JUNTS PER L’OLLERIA

RAMON VIDAL

E

stimat/a veí/na:
Em dirigisc a tu com a candidat a l’Alcaldia de
l’Olleria pel Partit Popular per a presentar-te el
programa electoral amb el qual concorrem a les
pròximes Eleccions Locals.
L’amor al nostre poble i la necessitat d’un canvi en el govern municipal m’impulsen a fer un
pas avant i presentar-me al costat d’un grup de
companys i companyes per a donar solució als
problemes que afecten els i les ollerienses.
Aquest temps en l’oposició m’han servit per a adquirir experiència i coneixement de la gestió
municipal i em trobe preparat i il·lusionat per a emprendre aquest projecte de govern del nostre
municipi.
Durant aquests últims quatre anys l’Olleria ha estat pràcticament paralitzada per les contínues
disputes i baralles sorgides entre els dos socis de govern (Compromís-PSOE) en el primer any de
legislatura. En el restant, Compromís ha governat en minoria, per decret i de forma absolutista,
governant només per a una part de la població, amb la garantia de tindre assegurada l’Alcaldia
pel Pacte del Botànic.
Només al final de la legislatura, i per un interés purament electoralista, s’han afanyat a realitzar
a la desesperada obres, moltes d’elles manifestament millorables.
Et presente també als membres de la candidatura que m’acompanyen. Un equip renovat de
persones que conjuga formació, experiència i joventut, amb una gran vocació de servei, disposat
a treballar per l’Olleria i els seus ciutadans/as.
Benvolgut/da veí/a, l’Olleria necessita un canvi, un canvi de tarannà, un canvi de persones que
governen per a tots, sense excloure a ningú, des de la transparència, el diàleg, l’honradesa i el
sentit comú.
Jo em compromet a liderar aquest canvi, i el faré complint el programa electoral que hem
elaborat recollint les necessitats del nostre municipi i atenent els suggeriments de molts veïns/es
i col·lectius.
Aquest és un projecte de futur, de prosperitat i benestar per a tots, pensat per i per a les persones, que m’agradaria compartir amb tu.
Perquè deixe de ser un projecte i siga una realitat, et demane el teu vot a aquesta candidatura.
Moltes gràcies.

ECONOMIA I HISENDA
Aplicarem un PLA DE SANEJAMENT
ECONÒMIC mitjançant:
E Elaboració rigorosa del pressupost
municipal sobre la base dels ingressos
reals.
E Control de la despesa (no es pot gastar
més del que s’ingressa).
E Execució del pressupost amb rigor per
a complir l’objectiu de dèficit zero.
E Amortització dels préstecs per a reduir
deute i interessos.

IMPOSTOS
Impost sobre vehicles de tracció mecànica (RODATGE)
Reducció d’un 45% de l’impost a tots els vehicles.
(Es reduiria el coeficient d’increment del 1,8 actual a l’1)
Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
a) Una bonificació de fins al 50 per cent de la quota, per als següents suposats:
E Inici d’activitat empresarial: del tercer al seté any (els dos primers exempts).
E Per creació d’ocupació que incremente la plantilla amb contracte indefinit.
E Per utilització o producció d’energies renovables.
E Per rendiment net de l’activitat econòmica negatius o inferiors a 100.000 euros.
b) Una bonificació de fins al 95 per cent de la quota per a activitats econòmiques d’interés social i de
foment de l’ocupació.
Impost sobre Béns immobles de naturalesa urbana (IBI)
Reduir el tipus de gravamen d’immobles urbans del 0,59% actual al 0,50%.
Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua)
– Mantindrem la bonificació del 95% en el cas de transmissions per herència.
– Per a la resta de supòsits reduirem el tipus impositiu del 27% actual al 20%.
– Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)
E		Una bonificació del 95% de la quota a pagar quan el projecte tinga interés per la creació de nous
llocs de treball.
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PROMOCIÓ ECONÒMICA
OCUPACIÓ
OBJECTIVA PRIORITÀRIA: Lluita contra la desocupació, establint les condicions necessàries perquè autònoms i PIMES puguen crear ocupació.
E Dotarem de major pressupost el Pla R-Activa,
amb la finalitat de facilitar la contractació d’aturats i millora de negocis.
E Dinamització del PORTALEMP Portal Local
d’Ocupació i Formació, per a ajudar els aturats
de la localitat en la cerca activa d’ocupació.
E Promourem cursos per a obtenir certificats de professionalitat dirigits a treballadors desocupats per a
facilitar la seua reinserció en el mercat laboral.
E Desenvoluparem noves escoles taller i tallers d’ocupació per a la formació professional dels aturats.

EMPRENEDORS
E Creació d’una Borsa de naus i locals de lloguer, a preus raonables, per a facilitar la implantació de
noves empreses.
E Potenciarem l’Espai-Ideo com a espai de coworking.
E Reactivarem el conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de València per a impulsar
les iniciatives empresarials dels emprenedors.

EMPRESA
E Pla de manteniment i neteja contínua dels Polígons Industrials.
E Creació de la Regidoria de Polígons Industrials dotant-la de pressupost per al manteniment, millora i
revitalització d’aquestes àrees com a motor econòmic del municipi.

COMERÇ
E Reactivarem el Mercat municipal, impulsant l’excel·lència de la instal·lació com a comerç tradicional
i de qualitat.
E Continuarem potenciant el comerç local mitjançant la campanya “Compra a casa” i “Els joves també comprem al poble”, fomentant l’associacionisme dels comerciants i hostalers.
E En col·laboració amb els xicotets comerços i establiments locals posarem en marxa el servei de
compra des de casa a través de les noves tecnologies, que permeta poder comprar a qualsevol
hora del dia amb servei de lliurament en domicili.

BENESTAR SOCIAL
E Ampliarem el CENTRE DE DIA augmentant
els seus serveis i el nombre d’usuaris.
• Col·laboració amb Caritas en l’ajuda de les
persones i famílies necessitades.
• Programa de “respir familiar”, potenciant
el voluntariat ciutadà per a col·laborar
amb les famílies en la cura ocasional de
persones majors, malaltes o amb diversitat
funcional.
• Potenciarem el funcionament del Gabinet Psicopedagògic municipal, prestant especial atenció a conductes addictives i altres malalties.

PERSONES MAJORS
• Recuperar els programes d’assistència
als majors com els serveis de “MENJAR
A CASA”, “MAJOR A CASA” i “TELEASSISTÈNCIA”.
• Ampliarem el servei municipal d’”AJUDA
A DOMICILI”.
• Potenciarem el servei d’informació i tramitació de sol·licituds del programa de la
Llei de Dependència.

PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL
• Ajuda econòmica a les persones amb diversitat funcional per a sufragar les despeses de desplaçament diari als centres assistencials d’Ontinyent i comarca.
• Col·laborarem amb l’associació local APDO per a afavorir el desenvolupament del seu programa d’activitats.
• Ampliació i manteniment de la col·laboració amb el programa TREVOL.
• Bonificacions per a la utilització de la piscina coberta municipal.

HABITATGE
• Crearem una bossa d’Habitatge Jove, fomentant els habitatges en règim de lloguer, accessibles
per a facilitar la seua emancipació.
• Col·laborarem amb la Generalitat en la rehabilitació dels habitatges socials de la localitat per a les
famílies necessitades i ampliació del nombre d’aquests habitatges.
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FAMÍLIA
• Desenvoluparem el Programa d’ajuda social a les famílies amb aturats o en situació econòmica desfavorable.
• Ampliarem els serveis de menjador a les escoles de Nadal, Pasqua i estiu, per a afavorir la conciliació
familiar i laboral.
• Posarem en funcionament la comissió municipal de protecció del Menor i la Família, integrada pels
Serveis Socials i Educatius i Policia Local.

DONA I IGUALTAT
• Oferirem el servei d’atenció a les víctimes de la violència de gènere amb assessorament jurídic i
psicològic.
• Potenciarem els cursos d’informació i formació a la dona emprenedora per a impulsar les seues
iniciatives i projectes.
• Visualitzarem el paper de la dona en tots els àmbits de la societat del poble.
• Fomentarem la igualtat, impulsant i millorant les accions del pla d’igualtat, realitzant activitats que
promoguen la igualtat de gènere i la coeducació.

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I NOVES TECNOLOGIES
E Millorarem de la pàgina web de l’Ajuntament perquè siga més interactiva i permeta la realització de
tràmits administratius des dels domicilis.
E Habilitarem el Registre de l’Ajuntament com a Oficina PROP.
E Obertura de les oficines municipals una vesprada a la setmana.

EDUCACIÓ
E Realitzarem un pla d’ampliació i millora de l’Escoleta
Infantil Municipal.
E Establirem un horari de l’Escoleta Infantil Municipal
compatible amb l’horari laboral dels pares/mares, amb
la implantació del menjador escolar i matinera.
E Potenciarem el Consell Escolar Municipal amb reunions freqüents i promoció d’activitats.
E Col·laborarem amb les AMPA’s als Patis Actius dels centres educatius i els dotarem amb millors infraestructures i amb equipament en noves tecnologies.
E Celebració de la Fira “Construeix el teu futur” per a l’orientació dels joves en el món laboral i estudiantil.
E Potenciarem l’Escola Municipal de Persones Adultes millorant les instal·lacions, augmentant l’oferta
educativa i l’equipament del centre en noves tecnologies.
E Col·laborarem amb altres municipis per a establir unes rutes d’autobús perquè els nostres joves puguen estudiar els cicles formatius que s’imparteixen en els centres educatius de la zona.

ESPORTS
E Ampliarem l’oferta esportiva de les Escoles Esportives Municipals amb activitats de
natació, atletisme, ballet, tenis, psicomotricitat vivencial a partir de dos anys, etc.
E Revitalitzarem la piscina coberta municipal
amb un programa d’activitats esportives i
de salut dirigides a totes les persones.
E Durem a terme un PROJECTE DE MILLORA, AMPLIACIÓ I MODERNITZACIÓ de les instal·lacions del Poliesportiu Municipal:
E Remodelació del camp de futbol de la Solana, amb creació d’un camp de gespa artificial, construcció
d’una gran graderia coberta i vestuaris nous.
E Construcció d’una nova pista d’atletisme al costat del pavelló pavimentada amb materials d’última
generació.
E Reforma integral de la piscina d’estiu, adequant-la per a la natació i altres activitats aquàtiques, reduint
la profunditat del got i realitzant una remodelació de la zona exterior.
E Creació d’una zona verda al costat del pavelló, amb tirolina i parc de cal·listènia.
E Construcció d’un “trinquet” per a la pràctica de l’esport de pilota valenciana.

JUVENTUD
E Recuperarem l’essència del Casal Jove amb activitats lúdiques per als menors de 15 anys.
E Crearem un local d’oci per als joves de 15 a 18
anys duent a terme programes i activitats orientades a l’oci educatiu, saludable i conscienciació de
valors cívics.
E Constituirem el Consell Local de la Joventut com
a òrgan coordinador i dinamitzador de les activitats juvenils.
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CULTURA, PATRIMONI I TURISME
E Construcció d’un Auditori per a la realització d’actuacions musicals, teatrals i altres
activitats culturals i socials, amb un espai
per al Museu de la Música.
E Crearem una Sala polivalent per a la realització d’activitats festives, culturals, educatives i socials
E Ampliarem l’horari de la Biblioteca municipal per a dotar-la de sales d’estudi i treball
en equip en període d’exàmens.
E Col·laborarem amb les diferents associacions culturals locals per a fomentar les seues activitats.
E Desenvoluparem una programació permanent d’activitats culturals per a totes les
edats.
E Creació del Museu Fester per a revitalitzar
el turisme.
E Continuarem amb el condicionament de la
CASA SANTONJA per a ampliar el Museu
del vidre, crear el Museu etnogràfic amb
els tallers il·lustratius dels nostres oficis artesans tradicionals.
E Col·laborarem amb el Consell Parroquial en el projecte de restauració de l’Església Parroquial Santa
Maria Magdalena.
E Promoció turística establint diferents rutes, afavorint l’activitat econòmica i la creació de llocs de treball.
E Posarem en funcionament ”El Salido” com a alberg amb activitats de temps lliure i educació
mediambiental.

FESTES
E Col·laborarem amb la Junta Central de Festes de Moros i Cristians per a potenciar les
seues activitats i promourem la seua declaració com a Festa d’Interés Turístic Nacional.
E Potenciarem les nostres Festes Patronals mitjançant la programació de noves activitats dirigides a totes les persones i edats, fent-les
més populars i participatives.
E Recuperarem les tradicionals festes de Bous
al carrer.

SEGURETAT CIUTADANA
E Pla Integral de Seguretat contra la delinqüència en tot el terme municipal en
col·laboració amb les forces de seguretat,
mitjançant drons amb càmeres de vigilància.
E Realitzarem Jornades i cursos sobre seguretat i autodefensa dirigides als majors, joves i persones més vulnerables.

TRÀNSIT I SEGURETAT VIÀRIA
E Avinguda Diputació. Augmentarem la seguretat amb una major il·luminació, instal·
lació de semàfors de botó per a vianants i
modificació de la manera d’aparcament.
E Crearem noves zones d’aparcament públic en el centre urbà.
E Ampliarem l’accés al polígon industrial pel
camí d’Alfarrasí.

SANITAT
E Instarem a la Conselleria de Sanitat perquè recupere el servei d’Ambulància 24 hores en la nostra
població.
E Realitzarem les gestions oportunes per a recuperar el servei de Farmàcia de guàrdia els 365 dies de
l’any en el nostre municipi.

URBANISME I INFRAESTRUCTURES
OBJECTIUS PRIORITARIS:
E Agilitar els tràmits per a la concessió de les llicències municipals d’obra i activitat, reduint al mínim el
termini de resolució.
E Impulsarem la revisió i aprovació definitiva del Pla General d’Ordenació Urbana com a instrument
bàsic per al desenvolupament del nostre municipi amb criteris d’eficiència i modernitat.
– Portarem a terme en els pròxims quatre anys, un Pla General d’Asfaltat de carrers i modernització de
la xarxa d’aigua potable.
– Realitzarem un pla integral de millora de camins rurals.
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– Obertura de la Ronda Sud de la població, des del camí Montaverner al pont de La Riba, per a millorar
l’accés a la Brigà 21 i poliesportiu.
– Ampliació del camí de l’Ecoparc per a crear un millor accés a L’Olleria.
– Recuperarem el camí vell del cementeri mitjançant una passarel·la adaptada per a vianants i bicicletes.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
E Potenciarem el Consell local de participació ciutadana, amb la finalitat d’establir un contacte directe
amb els veïns que ens permeta conéixer les seues necessitats i problemes.
E Pla Participa. Oferirem a tots els veïns l’oportunitat de participar en l’elecció dels diferents projectes
d’inversió mitjançant un sistema de votació directa.
E Crearem i posarem en funcionament el Consell Local d’Associacions i clubs, com a òrgan coordinador
de les activitats de totes les associacions locals.

SERVEIS MUNICIPALS. PARCS I JARDINS
E Millorarem la neteja viària de TOTS els carrers de la població i dels polígons industrials.
E Implementarem un Pla municipal de control de plagues d’insectes i rosegadors en tot el municipi i
polígons industrials.
E Iniciarem un pla progressiu per ocultar baix terra els contenidors de fem orgànic i selectiu.
E Desenvoluparem un Pla Integral de renovació dels parcs infantils.
E Habilitarem més pipicans, millorant amb això la neteja viària.

ENERGIES RENOVABLES I MEDI AMBIENT
Pla d’Eficiència Energètica i Estalvi:
E Potenciarem l’ús de les energies renovables.
E Desenvoluparem una àrea d’esplai i oci
als voltants de l’Institut, condicionant zones verdes, una via de passeig i jocs per
als xiquets.
E Aplicació del Pla de Prevenció d’Incendis,
per a salvaguardar la nostra massa forestal.
E Implementarem un pla de recollida separada dels diferents residus per a complir l’objectiu de la Unió Europea de reciclatge del 50% i reduir la
taxa que paguen els ciutadans al COR.

