impulsar 
accions de promoció comercial 
per augmentar el gasto de vi-
sitants i turistes en el comerç 
local, realitzar activitats i es-
deveniments de desestacio-
nalització a través de recursos 
com la gastronomia, el turisme 
actiu, ecorutes, esports a l’aire 
lliure, proves esportives de 
relleu, potenciació d’esports i 
activitats nàutiques, etc.

També apostem per aglutinar 
el conjunt de l’oferta turística 
d’Oliva i vendre-la als visitants 
a través de diferents paquets 
turístics. Proposem la creació 
de la Central de Reserves, un 
servei on els turistes podran 
gestionar còmodament: esta-
des en allotjaments turístics, 
reserves de paquets turístics, 
visites guiades pel casc antic, 
la Marjal…, reserves en bars 
i restaurants, activitats d’oci, 
shoping…, lloguer de bicis i ve-
hicles motoritzats, etc.

Bonifi cacions fi scals per a activi-
tats i comerços en el casc antic i nucli 
marítim.

Instal·lació d’un punt d’informació 
turística a l’entrada de la Platja 
Pau-Pi, seguint les indicacions del 
Consell Municipal de Turisme.

Millorar les comunicacions i els acces-
sos a les 6 platges d’Oliva, connectar la 
platja d’Oliva i la de Piles, i crear llocs 
d’aparcament al casc marítim.

Augment de les rutes interpreta-
dores de Marjal, Dunes, Muntanya i 
Centre Històric, amb la incorporació 
de llocs de treball per a guies.

Potenciar intercanvis culturals, de 
formació i empresarials amb altres 
regions europees.

OCUPACIÓ I 
EMPRESA
Creació del Servei Municipal 
d’Ocupació que integre totes 
les polítiques, els recursos i els 



instruments públics d’ocupació 
i formació per tal de dinamit-
zar i fer més efi cient el procés 
de creació de llocs de treball en 
les empreses locals.

Reestructuració dels depar-
taments municipals per crear 
el Servei de Finestreta Única 
Empresarial, per tal de con-
centrar i agilitzar tots els trà-
mits administratius necessaris 
per posar en marxa un negoci, 
així com assessorament espe-
cífic a l’emprenedoria (ajudes 
municipals, autonòmiques, es-
tatals i europees).

Projecte de llançadora empresarial, 
amb un servei especial d’assessorament 
i la creació d’una borsa de recursos 
(edifi cis, solars…) municipals i privats 
on els nous projectes empresarials 
puguen iniciar-se amb les màximes 
facilitats.

Programa de bonifi cacions fi scals 
com a estímul per a la creació de 
noves empreses (ICIO, IBI i IAE):

 > Fins el 95% a emprenedors i em-
preses que creen nous llocs de 
treball per un mínim d’un any, en 
funció del nombre de llocs de tre-
ball creats.

 > Fins el 95% a empreses o emprene-
dors amb projectes declarats d’es-
pecial interés municipal: hotels i 
allotjaments turístics, locals d’oci...

 > Fins el 95% en activitats i negocis 
que es localitzen en llocs priorita-
ris per estar infradotats de serveis 
o per ser prioritat quant a l’estra-
tègia turística i comercial: casc 
antic, platja i determinades zones 
urbanes perifèriques.

Premis anuals a les millors inicia-
tives empresarials locals: destacant 
aspectes com la innovació, la interna-
cionalització, responsabilitat social, 
projectes empresarials promogut per 
joves, dones, etc.

Incentius econòmics municipals a l’as-
sociacionisme empresarial i a accions 
de màrqueting promocional conjunt.

EDUCACIÓ, CULTURA 
I FESTES
Iniciar tot un seguit de campa-
nyes sota el lema “Oliva, escola 
oberta”, que posen en valor la 
multitud de recursos disponi-
bles com ara els museus i la 
història local, les biblioteques, 
les escoles esportives i els es-
pais oberts per jugar i conviu-
re.

Habilitar un arxiu municipal, 
amb inclusió de tota la docu-
mentació administrativa ac-
tual, així com els documents 
històrics.

Recuperar la Fira de Fires, un 
model de festes obert, integra-
dor, plural i participatiu.

Manteniment de les escoles, amb un 
pla d’inversió anual.

Finalitzar les obres de restauració 
del Centro Olivense com a Casa de 
la Cultura.

Seguirem impulsant mesures per a la 
democratització de la cultura, la des-
centralització de l’oferta cultural 
per dinamitzar la vida als barris de la 
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ciutat i la difusió cultural a peu de 
carrer, potenciant l’ús d’espais públics 
per a la creació i producció pública, i 
posterior mostra.

Posada en funcionament d’un viver 
de creadors o espai de coworking 
que esdevinga lloc de reunió i treball 
d’artistes locals en totes les disciplines. 

Promoció i suport a les iniciati-
ves d’artistes locals, especialment 
d’aquells amb majors dificultats per 
accedir al circuit autonòmic.

Elaboració d’un Pla d’usos del Cen-
tre Polivalent d’Activitats Sociocul-
turals, amb dotació de l’equipament 
necessari per acollir assajos i concerts 
de les bandes de música d’Oliva, així 
com de les bandes de Setmana Santa, 
activitats esportives, activitats d’oci per 
a joves i gent gran, etc.

Política cultural específica que 
estimule i promoga el conjunt de 
festes de la ciutat en termes turístics 
i de projecció externa, fent de la festa 
i la cultura popular local un element 
essencial de la cultura ciutadana.

Defensa de l’autonomia dels actor 
festius, protegint l’autogestió festiva 
i proporcionant suport tècnic a les 
entitats festives en totes les seues 
necessitats organitzatives.

Continuïtat i reforç de l’extensa 
programació cultural actual: Poe-
festa, Brassurround, Fira de Minerals, 
Setmana de la Ciència, Festa Estellés, 
Escola Municipal de Teatre, Certamen de 
Teatre Vila d’Oliva, teatre d’associacions 
locals, teatre professional per a públic 
familiar i adult, presentacions de llibres, 
exposicions, etc.

AGRICULTURA
Pla de Dinamització Agrícola 
amb mesures com: incenti-
vació a la producció en comú, 
afavoriment de la planifi cació 
varietal, estudi de cultius al-
ternatius, estímul a la concen-
tració parcel·lària, promoció de 
l’agricultura ecològica, ajudes a 
la mecanització dels conreus...

Creació d’horts socials.

Exigir a la Generalitat Valen-
ciana la rehabilitació de l’edi-
fici de l’antiga Cambra Local 
Agrària.

Creació del Mercat de la Terra amb 
freqüència setmanal.

Constitució d’una xarxa de distribu-
ció municipal d’artesania i de pro-
ductes locals per a generar canals de 
distribució d’este tipus de productes 
al mercat dels divendres, i acords amb 
restaurants per a oferir menús elabo-
rats amb productes ecològics. 

Control exhaustiu dels magatzems de 
rebuig.

MEDI AMBIENT
Protegir el medi natural i evi-
tar la seua degradació és un 
dels principis de la Coalició 
Compromís. Els ajuntaments 
han d’adoptar mesures que mi-
nimitzen els impactes i deixen 
intacte el patrimoni natural a 
les generacions futures.



Modernització del servei de 
recollida de fem amb un canvi 
integral de la gestió actual: con-
tenidors i vehicles nous, major 
freqüència de neteja, recollida 
selectiva per a comerços...

Abordar el greu problema del 
sanejament hidrològic en la 
nostra ciutat (xarxes de clave-
gueram i pluvials, depurado-
res, emissaris, etc.).

Establir un corredor verd de la 
ciutat, amb un pla de millora i òptim 
aprofi tament dels espais naturals de la 
ciutat. Amb rutes ecoturístiques, i en 
coordinació amb ajuntaments veïns. 
Pla estratègic de senders locals 
(urbans i rurals).

Punt Verd d’Informació que oferirà 
informació de caràcter mediambiental 
i facilitarà l’accés a subvencions.

Practicar una auditoria energètica 
que abaratisca la factura energètica 
d’Oliva, i promoure l’estalvi energètic 
en els màxims habitatges de la ciutat.

Repartiment de caixes niu per a la 
cria de pardals insectívors que aju-
den a reduir els efectes de les plagues 
als cultius.

Continuar amb la neteja forestal amb 
l’ajuda de brigades forestals d’altres ad-
ministracions, pel manteniment dels 
boscos i la prevenció d’incendis.

Neteja de camins, séquies i valls 
amb mitjans manuals i/o maquinària 
selectiva.

URBANISME I 
PATRIMONI
Un dels objectius prioritaris és 
la represa de la tramitació del 
nou PGOU, ajustat al Docu-
ment de Referència rebut en 
2010. Un PGOU que, d’acord 
amb les possibilitats previstes 
a la nova legislació urbanística 
valenciana (LOTUP), se centre 
en el disseny de l’ordenació es-
tructural per al nostre futur. 
Prèviament, caldrà acabar de 
tramitar el Catàleg de Béns i 
Espais Protegits que es troba 
en una fase molt avançada (i 
amb el qual podran corregir-se 
situacions com la dels corrals 
del C/ García Ordóñez). Així 
com també s’haurà d’acabar la 
tramitació de la declaració de 
la nostra ciutat com a Municipi 
amb Elevat Risc d’Inundació.

Obtenció del sòl i execució del 
vial de connexió amb la platja 
de Piles, prolongació de l’actual 
avinguda Llauradors. Actuació 
acompanyada d’un Pla Espe-
cial de la Terranova que done 
solució als problemes urbanís-
tics que presenta este punt del 
nostre territori.

Acabament del 2n vial peri-
metral de les platges del centre, 
amb la prolongació de l’avin-
guda Demetrio Pi fi ns al camí 
de l’Aigua Blanca, executant el 
sector Bomba 2-Aigua Blanca 6. 
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I acabament de les obres d’ur-
banització d’Aigua Blanca 4, 
treballant els nous projectes en 
col·laboració amb els propieta-
ris, fent un seguiment conjunt 
de les futures obres.

Remodelació del Parc de l’Es-
tació per millorar l’ús peatonal 
i lúdic, adequant-lo per facili-
tar la continuïtat peatonal del 
tram de passeig comprés entre 
els carrers Sant Carles i Loy-
gorri. I desenvolupament de la 
Unitat d’Actuació núm. 11, aca-
bant el tros de passeig Gregori 
Maians que resta per connec-
tar amb el sector 15.

Elaboració d’un Pla de Mobilitat Ur-
bana Sostenible (anàlisi, diagnosi, pla 
d’acció i implementació).

Generació de places d’aparcament 
al Raval i Centre històric en com-
pliment de l’acord del Ple adoptat per 
unanimitat el 30 d’abril de 2015.

Rehabilitació de l’edifi ci de l’En-
giny (prèvia adquisició de l’últim im-
moble), tramitació de la seua declaració 
com a BIC i aprovació del Pla director i 
gestió de la subvenció de l’1,5% cultural 
dels Ministeris de Foment i Cultura.

Continuar amb el procés de recupera-
ció municipal de l’espai perimetral 
del Palau, actualització del Pla director 
i gestió de la subvenció de l’1,5% cultu-
ral dels Ministeris de Foment i Cultura.

Recuperació de l’Ermita de Sant 
Antoni i del seu entorn per a ús públic.

Seguir amb les actuacions de mi-
llora del parc de la muntanya de 
Santa Anna, i captació de fi nançament 
extern per escometre actuacions de 
major envergadura (inclòs el castell), 
com a pulmó verd de la ciutat i mira-
dor turístic.

Elaboració d’un pla de millora i 
manteniment de parcs i jardins.

Generació combinada d’espais peato-
nals i llocs d’aparcament prop de la 
mar.


