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El govern de Compromís
impulsa una rebaixa per
a enguany del 3% als
valors cadastrals
La rebaixa voluntària dels valors cadastrals que ha impulsat el govern de Compromís per
a 2019 comportarà una rebaixa al rebut de l’IBI per a tots els veïns i veïnes. Des de l’any
2011 el valor cadastral de les vivendes l’hem reduït un 35%, així, una vivenda tipus que paga
400 euros d’IBI en pagaria 600 si no s’hagueren impulsat
aquestes rebaixes en els valors cadastrals. Recordem que
l’IBI es paga en funció del valor cadastral de l’immoble i d’un
Reducció dels valors
tipus de gravamen municipal que per a enguany, any 2019,
cadastrals 3%
no es modificarà.

I A MÉS DES DE COMPROMÍS:

Posem les bases per atraure noves empreses a
Tavernes
Diguem NO a l’acord comercial amb sud-Àfrica
Nova maquinària per a la neteja viària sense
cap cost adicional

Manteniment del
tipus de gravamen
municipal
El rebut de l’IBI
baixarà un 3% en
2019

Colze a colze amb les nostres
associacions

Un horitzó de vida digna per
a tothom

Més diversió per a les nostres
mascotes

Hem pujat el 10% de tots els
convenis amb entitats esportives i
culturals.

Hem aconseguit que per primera
vegada arribe el Fons Social
Europeu a Tavernes. Gràcies
al programa d’inserció laboral
Incorpora’t, 90 veïns i veïnes
han millorat la seua situació
sociolaboral Subvenció: 300000 €.

Hem posat en marxa 3 nous parcs
canins.
· zona Molló (platja)
· esglèsia Santa Maria (platja)
· polígon del Pla.
Inversió: 35.000 euros.

Tavernes un mar de música

Hem reduït la pressió fiscal

Som un referent nacional en
l’organització d’esdeveniments
musicals: Mediterránea,
Festivern, Iboga, Séte Sois Séte
Luas, Pop al Carrer.

Hem impulsat baixades
voluntàries dels valors
cadastrals, acumulant així una
rebaixa del 35% respecte el
“catastrazo” del 2006. D’aquesta
manera, en 2019, l’Ajuntament
recaptarà per l’IBI 6.5 M d’euros
i no 9.2 M com s’havia planificat
abans de la reducció cadastral.

Pla d’inversions en la via
pública per barris

Consensuat mitjançant
reunions veïnals, hem actuat
en la millora de l’accessibilitat i
renovació dels carrers la Barca,
Mitja Galta, Prado Comarcal i
voltants, metge Paco Valiente,
Joan d’Àustria, Calvari, Corralot
i Garbí. Inversió:
1.000.000 d’euros

Més serveis als
nostres barris
Més recursos
per a les zones
verdes

Nou contracte per al
manteniment i
conservació de
les zones
verdes de
la nostra
ciutat.
Inversió
400.000
euros/any

Nova aula
d’educació
infantil (alumnat
de 2 anys) al
col.legi Divina
Aurora. Inversió
de 43.000 euros

#ElCanviAvança

Millora en el servei de
socorrisme

Ampliem el servei:
· Setmana Santa
· Caps de setmana dels mes de
maig i de la primera quinzena
de juny
· Segona quinzena de setembre.
· Les dues platges accessibles
operatives des del 16 de juny
fins el 30 de setembre.

Un gran somriure per
als nostres menuts
Noves zones de joc a
la Plaça del rei Fahd, al
passeig Lepant, plaça
d’Espanya, passeig del País
Valencià, parc del canal
San Pablo i parc del Molló.
Inversió: 250.000 euros.
Gestionem amb trellat
la hisenda municipal
Deute amb bancs: de 18
milions en 2011 a 8 milions
en 2019.
Tresoreria: de 4,5 milions
de dèficit a 2 milions de
superàvit.
Factures als calaixos: en
el 2011 devíem 2,7 milions,
ara no devem res.
Termini de pagament a
proveïdors: de 300 dies a 8.
Deute amb la Diputació de
València: abans 2 milions,
ara 0.

Exi
des tosa ca
itjos mp
any
realitats pe a 19
r al
201
9
Recuperació
del nostre
patrimoni històric
· Nou centre d’arqueologia
de la cova del Bolomor.
· Protecció dels abrics de
mossèn Ricard.
· Ruta dels sentits.
· Recuperació de la Torre de
Guaita.
Inversió: 350.000 euros

Treballem per a
millorar el nostre
terme

Hem millorat el servei neteja amb
l’elaboració d’un nou contracte
+Recursos: 3 camions, 3 agranadores
motoritzades, 3 camionetes i 7
· Asfaltat de camins rurals:
tricicles.
Marenys, Herrera, Primer del Golfo,
+Eficient: maquinària d’última
camí sèquia la Bova, Puça i Moleta:
generació.
143.000 € d’inversió.
+Ecològic: vehícles elèctrics.
· Dues màquines agrícoles noves per a
I estalviant 336.000 € anuals
tasques de manteniment i neteja: 97.000
respecte el contracte de neteja
€ d’inversió.
anterior.
· Hem gestionat la cessió gratuïta de la
planta baixa de la cambra agrària. Ara ja és
de Tavernes.
Lluitem contra la violència de gènere
Primer municipi adherit a la
Xarxa de Municipis contra la
violència de gènere des de la seua
constitució. Municipi menor de
20.000 habitants que més subvenció
rep del Pacte Estatal contra la
Violència de Gènere.
Tavernes, ciutat de referència en foment del
treball
Hem gestionat 4’7 milions
d’euros en 37 programes
d’ocupació amb els que hem
contractat 626 veïns i veïnes.

Aprovació del projecte
d’electrificació de “El Golfo”

Treballem per al desenvolupament
econòmic de la ciutat i perquè
noves empreses puguen instal.larse a Tavernes.
Més zones d’estacionament
a la platja
Hem habilitat
15.000 m2 per
alleugerir els
problemes
d’aparcament en 4
zones de la platja.
Un mitja de comunicació
LOCAL, per a tots i totes

Valldigna ràdio, la ràdio que ens
unix
· Promoció de les activitats del
teixit associatiu de Tavernes
· Una emissora integrada en la
Xarxa d’Emissores Municipals
Valencianes (XEMV)
· En valencià, la nostra llengua.

Compromís posa les bases per atraure noves empreses a Tavernes
La mancança de sòl industrial que
ha tingut la ciutat de Tavernes en els
últims anys té data de caducitat. Amb
l’aprovació del projecte d’electrificació
de “El Golfo”, en un breu termini de
temps noves empreses ja podran
instal.lar-se a Tavernes la qual cosa
serà una font d’ocupació i progrés per
a la ciutat.

La bona gestió de Compromís ha
permés conseguir maquinària nova per
a la neteja viària sense cost adicional

Ens manifestem en contra
de l’acord de la UE amb
sud-Àfrica i en defensa de
les taronges valencianes.

L’ampliació de termini per a
l’entrada de taronges sud-africanes
a la UE està fent que les nostres es
queden penjant als arbres. Els dies
18 de desembre i el 21 de gener
ens vam concentrar a la porta de
l’ajuntament on l’alcalde Jordi Juan
va llegir el manifest el.laborat per
“La Plataforma per la dignitat del
llaurador” (manifest que es va llegir
a totes les poblacions adherides
a la concentració) on s’exigixen
accions concretes per a donar
solució a aquesta problemàtica.

El nou contracte del servei de neteja garantirà que els
ciutadans de Tavernes disfruten d’una ciutat més neta.
Jordi Juan: “Amb el nou pla de neteja pretenem tindre
una Tavernes més neta i un major respecte pel medi
ambient. Destaquem l’adquisició de la nova maquinària
on pretenem prestar un servei més eficient i menys
contaminant”.
És important fer èmfasi en què amb el nou contracte,
l’Ajuntament NO ha d’amortitzar la nova maquinària (cosa
que sí passava amb l’anterior contracte) i per tant l’estalvi
aconseguit és encara major.

@CompromisTVN

tavernes.compromis.net

/bloc.valldigna

tavernes@compromis.net

Imprés amb un paper respectuós amb el medi ambient. En acabar de llegir, recicla’l.

No a l’acord comercial
amb sud-Àfrica

A banda de
més recursos
(3 camions, 3
agranadores
motoritzades,
3 camionetes
i 7 tricicles
elèctrics) ens
hem estalviat
336.000 €.

