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Benvolgut ciutadà, benvolguda ciutadana d’Oliva,

Tens a les teues mans el programa electoral del BLOC, que hem anat configu-
rant gràcies a les aportacions del teixit associatiu de la ciutat i als suggeriments 
de la gent que, com tu, s’estima Oliva.

No cal que et diga que ens trobem en un moment de crisi econòmica molt mar-
cada, per la qual cosa voràs que moltes de les propostes que ara et presentem 
són fruit d’un clar compromís pel treball des de l’àmbit municipal. La nostra 
prioritat és convertir l’ajuntament en un motor de l’economia que ajude a ge-
nerar ocupació.

El treball, el futur, és el nostre compromís prioritari per al període 2011-2015, 
que comparteix protagonisme amb el compromís per oferir un model de gestió 
municipal més pròxim i transparent, el compromís amb la salut i el medi am-
bient, i el compromís amb les persones.

En efecte, la modernització de l’administració local és un dels reptes que ens 
marquem, per això trobaràs nombroses propostes destinades a fer una gestió 
transparent i moderna, que faça ús de les noves tecnologies, per tal de fer més 
democràtica i participativa la vida municipal.

Tot això, juntament amb 150 propostes, agrupades en 15 àrees que perse-
gueixen una clara prioritat: futur per als ciutadans i ciutadanes d’Oliva. 

Per al BLOC, este Programa Electoral és un contracte que signem amb la ciuta-
dania i que ens comprometem a complir. No és una llista aparatosa, un catàleg 
de projectes grandiosos, per impressionar a ningú. És el nostre compromís amb 
tu. Un compromís que, si vols, firmarem el 22 de maig.

Moltes gràcies.

David González
Candidat del BLOC a l’alcaldia d’Oliva
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150 propostes, 15 àrees, 4 compromisos...  
1 prioritat:

...futur per als ciutadans i ciutadanes d’Oliva

COMPROMÍS AMB LES NOVES OPORTUNITATS I EL TREBALL

1 Polítiques d’ocupació i treball

2 Infraestructures i urbanisme

3 Habitatge

4 Turisme

5 Comerç

6 Agricultura

COMPROMÍS AMB UN MODEL DE GESTIÓ MÉS PRÒXIMA I TRANSPARENT

7 Organització i funcionament Municipal

8 Seguretat ciutadana

COMPROMÍS AMB EL MEDI AMBIENT, LA CULTURA I EL PATRIMONI

9 Medi ambient

10 Cultura i patrimoni

COMPROMÍS AMB LES PERSONES: PRESENT I FUTUR

11 Mobilitat i transport

12 Educació

13 Esports

14 Joventut

15 Benestar social

04

04
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COMPROMÍS AMB LES NOVES OPORTUNITATS I EL TREBALL  

1
POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ I TREBALL

- Oferta d’ajudes als aturats de llarga durada a canvi de la realització de treballs per a l’adminis-
tració municipal.

- Impulsar Centres Integrals de Gestió i Optimització Empresarial, vivers de xicotetes empreses i 
de locals de negoci per a jóvens autònoms i professionals.

- Foment de nous jaciments d’ocupació: serveis de proximitat, cultura de la sostenibilitat, societats 
de la informació, turisme rural, activitats culturals i d’oci, formació, noves tecnologies, agricultura 
ecològica...

- Creació d’un alberg juvenil a la zona de Terranova-Burguera, a les parcel·les municipals dels 
Sectors 6 o 19.

- Oferiment de microcrèdits, bonificacions fiscals, facilitats per al lloguer de locals comercials, 
agilització de la tramitació de llicències..., per afavorir la creació de noves empreses.

- Increment dels programes destinats a la Formació per a l’autoocupació, i fixació de convocatòries 
de concursos i premis per als joves emprenedors que fan el pas de crear la seua pròpia empresa, 
bé siga com a treballadors autònoms, com a cooperativistes o com a societats.

- Impuls de programes locals d’incorporació laboral de joves.

- Treballar en col·laboració amb les distintes universitats valencianes, per augmentar la participació 
dels programes de pràctiques.

- Exigir la coordinació entre els centres educatius, les cambres de comerç, l’ADL per millorar la 
relació formació-ocupació.

- Implantació de Tallers de Formació i Inserció Laboral, per a facilitar la qualificació professional 
adient a col·lectius amb dificultats d’integració al món laboral.

- Incorporar als treballadors autònoms als Plans de Formació Professional Contínua i en tota la 
dinàmica formativa generada pels ajuntaments.

- Creació del Servei Municipal d’Ocupació que integre totes les polítiques, els recursos i els instru-
ments públics d’ocupació i formació per tal de dinamitzar i fer més eficient el procés de creació 
de llocs de treball.

2 
INFRAESTRUCTURES I URBANISME

- Exigir al Ministeri de Foment traure fora del casc la CN 332 mitjançant l’alliberament de l’auto-
pista al tram Xeresa-Ondara. Considerem que esta és la millor manera de tindre una ronda per 
a Oliva i la Comarca al millor preu (econòmic i ambiental). En segon terme, si la primera opció no 
s’aconseguira proposem una variant que discorreguera paral·lela a l’autopista com un tercer carril 
i sempre tractant que l’impacte ambiental siga el menor possible.

- Creació d’un gran bulevard al futur vial de la N-332 alliberat al seu pas per la ciutat.
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- Exigir l’arribada del ferrocarril Gandia-Oliva-Dénia.

- Continuar amb el procés de redacció i aprovació definitiva del PGOU.

- Exigir a la Generalitat Valenciana la millora del Centre de Salut Jaume Roig (l’Ambulatori) i ampli-
ació a Centre d’Especialitats.

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

- Construcció de més aparcaments perifèrics i interiors, tant al poble com a la platja.

- Millorar el Parc de l’Estació i transformar-lo en un espai urbà més acollidor fins l’arribada de la 
línia de tren Gandia-Oliva-Dénia.

- Millores dels parcs públics i del seu manteniment.

- Creació d’un gran parc de la muntanya de Santa Anna, pulmó verd de la ciutat i mirador turístic.

- Exigir a Costes la reforma del passeig de la Mitja Galta i projectar-lo com una gran plaça oberta 
al Mar.

- Remodelació de la plaça de l’Avgda. de València amb generació d’un aparcament subterrani.

- Exigir a Costes la creació de zones de passeig integrat amb el paisatge a la zona de les Dunes.

- Adequar i millorar els vials Verge del Mar, Roger de Llúria i Via Ronda.

- Millora de les instal·lacions de Creu Roja.

- Millora dels accessos als polígons industrials. Manteniment de la neteja, seguretat, i adequació 
dels actuals polígons industrials.

- Aprovació i implementació del Pla Especial de Protecció i Reforma Interior del casc antic.

- Creació d’un Servei per al Desenvolupament del Centre Històric.

- Modernització i millora de l’entorn urbà de l’Escoleta Infantil “El Caragol”

- Ampliació de la xàrcia de recollida de pluvials a la zona del Pinet-Gerreria.

- Embelliment de l’entorn urbà de l’ermiteta de Sant Vicent, integrant-la amb la séquia Mare i el parc.

- Millora del parc-ZE Sant Vicent, integrant-lo millor amb els carrers circumdants.

- Estudi especial de la zona dels rejolars per fer un espai que combine l’arqueologia industrial i un 
espai comercial, cultural i lúdic.

- Dotar el casc urbà de zones per a traure els gossos (Pipicans).

3 
HABITATGE

- Ampliació del Pla Municipal de l’Habitatge.

- Elaboració d’un Cens d’Habitatges Buits, mitjançant una Agència Municipal d’Habitatge.

- Programa per a la rehabilitació d’habitatges desocupats destinats al lloguer de renda baixa per 
a joves.

- Promoció pública d’habitatges de protecció oficial. 
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4 
TURISME

- Incentivar la instal·lació d’hotels a la nostra ciutat.

- Creació d’una central de Reserves dels Establiments Turístics d’Oliva i articulació de paquets 
aglutinadors de diferents ofertes turístiques.

- Pla de Protecció de la Costa d’Oliva.

- Millorar les comunicacions i els accessos a les 7 platges d’Oliva, així com els entradors a l’aigua.

- Creació d’un Patronat de Turisme d’Oliva amb participació de l’empresariat (caràcter públic-privat).

- Augment de les rutes interpretadores de Marjal, Dunes, Muntanya i Centre Històric, amb la incor-
poració de llocs de treball per a guies.

- Posta Sanitària de Salvament i Socorrisme a les platges Nord (Terranova-Burguera) i Sud (Aigua 
Morta).

- Mesures contra la contaminació acústica i mediambiental els mesos d’estiu.

- Promoció del turisme nàutic d’acord amb la legislació vigent.

- Ruta de l’Aigua que uneix Vilallonga i Oliva.

- Integrar el municipi en les grans rutes turístiques valencianes. Participar en els programes turís-
tics d’àmbit comarcal i supramunicipal.

- Seguir apostant pels intercanvis culturals amb àmbits europeus.

- Potenciar els intercanvis dins del nostre àmbit lingüístic.

5 
COMERÇ

- Aplicació del Pla d’Acció Comercial d’Oliva 2011 amb especial atenció a:

Consolidar un Centre Comercial Obert amb un grau de concentració d’activitats comercials, 
així com una especialització i varietat de l’oferta que augmente l’atracció comercial d’Oliva en 
el conjunt de les Comarques Centrals.

Afavorir i potenciar el comerç de proximitat a tots els barris d’Oliva, diversificat i que assegure 
el cobriment de les necessitats bàsiques i la qualitat de vida.

Captació d’equipaments comercials de tamany mitjà que, ben insertats en la trama urbana 
funcionen de locomotores comercials i dinamitzen els diferents barris.

Oferiment d’oportunitats atractives i competitives per a la localització d’empreses als barris, 
amb atenció especial a les zones infradotades d’equipaments comercials (Platja, Raval…).

- Creació del Fòrum del Comerç d’Oliva on es consensuen i es coordinen les diverses accions co-
mercials entre el sector del Comerç a través de l’Associació de Comerciants d’Oliva (ACCO), i 
l’Ajuntament a través de la regidoria de Comerç. 

- Campanyes d’animació comercial continuades al llarg de tot l’any que dinamitzen el comerç d’Oli-
va, fidelitzant els clients locals i captant-ne de nous de municipis del nostre entorn.
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- Creació de zones d’aparcament pròximes a les zones de major densitat comercial.

- Establiment d’avantatges i bonus especials gratuïts per als clients dels comerços que estiguen 
en la zona blava d’aparcament regulat (ORA).

- Creació de la finestreta única per a tots els tràmits necessaris per a les llicències d’activitat.

- Bonificacions fiscals i ajudes econòmiques directes a l’inversió per modernitzar els locals co-
mercials.

- Impuls i potenciació d’esdeveniments i fires comercials de primer ordre, que donen a conéixer 
Oliva com a pol d’atracció comercial (Fires d’Estocs, Fira del Motor, Fira del Comerç, desfilades 
de moda, matinal motera, etc.) .

- Potenciació del Mercat Municipal com a locomotora comercial de la zona del Passeig, modernit-
zant la seua gestió, millorant l’horari i possibilitant l’establiment de més llocs de venda en la sala 
interior, així com activitats d’oci i restauració complementàries al seu voltant.

- Política de captació de subvencions de les administracions autonòmica i estatal per a inversions 
de millora comercial de la trama urbana, i per a mesures de dinamització i promoció comercial. 

6 
AGRICULTURA

- Redacció d’un Pla Estratègic d’usos del sòl agrícola.

- Millora de les vies de comunicació agrícoles en grans eixos que convergisquen en un punt on cre-
arem un centre logístic per poder pesar camions, transvasar la mercaderia a vehicles de major 
capacitat de càrrega, reposar de combustible, aigua, productes per al camp...

- Exigència a la Generalitat Valenciana de la rehabilitació de la Cambra Local Agrària com a espai 
d’encontre per a la gent del camp: el casal del llaurador.

- Exigència a la Generalitat Valenciana per a que Oliva torne a comptar amb una Unitat Territorial 
de l’OCAPA.

- Control exhaustiu dels magatzems de rebuig que compren taronja il·legal.

- Pla de seguretat de les instal·lacions agrícoles (rendes, motors, instal·lacions de reg) per evitar 
els furts i els danys.

- Formació de netejadors (fent pràctiques al camp) per a la gent jove.

- Fomentar iniciatives de turisme relacionat amb l’agricultura.

- Elaboració d’un Pla de Dinamització Agrícola amb mesures com: Incentivació a la producció en 
comú; Afavoriment de la planificació varietal; Estudi de cultius alternatius; Estímul a la concen-
tració parcel·lària; Ajudes a la mecanització dels conreus...

- Hortes Socials per difondre els beneficis de l’agricultura a jóvens i majors.

- Creació del Programa agrari ecològic. Programa que pretén donar suport econòmic, tècnic i logís-
tic als llauradors que estan fent agricultura ecològica actualment (marca agrícola pròpia d’Oliva, 
ajudes econòmiques anuals, disposició d’un mercat setmanal de productes ecològics, campanyes 
de difusió i màrqueting ...).
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- Creació d’un banc de terres municipal, conformat per horts de propietaris que, a partir d’una com-
pensació, adoptaran alumnes per a dur endavant conjuntament les finques o cediran l’explotació 
de la terra a un alumne o alumna i a un tutor o tutora.

- Promoure acords de custòdia del territori.

- Reforma del Consell Agrari Local orientada a la seua operativitat.

- Millora i ampliació de la xàrcia de camins rurals. 

- Actuació municipal per aconseguir descontaminar els nostres aqüífers

- Constitució d’una xàrcia de distribució municipal d’artesania i de productes locals per a generar 
canals de distribució d’este tipus de productes al mercat dels divendres, i acords amb restaurants 
per a oferir menús elaborats amb productes ecològics.

COMPROMÍS AMB UN MODEL DE GESTIÓ MÉS PRÒXIMA I TRANSPARENT

7 
ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT MUNICIPAL

- Creació d’una finestreta única d’atenció al ciutadà que atenga i vehicule les gestions pertinents, 
assegurant l’eficàcia del servei i la rapidesa en la contestació a les demandes.

- Establiment de mecanismes de participació dels sectors de la societat en la presa de decisions 
local: carta de participació ciutadana.

- Contenció de les despeses municipals, modernització de l’administració local, racionalització 
dels serveis, potenciació de l’administració electrònica i web.

- Introduir les noves tecnologies com a instrument de comunicació i informació entre els ajunta-
ments i la ciutadania.

- Publicació del Butlletí d’Informació Municipal (BIM).

- Acabar amb la pràctica habitual a l’administració local d’Oliva del silenci administratiu.

- Ampliació de l’horari d’atenció telefònica al ciutadà.

- Millora dels locals que alberguen el Registre Civil, el Jutjat de Pau i el servei psicopedagògic.

- Habilitació d’un espai digne per a l’emmagatzemament i consulta de l’Arxiu Municipal, evitant la 
dispersió actual.

- Optimitzar l’aprofitament dels edificis municipals, augmentant la disponibilitat horària dels ma-
teixos.

- Seguiment audiovisual dels plenaris municipals.

- Incorporar a la web de l’ajuntament la secció “Tauler de notícies municipals”, on es faça l’exposició 
pública que marca la llei per als tràmits d’aprovació.
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8 
SEGURETAT CIUTADANA

- Millorar la seguretat ciutadana amb l’acostament de la policia als barris i reunions periòdiques 
amb representants veïnals per tractar temes de seguretat.

- Dotació de noves instal·lacions (nou retén) per al cos de policia local.

- Implantació del Pla Municipal d’Emergències.

- Promoció i suport de la vinculació voluntària i desinteressada dels ciutadans a la protecció civil, 
a través d’organitzacions orientades a aquest fi.

- Impuls d’un Consell de Seguretat Ciutadana amb la participació de representants de la Corporació, 
de la policia local, de les associacions de veïns, dels comerciants, dels centres educatius, de les 
associacions juvenils i d’altres que siguen d’interés comunitari.

COMPROMÍS AMB EL MEDI AMBIENT, LA CULTURA I EL PATRIMONI

9 
MEDI AMBIENT

- Corredor verd de la ciutat, amb un pla de millora i òptim aprofitament dels espais naturals de la 
ciutat. Amb rutes ecoturístiques, i en coordinació amb ajuntaments veïns.

- Pla estratègic de senders locals (urbans i rurals). Ruta etnobotànica dedicada a Joan Pellicer. 
Recuperació de les fonts i els seus entorns, així com una xàrcia de cases i espais rurals del terme.

- Captació de subvencions específiques per a la contractació de personal encarregat de la neteja 
de les muntanyes i control de les plantes invasores.

- Impuls i potenciació del voluntariat ambiental. 

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

- Creació d’un punt de reutilització de les restes d’activitat constructiva (planta de transferències).

- Ampliació i millora de l’ecoparc, així com de la recollida selectiva dels residus.

- Implantar la recollida selectiva en origen (separar la matèria orgànica de la inorgànica).

- Exigir a Costes mesures eficients per evitar la regressió de les platges.

- Afavorir que els habitatges de nova construcció siguen energèticament sostenibles.

- Pressionar a Aumar per limitar els sorolls de l’Autopista en les proximitats a vivendes mitjançant 
la col·locació de pantalles anti-so.

- Pla de remodelació de les actuals instal·lacions basat en l’estalvi energètic.

- Elaboració d’un catàleg del patrimoni natural municipal.

- Fer les inversions necessàries per aprofitar les aigües subterrànies, pluvials i/o les procedents 
de les depuradores d’aigües residuals per al reg i la neteja viària.
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- Control exhaustiu de l’extracció d’arenes. Tota la terra extreta ha de ser de propietat municipal i 
revertir en la regeneració de les nostres dunes.

- Creació d’una aula de natura o d’interpretació per als muntanyars que es troben catalogats com 
a LIC (Lloc d’Interés Comunitari) dins el LIC Dunes de la Safor.

- Propiciar el triturat i reciclatge de les podes agrícoles, per al seu posterior aprofitament energètic 
(biomassa).

- Exigència a la Generalitat Valenciana per tal que elabore un Pla de regeneració de les muntanyes 
que contemple la repoblació amb espècies autòctones, la previsió d’incendis i la senyalització 
de zones protegides, amb una millora i expansió de la zona pública.

- Creació d’una ordenança que regule la contaminació lumínica. Reposar l’enllumenat públic amb 
faroles de baix consum i que respecten aquesta nova ordenança.

- Exigència a la Generalitat Valenciana per tal que elabore un Pla de foment econòmic i sociocultu-
ral al voltant del parc natural Pego-Oliva: estímuls a l’aqüicultura, cultius biològics d’arròs, eco-
turisme, investigació en zones humides i biblioteca especialitzada. Amb la creació d’una Aula de 
la Natura en la línia marcada pel Pla.

- Creació d’una Oficina Tècnica de Sanitat Mediambiental que coordine i controle totes les funcions 
fins ara disperses en aquesta matèria.

- Pla especial de neteja de la ciutat, del terme, els camins i els caixons dels rius.

10 
CULTURA, PATRIMONI I OCI

- Finalitzar les obres de restauració del Centro Olivense com a Casa de la Cultura amb la màxima 
cura i respecte patrimonial.

- Construcció d’un auditori.

- Programació cultural estable a la platja durant l’estiu.

- Biblio-bus a les platges a l’estiu i foment dels punts de lectura.

- Promoure una línia de publicacions culturals estable. Complementada amb beques d’investigació 
de temes locals.

- Promoció de les iniciatives que es proposen per part d’artistes plàstics del municipi o que vulguen 
exposar al municipi, especialment aquells amb majors dificultats per accedir al circuit autonòmic.

- Adequació del mur exterior de l’església del Rebollet.

- Rehabilitació de l’edifici de l’Enginy.

- Recuperar l’espai perimetral del Palau.

- Adquisició i rehabilitació del magatzem d’estil racionalista (Juanito Burriana o Magatzem dels 
Cristals) del Passeig.

- Estudiar i protegir l’arqueologia de l’aigua (séquies, assuts, aljubs..) presents al municipi.

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

- Compromís de dedicar una part substancial dels programes de festes a la música, el teatre i la 
literatura en valencià, i apostar pels creadors locals i comarcals més joves.

- Posada en valor, catalogació i inventari dels arxius municipals, tant històrics com administratius 
actuals, tot millorant la seua ubicació actual i facilitant-ne l’accés.
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COMPROMÍS AMB LES PERSONES: PRESENT I FUTUR

11 
MOBILITAT I TRANSPORT

- Creació de més kilòmetres de carrils bici. Amb especial atenció a la connexió amb Dénia.

- Lloguer de bicicletes com a transport urbà saludable i ecològic.

- Remodelar les voreres dels nuclis urbans i els edificis públics per garantir l’accés a persones amb 
mobilitat reduïda. Vetlant perquè els negocis amb atenció al públic complisquen fidel i sensa-
tament la llei d’accessibilitat.

- Millorar el transport públic connectant les platges entre elles i amb els principals punts de la 
ciutat.

- Creació d’una estació d’autobusos, i millora i ampliació dels punts de parada actuals.

- Acabar el passeig d’Oliva al mar.

12 
EDUCACIÓ

- Incidir en la prevenció, control i seguiment de l’absentisme escolar.

- Millora i dotació de noves especialitats a l’EPA. Major dotació de recursos que permeta una oferta 
més ampla i diversa de les àrees educatives.

- Impulsar i potenciar l’escola d’estiu Marina- Safor i altres iniciatives semblants.

- Garantir, a través de les juntes d’escolarització i dels consells escolars municipals, l’entrada de 
la població immigrada en edat escolar, de manera equitativa, en centres públics i concertats.

13 
ESPORTS

1. Elaboració del Pla Director de l’Esport que marcarà les directrius i actuacions en matèria d’acti-
vitats i infraestructures esportives:

- Adaptar els cursos i activitats esportives en funció de la demanda (escoles esportives, activitats recrea-
tives, programes esportius i de salut adreçats a gent gran...)

- Adaptació de les instal·lacions i programes esportius municipals per a les persones discapacitades.

- Suport a les associacions i clubs esportius per la seua tasca educativa, competitiva i generadora d’acti-
vitats.

- Potenciació d’esdeveniments i proves esportives de qualitat que difonguen la marca “Oliva” fora de l’àmbit 
municipal.
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2. Potenciació dels esports nàutics.

3. Protecció i promoció dels esports i jocs tradicionals: pilota valenciana, pesca al rall, baixada 
amb carretons...

14
JOVENTUT

- Habilitar llocs amb sales per a que els grups musicals del municipi puguen assajar, així com sales 
multimèdia i de mitjans audiovisuals per facilitar l’edició de vídeos etc.

- Creació d’un Skate park.

- Publicació periòdica d’una revista per a joves editada pel Consell dels Joves que els permeta trobar 
tot allò que els puga interessar: estudis, cursos, oci, viatges, medi ambient, cultura...

- Oferta de bosses de treball temporal per a joves aturats, coordinades pel Departament de Joventut 
en col·laboració amb empreses de la ciutat i de la comarca.

- Organització d’un concurs anual de música local i comarcal per a joves per tal d’ajudar els grups 
que comencen i impulsar els que estan ja consolidats.

- Constitució d’una bossa de vivendes de lloguer econòmic per als joves. I vivendes a canvi de la 
realització de treballs socials en benefici de la comunitat.

- Construcció de vivendes de protecció oficial amb ajudes per als joves.

- Oliva Ciutat WIFI, amb un sistema econòmic de WIFI per a tots i en totes les zones de la ciutat.

- Oferta d’oci per als jóvens, conciliant el dret al descans.

- Ampliació de l’oferta cultural per als joves.

15 
BENESTAR SOCIAL

- Ampliació de recursos ja existents dirigits a la tercera edat per a aconseguir una major cobertura: 
servei de suport a domicili, teleassistència. Millora de la qualitat dels serveis. 

- Creació de recursos d’atenció per a malalts mentals: centres de dia, habitatges tutelats, centres 
de mitja estada, residències, centres de rehabilitació i inserció social.

- Ampliació dels serveis socials i assistencials per als vells; entre d’altres la inclusió de l’especialitat 
de geriatria al Centre de Salut d’Oliva. 

- Establir ajudes econòmiques per les activitats culturals, esportives i recreatives organitzades 
pels propis jubilats i pensionistes. 

- Coordinació amb les entitats que treballen al camp dels serveis socials (Càritas, Adiscar...).
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