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Amb 
valentia.

Tothom sap que Compromís ha governat Tavernes amb 
valentia i, amb valentia, hem posat sempre per davant 
l’interés general de la població.

Amb valentia, assumírem el repte de gestionar un 
ajuntament que estava en fallida econòmica i, a pesar 
de la crisi que estem patint, hem pres les decisions 
adequades per a hui tindre les arques municipals 
sanejades, i ho hem fet abaixant la contribució, 
millorant molts dels serveis públics i sense retallar res 
en educació i serveis socials.

Amb valentia i amb el suport de tots vosaltres, vàrem 
dir NO a una moció de censura que fou declarada 
il·legal pels tribunals.

Amb valentia, hem posat en marxa projectes de ciutat 
com el col·lector de la Platja i la nova depuradora, on 
tot estava per fer. Hem apostat per les polítiques de 
joventut amb plans d’emprenedoria i noves ofertes 
d’oci. Hem reivindicat la canalització del riu Vaca, així 
com la remodelació integral de l’IES Jaume II el Just. 
Amb les jornades informatives de la Casa de la Cultura, 
les campanyes de barris i el portal de transparència 
del web municipal hem recuperat el diàleg entre la 
ciutadania i l’Ajuntament.

 Amb valentia, modificarem el Pla General d’Ordenació 
Urbana per a obtenir parcel·les industrials i crear nous 
llocs de treball. Encetarem pressupostos participatius 
on tothom dirà la seua en l’elaboració dels comptes 
municipals. Seguirem, barri a barri, un pla d’inversions 
en la via pública i liderarem la construcció d’un  centre  
de dia per a la tercera edat i les persones dependents. 

Hem passat una legislatura complicada, on l’oposició 
ha bloquejat molts projectes beneficiosos per a 
Tavernes, però vosaltres ens heu fet costat en cada 
moment. Això ens dóna una força imbatible per a 
tirar endavant Tavernes. Ho farem, com sempre, amb 
valentia i al vostre costat.

Jordi Juan
Alcalde de Tavernes de la Valldigna 
i candidat a la reelecció.
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Amb 
valentia.

Compromís ha governat de manera oberta i transparent, recuperant el 
diàleg entre la ciutadania i l’Ajuntament. Donar informació sobre els afers 
públics ha fet que el poble haja recuperat l’interès en la política local. Les 
assembles informatives en la Casa de la Cultura, les campanyes veïnals per 
barris, l’edició del Butlletí d’Informació Municipal i el portal de transparència 
al web de l’Ajuntament són algunes de les accions inèdites a Tavernes que ha 
impulsat Compromís i que volem millorar amb la vostra col·laboració.

#RegeneracióDemocràtica
Seguirem treballant amb honradesa, transparència i participació. És 
important parlar de què volem fer però és més important encara parlar 
de com ho volem fer. Per a Compromís, és imprescindible treballar amb 
honradesa, transparència i participació perquè els representants del poble 
tenim l’obligació de servir al poble i no a nosaltres mateix.

Assemblea informativa

Nova pàgina webButlletí informatiu



En juny del 2011, l’Ajuntament tenia un dèficit en la tresoreria de 4’5 milions d’euros, 
un endeutament amb els bancs de 16 milions d’euros, 1’6 milions en factures en els 
caixons i el pàrquing del passeig del País Valencià (2’5 milions d’euros) pendent de 
pagament. 

A dia de hui, l’Ajuntament de Tavernes té un superàvit d’1’5 milions d’euros, deu 
menys diners als bancs (2,8 milions menys) a pesar d’haver fet nous préstecs per 
a pagar a proveïdors, no hi ha factures als caixons i té el pàrquing pagat, havent 
aconseguit una quita de 700.000 euros en el seu pagament. A més, els proveïdors 
cobren en un temps raonable.

A la vegada, hem abaixat la contribució i hem sigut pioners en reivindicar davant del 
Cadastre (Ministeri d’Hisenda) una abaixada dels valors cadastrals, aconseguint 
una disminució del 20%. A partir del 2016, aquelles terres situades en sectors 
urbanitzables segons el Pla General del 2004 experimentaran una rebaixa entre 
el 80% i 90% dels seus valors cadastrals. Posem així punt i final a la situació 
d’injustícia amb què es trobaven els propietaris d’estes terres.

#PressupostosParticipatius.
Després d’haver sanejat les arques municipals, Compromís proposa un Ajuntament 
amb pressupostos participatius. El pressupost participatiu és el mecanisme de 
democràcia directa que permet als ciutadans decidir sobre com l’Ajuntament ha 
de gastar allò que ingressa pels nostres impostos però també quines mesures 
s’han d’aplicar per tal d’aconseguir una política fiscal justa. Amb pressupostos 
participatius, obrirem l’elaboració dels comptes a tota la ciutadania.

Una gestió 
responsable dels 
nostres impostos.



Tavernes va aprovar en el 2004 l’actual Pla General d’Ordenació Urbana: un PGOU 
irreal que no s’ha executat per la falta d’infraestructures com una nova depuradora 
o una nova subestació elèctrica. 

En esta legislatura, Compromís ha posat sensatesa a l’ urbanisme. S’han arxivat els 
projectes que eren irrealitzables i hem desblocat aquells sectors que tenien agents 
urbanitzadors que no anaven ni avant i ni arrere. 

Hem realitzat l’avantprojecte de la nova depuradora i el projecte d’execució. S’ha 
redimensionat la futura depuradora per a donar resposta als problemes reals de 
sanejament de Tavernes i adaptar el projecte a les possibilitats econòmiques de la 
Generalitat, que és qui ha de pagar la inversió. Amb estos projectes, l’Ajuntament ja 
té els elements per a iniciar l’expropiació dels terrenys on construir la depuradora.

#Urbanisme de consens.
Compromís proposa revisar el PGOU seguint el consens de tota la ciutadania 
i reflectir el model de ciutat que tots volem. Amb la revisió del PGOU tenim tres 
objectius bàsics. 
· Obtenir parcel·les industrials al nostre terme perquè s’instal·len noves empreses i 
crear nous llocs de treball. 
· Ordenar com i quan s’han d’urbanitzar els actuals sectors urbanitzables. 
· Recuperar els espais urbans actuals. L’ urbanisme dels últims anys s’ha centrat 
en eixamplar la ciutat deixant de banda el nucli urbà tradicional. Amb la revisió del 
PGOU també busquem obtenir noves zones verdes, esportives i educatives en els 
carrers més clàssics de Tavernes així com nous accessos als mateixos. 

Replaceta del Tio Julio



Amb les 
persones.

Pla d’ocupació local



L’objectiu de Compromís és el benestar de les persones i una societat més justa.
El problema més dur que té Tavernes és l’atur. Per això, el govern de Compromís 
s’ha adherit a tots dels plans d’ocupació. Destaquem la feina feta per a aconseguir 
l’escola taller “Revalorització dels Recursos Turístics i Naturals de Tavernes de la 
Valldigna” que ha creat 36 llocs de treball durant 6 mesos.

Hem fomentat l’auto-ocupació. Hem engegat el Viver d’Empreses i un projecte 
d’emprenedoria juvenil que ha donat bons fruïts ja que, amb tot este assessorament, 
joves de Tavernes ha creat la seua empresa. Destaquem també el conveni amb 
la Universitat Politècnica de València i les conferències i cursos del I i II “Cicle 
d’Economia i Territori”.

No s’ha reduït res en ajudes socials i algunes d’elles s’han augmentat. Els regidors 
del govern renunciàrem a la paga extraordinària de desembre del 2012 per a 
destinar-la a ajudes socials.

Han sigut constants les reunions amb l’EIGE (Entitat d’Infraestructures de 
la Generalitat, antigament IVSA) per tal d’aconseguir més vivendes socials. 
L’Ajuntament s’ha fet càrrec de rehabilitar-les.

Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana s’han signat nous convenis amb el 
Ministeri de l’Interior i la Guàrdia Civil per a combatre la violència de gènere.

L’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna ha subvencionat amb 100.000 euros a 
ADISVA amb els que esta associació acabarà el taller ocupacional.

#Benestar dels ciutadans.
És necessari ajudar als majors i dependents, són els que més ens necessiten i el 
que ho han donat tot per nosaltres. Com que la Generalitat no ha pres mesures al 
respecte i no aplica la llei de la dependència, l’Ajuntament i Compromís lideraran 
la construcció d’un centre de dia.

A banda de revisar el PGOU per a atraure indústries, impulsarem un pla d’ocupació 
local per a crear llocs de treball. Basarem este pla en obres públiques i actuacions 
en parcs, jardins, via pública... etc.



Fem 
ciutat.

Festivern



No ha estat fàcil fer inversions durant esta 
legislatura però, a pesar del dèficit econòmic 
que tenia l’Ajuntament, hem millorat moltes 
infraestructures i serveis i hem avançat amb 
importants projectes.

Les obres del col·lector començaran després de 
l’estiu. El govern de Compromís ha aconseguit 
posar d’acord a les tres entitats implicades per a 
obtenir el permís per a iniciar les obres:  Costes 
de l’Estat, Costes de la Generalitat i la Direcció 
General de l’Aigua de la Generalitat.

Hem posat en valor la cova del Bolomor. L’equip 
d’excavacions de la cova i el govern municipal han 
organitzat visites, tallers i xerrades al voltant de 
la cova i Tavernes ha comptat amb la visita dels 
principals científics en la matèria com el premi 
Príncep d’Astúries Juan Luís Arsuaga. 

Amb l’ampliació d’efectius de socorrisme i 
salvament, les noves postes sanitàries i l’ampliació 
de punts de reciclatge hem consolidat la segona 
Bandera Blava de la Platja. 

L’educació és un pilar fonamental en l’estat del 
benestar i per això Compromís ha urbanitzat els 
voltants de l’escoleta de la Platja i ha destinat 
molts recursos a la construcció de la nova escoleta 
Víctor Calatayud.

Invertir en les demandes veïnals és una mostra 
important de la nostra manera de governar i 
ho hem demostrat en el Parc del Cantalot i la 
Replaceta del Tio Julio.

El Festivern ha sigut un revulsiu: la joventut no ha 
hagut de desplaçar-se fora per gaudir i la visita de 
milers de persones durant eixos dies ha produït un 
impacte econòmic important. És per això que este 
estiu tindrà lloc un nou festival a la platja, l’IBOGA 
SUMMER FESTIVAL.

La posada en marxa de les zones Wifi, la Línia Verda 
com central d’incidències en la via pública, el nou 
dipòsit de vehicles i l’ampliació d’horari d’atenció 
al públic a l’Ajuntament són un exemple del nostre 
compromís en la millora de serveis al ciutadà.

#Proposem.
Tavernes necessita un pla d’inversions equitatiu 
amb cadascun dels barris que formen la ciutat. 
Este pla s’ha de plasmar de manera estratègica i 
participativa. Seguint la campanya que encetàrem 
“El Barri On Vivim, El Barri Que Volem” proposem 
fer un pla d’inversions en la via pública.

Hem iniciat els tràmits amb la Conselleria 
d’Agricultura per a obtenir la planta baixa de 
l’edifici de la Cambra Agrària i així tot l’edifici serà de 
propietat municipal. Es destinarà a aules per a fer 
cursos formatius d’agricultura, cultius alternatius 
i ecològics, central del banc de terres i del pla de 
camins rurals, seu del Consell Agrari Municipal i 
dels sindicats, museu agrari i etnològic...

Volem impulsar vies verdes al nostre terme on 
practicar esport, fer passejades i visitar el nostre 
patrimoni artístic, històric i paisatgístic.

Seguirem treballant perquè Tavernes tinga una 
pista d’atletisme necessària per a un esport que 
cada dia practica més gent i que té un club més 
que consolidat.

Volem establir el servei de biblioteca a la Platja, 
així com altres serveis que faran de la Platja un 
barri actiu tot l’any.

Compromís crearà un el Casal Jove on es 
gestionaran beques, activitats de formació, espais 
per a assajar, activitats d’ oci... etc.

Compromís impulsarà un nou model de festes. 
Tota la població podrà participar en la confecció 
del nou models de les Festes Majors a través 
d’enquestes, la creació de la comissió de festes i 
altres eines de participació.



Compromís
amb les institucions.

Des del govern hem visitat Conselleries, 
Ministeris i Diputació per tal de defensar els 
interessos de Tavernes. A més, el col·lectiu 
de Compromís de Tavernes de la Valldigna 
ha fet molta força en els pressupostos 
de l’Estat i de la Generalitat a través dels 
diputats de Compromís, que han presentat 
esmenes reivindicant la canalització del riu 
Vaca i la rehabilitació integral de l’ institut 
Jaume II el Just, entre altres demandes.

Tavernes de la Valldigna

Mónica Oltra, candidata a la presidència de la Generalitat per Compromís


