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Candidatura per a les eleccions
municipals de 2019 a punt
El passat 7 de març es va fer pública la candidatura de Compromís a les properes eleccions
municipals en una acte a un restaurant del centre de Tavernes, Gínjol Gastrobar. A més de la
candidatura, també es van fer públiques les principals línies del programa de govern amb el
que ens presentarem a les eleccions. L’alcalde Jordi Juan va comentar que “som l’única força
política que garantitza Canvi, Credibilitat i Compromís”
#dignesdeTU.

I a més des de
Compromís...

Defenem la citricultura i la
nostra terra.
Presentem la liquidació del
pressupost de 2018 amb 3’9
milions de superàvit.
Invertim a la platja.

Inversions a la platja,
Moltes són les inversions
que s’han fet a la platja
durant aquesta legislatura per
conseguir dotar-la d’activitat
i que així tant residents com
visitants tinguen el major
nombre de serveis possible i
amb la màxima qualitat. Hem
fet un recull de les principals
actuacions/inversions dutes a
terme durant els últims anys:

Remodelació de les zones de joc infantil a la
plaça del Rei Fahd i també al canal. 50.000 euros

Ampliació del període
de servei de socorrisme
a Setmana Santa,
Pasqua, caps de
setmana de maig, juny i
setembre.
242.732 euros/any
Habilitació de 15000m2
per a estacionament.
24.000 euros
Impuls a la fira de Sant
Jaume.
20.000 euros/any
Naturalització del llac de la Goleta. 194.000 euros

#dignesdeTU

Començament de les
obres del nou col·lector
per a solucionar
els problemes
d’inundabilitat de
l’avinguda.
3.000.000 euros
Activitats per
desestacionalitzar
el turisme a Pasqua,
ponts festius, falla la
Marina, Concurs d’arròs
de vigília, Cursa de
cavalls…

abundants i bones
Començament de les
obres del nou vial per
a descongestionar de
trànsit i millorar el pas
a vehicles i vianants.
414.000 euros

Dues platges accessibles
i per a enguany tindrem
una nova a la zona de
Luna Park.

Nova vorera al carrer
Garbí.
29.000 euros

Dos parcs canins.
23.000 euros

Adeqüació de la zona
de la Torre de Guaita
126.700 euros

Passarel.la nova al
Brosquil per a la platja
can.
23.000 euros

Millora enjardinat
Avinguda de la Marina.
Dues platges amb
bandera blava i Q de
Qualitat.

Nova escola d’estiu a la
Platja.

Increment horari neteja
de l’arena amb un nou
Asfaltat carrers
peatonals de la Sardina. acord amb la Diputació.
14.000 euros/any
90.000 euros

Tirolina al parc del
Motlló.
9000 euros

Festivals de música per dinamitzar-la.
34.000 euros
Dinamització
d’activitats per la
gent gran durant tot
l’estiu (pilates, cubbà
adaptat, tallers Respir,
Majorfest).

#dignesdeTU

Defenem la citricultura, defenem la
nostra terra

Podem dir que acabarem el mandat
amb un deute a l’Ajuntament al
voltant de 5 milions d’euros (lluny
queda el deute de 27 milions
d’euros que ens vam trobar al 2011
quan entràrem a governar).
Es tracta d’una mostra més de
la bona gestió que està duent a
terme el govern de Compromís
per conseguir tindre uns comptes
sans que ens permeten fer front als
diferents projectes estratègics que
tenim en marxa (piscina, col.lector,
pla d’eficiència energètica) a banda
de seguir millorant els serveis que
rep tota la ciutadania.

El passat 25 de febrer ens vam tornar a manifestar a Oliva
en una concentració organitzada per la “Plataforma en
defensa de la citricultura de la Safor-Valldigna” en la que
reivindicàrem la importància de l’agricultura a la nostra
terra i com els acords comercials que signa la Unió Europea
amb tercers païssos ens està enfonsant l’economia.
Per a Tavernes, PROPOSEM, sistemes de videovigilància
i drons per a protecció dels camps a més de bombes
d’impulsió per a combatre les inundacions de manera
més efectiva.

La nostra joventut es mou
Promourem un casal jove ple
d’activitats que faran dels
nostres joves una comunitat
dinàmica i emprenedora.
Tenim el lloc (Sequers) i tenim
els recursos, només falta tirar
endavant el projecte i fer-lo
realitat.

@CompromisTVN

compromisambtavernes@gmail.com

tavernes.compromis.net

@compromis.tavernesvalldigna

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

El govern de
Compromís reduix el
deute un 80% desde
2011

