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Ja han començat les
obres del col.lector i nou
vial a la platja
Després d’un llarg procés en el que s’han estat redactant els projectes, obtenint les
autoritzacions i els terrenys, ja podem dir, ara sí, que les obres del col.lector de la platja i el
nou vial han començat!!!
Es tracta de la major inversió a la platja en els últims 25 anys amb un valor total
d’aproximadament tres milions d’euros.
Amb aquesta actuació, a banda de solucionar el
problema d’inundabilitat que té l’avinguda de la Marina,
es descongestionarà de tràfic la platja i es millorarà
la zona amb un vial de doble carril, nou enllumenat,
voreres, accessibilitat,... i sempre buscant prioritzar al
Invertim en accessibilitat,
vianant front als vehicles a motor.

I a més des de
Compromís...

millora de la via pública i
polígons industrials.
Avancem amb el projecte
de la nova depuradora.
Impulsem els serveis
socials.

Inversió d’1,5 milions d’euros en obres
d’accessibilitat i millora de la via pública
A més de les obres al carrer
Divina Aurora que s’estan
encara executant (152.000
euros), són ja una realitat les
següents:

Carrer Escorxador i
Joan d’Àustria:
342.000 euros

Carrers Mitja Galta - La
Barca - Mar:
179.000 euros

Carrer Calvari,
Travessera Sant Benet i
Corralot:
133.000 euros
Millora accessibilitat
Barca-Sequers:
194.000 euros

Escorcells Sequers:
77.500 euros
Prado Comarcal-Mestre
Sansaloni i carrers
adjacents:
210.000 euros

Rodona Passeig Colom:
124.000 euros
Placeta Tio Julio:
90.000 euros

#dignesdeTU

La depuradora. Projecte estratègic per a
Tavernes i que avança a bon ritme.
2013

El projecte d’eixa depuradora
va ser tombat per l’EPSAR
amb un informe desfavorable
perquè, a pesar del que havia
dit inicialment la Generalitat,
ara considerava que 94.000
habitants era sobredimensionar
la nova depuradora.

2009

L’Ajuntament signa un conveni
amb la Generalitat que marca
el protocol a seguir per a
la construcció d’una nova
depuradora per a atendre a
94.000 persones.

2011

Quan entrem a l’alcaldia no
s’havia fet cap passa endavant
en el conveni.

Octubre. Adjudiquem la redacció
de l’avantprojecte constructiu,
d’execució i estudis tècnics relatius
a la nova depuradora.

2012

Setembre. L’Ajuntament rep i
remet l’avantprojecte a l’EPSAR
(Entitat de sanejament d’aigües
de la Generalitat) per tal que
emeta l’informe de supervisió
corresponent.

2014

Redacció del nou projecte per a
la depuradora contemplant una
població més realista de 42.000
habitants.

2017

Tenim el projecte de la nova
depuradora supervisat.

2018
Es redacta el Pla Especial de
reserva de sòl dotacional per a
la nova depuradora.
Octubre. L’Ajuntament de
Tavernes cursa la sol·licitud d’inici
d’avaluació ambiental i territorial
estratègica de la nova depuradora
davant la Comissió Territorial
d’Urbanisme de la Generalitat.

#OrgullValler

2018

Amb aquest pas comença el
procediment administratiu que
conclourà amb l’aprovació definitiva
del Pla Especial Depuradora.
Final. L’Entitat de Sanejament
d’Aigües ja inclou la nova estació
depuradora d’aigües residuals per a
Tavernes en els seus plans.

El que ens
queda per
fer:
Aprovació, per part de la
Generalitat, del pla especial de
la depuradora. El pla especial
és l’instrument urbanístic que
permetrà l’expropiació dels
terrenys en la partida del tancat,
que és on es construirà la nova
depuradora.
Expropiació dels terrenys per part
de l’Ajuntament.
Cessió dels terrenys i dels
projectes a la Generalitat, perquè
finance, licite i construisca la nova
depuradora.

Ens preocupem pels animals
Ja hem tingut els primer
contactes amb el Consorci de
la Ribera per adherir-nos al
projecte de refugi públic en el
que estan treballant.

#RescatemPersones

Per primer cop hem tingut accés
a projectes socials amb Fons
Europeus. El programa Incorpora’t
d’itineraris personalitzats
d’inserció sociolaboral ha obtés
molt bons resultats, aconseguint
que un centenar de veïns i veïnes
aconseguiren un lloc de treball.
Hem obtés el reconeixement a
aquest treball estant premiats a
les pràctiques al bon govern que
otorga la FVMP. I millorant la
situació d’aproximadament 400
persones mitjançant formació.
L’ equip que conforma l’atenció
social ha estat incrementat
amb un 40% el nombre de
professionals. Passant de 13 a 19 el
planter. Millorant els tràmits, amb
una atenció més especialitzada ja
que comptem amb nous serveis,
un psicòleg a l’equip base, més
educadors/es i per primer cop un
auxiliar d’ajuda a domicili destinat
exclusivament a la dependència.
Estem per a les persones!!

Desenvolupem els polígons industrials
Sempre hem
considerat
estratègic
per a la ciutat
desenvolupar
els polígons
industrials
com a garantia
d’estabilitat
laboral. Poc a
poc estem solucionant els problemes urbanístics i ens
comprometem a acabar les tramitacions que ja tenim en
marxa:
· Polígon Teularet I i II. Modificació 7 del PGOU.
Delimitació del sector, pla de reforma interior, disseny de
l’accés interior i desafecció de la via pecuària, carretera i
autopista. Solució al problema d’abocaments.
· Polígon El Golfo. Després de l’aprovació del projecte
d’electrificació, execució i recepció del sector.
· Polígon El Pla II. Modificació 9 del PGOU. Desafecció
de l’antiga ronda i mesures correctores contra la
inundabilitat.

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

Impulsem els serveis
socials

