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Febrer - 2019

Jordi Juan proclamat 
candidat a l’alcaldia 
de Tavernes per 
Compromís

En un sopar que va reunir 384 persones, Jordi Juan va ser proclamat candidat a l’alcaldia de 
Tavernes. 
Diverses personalitats polítiques de la talla d’Enric Morera (president de Les Corts), Àgueda 
Micó (portaveu de Compromís), Joan Baldoví (portaveu al Congrés), Maria Josep Amigó 
(vicepresidenta de la Diputació), Jordi Navarrete 
(senador) així com representants de poblacions veïnes 
no  faltaren a aquest acte. 
Un acte que representa el tret d’eixida cap a la victòria 
en la cita electoral del 26M on l’alcalde Jordi Juan va 
reivindicar al seu parlament que:
· Renuncia al seu escó com a diputat per encapçalar 
amb més força la candidatura a la reelecció.
· Som indiscutiblement la força política líder a Tavernes 
de la Valldigna. 
· Compromís ha sigut el motor del canvi aquestes dues 
legislatures. Un motor que és l’única garantia perquè les 
polítiques de modernitat, de transformació social i de 
trellat continuen dirigint Tavernes.

I a més des de 
Compromís...

Habilitació d’un edifici 
social en la zona Cantalot

Impuls del Programa 
d’Àrea de  Regeneració i 
Renovació Urbana (ARRU) 
al casc antic i zona nord

Tavernes



· Acabar les valoracions de 
les ofertes per a les obres del 
col·lector.
· Adjudicar l’execució de les 
obres del col.lector.
· Començar les obres del 
col·lector i el nou vial.

el projecte, el reconduïm i 
plantegem un projecte millor.
Plantegem  l’obertura d’un 
vial de 18 metres i per baix 
aniria el col·lector. Amb 
aquesta iniciativa busquem 
descongestionar de tràfic la 
Platja i millorar la zona (via 
de doble carril, enllumenat, 
voreres, i a la vegada 
acondicionament del carrer 
Blasco Ibáñez i les zones 
adjacents buscant l’accessibilitat 
i les prioritats del vianant).

El projecte complet costa 3M 
d’euros i després d’un acord amb 
la Generalitat,  l’Ajuntament 
pagarà 1’5M i la resta ho pagarà 
la Direcció General de l’Aigua 
de la Generalitat.

Acord del ple per a finançar 
plurianualment de les obres 
del col.lector (aquest pas no 
haguera fet falta fer-lo en cas 
que el PP no haguera perdonat 
en 2009 l’obligació a Aquagest 
de finançar el col.lector a interés 
zero).

Desembre. Adjudicació de 
les obres per a fer el vial. 
7 empreses es presenten al 
concurs per executar les obres 
del col.lector.

#ElCanviAvança

PP sol.licita anticipació del 
cànon de l’aigua fins 2026 
i perdona l’obligació que 
tenia Aquagest de finançar el 
col·lector A INTERÉS ZERO.

2009

Gener. S’aprova un canvi 
normatiu a les Corts per 
a obtenir els terrenys per 
ocupació directa.

2017

Queda per fer
S’obtenen els terrenys 
necessaris per al vial (el col.
lector passarà just per baix del 
vial).

2018

Entrem a governar i no teníem 
ni projecte, ni autoritzacions 
de vertits, ni disponibilitat 
de terrenys per on passar el 
col·lector.

2011

Obtenim les autoritzacions 
de l’Estat i la Generalitat per 
als vertits i per a actuar en el 
domini públic.

2014

S’aprova passar el col.lector 
pel carrer Blasco Ibañez una 
vegada tenim tots els permisos 
necessaris.
PERÒ, davant les dificultats 
tècniques a l’hora d’executar 
una obra de tan gran 
envergadura, per un carrer 
estret, amb edificis antics 
que podrien vore’s afectats 
en els seus fonaments i amb 
poca pendent per als tubs del 
col·lector, ens replantegem

2015

El col.lector de la platja  



• Concurs públic per 
adjudicar a una empresa 
l’acabament de les obres 
(quan tinguem el projecte 
d’acabament a punt).

• Concurs públic per 
adjudicar l’explotació de 
les instal.lacions (que es 
farà paral.lelament a 
l’execució de les obres).

• Obertura de la piscina.

Entrem a governar i ens 
enterem que les obres 
estaven parades perquè la 
concessionària no podia 
afrontar els pagaments.

Juny 2011

Comencen els treballs de 
liquidació de les obres i de la 
concessió.

2017

L’Ajuntament aprova la 
liquidació de la concessió. 
Recuperem la piscina (ja és al 
100% nostra).

2018

Queda per fer

L’Ajuntament adjudica  
la redacció del projecte 
d’acabament.

L’Ajuntament aprova el 
pressupost de 2019 on hi ha una 
partida de 800.000 euros per 
acabar les obres.

L’empresa concessionària 
entra en concurs de creditors. 
El govern municipal aposta 
per donar l’oportunitat a que 
l’empresa reflote i així que 
l’Ajuntament no haja de pagar 
més diners (ja havia posat els 
terrenys i 1’3 milions d’euros). 
L’Ajuntament s’adhereix al 
concurs de creditors per tal de 
fer-lo viable.

Final 2011

L’Ajuntament autoritza a la 
concessionària a que hipoteque 
la concessió per tal de poder 
accedir al crèdit bancari.

2014

Com que el concurs de creditors 
resulta fallit i la concessionària 
ni està ni se l’espera, el govern 
municipal aposta per rescatar la 
concessió.

2015

El CJC (Consell Jurídic 
Consultiu), a proposta del 
govern municipal, dictamina la 
resolució del contracte.

2016

Una piscina per al poble  
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@CompromisTVN

/bloc.valldigna compromisambtavernes@gmail.com 

tavernes.compromis.net

Parlem de propostes: la ciutat que volem

Impulsarem un programa d’Àrea de  
Regeneració i Renovació Urbana 
(ARRU) al casc antic i zona nord

Aquests tipus de programes són els adequats per tal 
d’aconseguir subvencions de la Generalitat i de la Unió 
Europea per a la revitalització de la zona i per a obres 
particulars de rehabilitació i de reedificació.

La intenció és habilitar espais amb zones verdes, parcs, 
jocs infantils i en general dotar als barris de tot allò que 
la gent necessita per a sentir-se orgullosa de viure a 
Tavernes.

Habilitació d’un edifici 
social a la zona del 
Cantalot
Molt de treball portem fet ja per a 
l’adquisició d’un edifici que està a la 
zona del Cantalot amb la intenció 
d’habilitar-lo per a que cumplisca 
amb diverses funcions socials 
a Tavernes. L’edifici en qüestió 
(foto) disposa de dues entrades, 
accessible, amb 16 vivendes i un 
baix de més de 540m2. 

Junt amb la Conselleria, estem 
negociant amb la SAREB per 
aconseguir aquest bé immoble que 
cobriria moltes de les mancances 
que tenim a Tavernes (Centre de 
Dia a la planta baixa, vivendes 
socials, vivendes de protecció per 
a dones víctimes de violència de 
gènere, vivendes tutelades per a 
gent amb necessitats especials…).

A més, la posada en marxa d’aquest 
projecte donaria molta vida a eixa 
zona del poble.


