PROGRAMA ELECTORAL MAIG 2019

Totes i Tots Som Vinaròs va arribar a la política
municipal per trencar amb la vella política, per oferir
nous espais, noves eines i nous vocabularis a una
política estancada en tradicionals formes relacionals.
Desprès d’aquests 4 anys, amb un govern dirigit per
TSV, s’han assentat les bases per a un Vinaròs modern,
un Vinaròs democràtic que mire a la qualitat de vida de
totes i tots els ciutadans. Amb projectes com el EDUSI,
la innovació tecnològica en la seua aplicació a la ciutat i
la política social com a treball comunitari i inclusiu i no
com un servei assistencialista. Són alguns dels eixos que
marquen i marcaran la política i l’acció governamental
del futur sostenible per a Vinaròs.
El projecte creix, les bases i el treball s’estableixen com
a garantia de progrés. En aquest nou període 19-23,
continuem apostant pels mateixos eixos de treball que
al 2015. La gestió i decisió col·laborativa entre societat
civil i administració, el futur sostenible amb el
retrobament amb la natura i una mobilitat responsable
mediambientalment i la política social per no deixar
enrere a ningú, “pensant en l'últim ciutadà es pensa en
tots”.
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Marcant l’acció de govern en els eixos abans esmentats
però sense oblidar línies de treball tan importants com
l’ocupació de qualitat i digna per a Vinaròs i l’
emprenedoria, com a revulsiu en les noves ocupacions
del futur. Això sí, sense deixar de pensar en els oficis
tradicionals de la nostra ciutat que tant ens han fet
créixer i tant ens han donat a conèixer.
En aquest document exemplifiquem alguns dels
projectes concrets que creiem necessaris per a Vinaròs.
Seran molts més que en el camí es podran convertir
millorar i reeditar, però sense dubte son una base de
garantia per al Vinaròs del futur.
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CIUTAT INCLUSIVA
POLÍTICA SOCIAL
La política social és i serà un dels pilars fonamentals en l’acció de
govern; per a un Vinaròs més just i que garanteixi una igualtat
d’oportunitats per a tothom. En aquest aspecte creiem que no hi ha
vida digna sense habitatge, entenem que s’han de garantir els drets i
principis de inclusió, equitat, convivència i tolerància en un Vinaròs més
humà. Per això, creiem en l’enfortiment dels Serveis Socials Municipals
en tots els aspectes amb la finalitat d'ampliar la seua cobertura i la seua
acció, així com la intervenció mitjançant l'orientació comunitària.

BENESTAR SOCIAL.
1.1. Reforçar el 
SERVEI D’ACOLLIDA I ORIENTACIÓ A TOTHOM.
Orientació dels nouvinguts, de les persones amb diversitat funcional,
etc.
1.2. Coordinar els representants socials amb la 
constitució de la Taula
de Benestar Social
.
1.3. Elaborar una carta de serveis i recursos socials de Vinaròs, per
donar visibilitat a les accions realitzades des de l’Ajuntament i de les
associacions socials.
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1.4. Impulsar i fomentar projectes de desenvolupament comunitari de
barri, que impliquen associacions en un procés participatiu d’elaboració
del projecte, amb perspectiva intercultural i de gènere, prioritzant
àrees urbanes precàries.

FAMÍLIES EN RISC DE PERDRE L’HABITATGE
1.5. Coordinar els diferents programes d’habitatge social entre les
administracions públiques.
1.6. Promoure convenis preventius amb l’arrendatari i l’arrendador per
garantir el cobrament dels lloguers de les persones en risc d’exclusió.

FORMACIÓ SOCIAL
1.7. Promocionar la creació de cursos formatius, professionalitzadors i
específics segons les necessitats del sector, per exemple formació en
llenguatge de signes.
1.8. Tal com diu la nova llei de Política Social Autonòmica, incloure
l’assessorament jurídic dins de la estructura de Política Social.

GENT GRAN
Promoure una vida social activa entre els nostres majors: un
envelliment actiu és salut, és vida.
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1.10. Desenvolupar la normativa de 
protecció a les persones majors en
casos d’urgència social
.
1.11.

Facilitar

l’accés

a

les

noves

tecnologies

amb

tallers

intergeneracionals, mitjançant l’ EPA per exemple.
1.12. Promoure habitatges col·laboratius, intergeneracionals i crear una
normativa d’habitatges tutelats en l’àmbit municipal.
1.13. Impulsar una vida més saludable mitjançant un programa
d’envelliment saludable: menjar, esport, oci…

IMMIGRANTS
Més de la meitat de l’augment de població de Vinaròs en aquests anys
es deu a la immigració estrangera, sent el grup poblacional que més ha
augmentat en els darrers anys. Per tant, s'han de prendre mesures
recollides en un pla integral i integrador per ser gestionades envers els
drets bàsics més elementals. Apostem per fomentar la interacció i la
interculturalitat per prevenir el sorgiment de tensions i de racisme.
Tolerància zero amb el racisme i la xenofòbia. Impulsar i consolidar el
caràcter inclusiu de Vinaròs.

1.14. Promoure cursos d’aprenentatge de valencià i castellà.
1.15. Donar suport a l’associacionisme immigrant i les seves accions de
caràcter lúdic.
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1.16. Fomentar activitats socials que faciliten el coneixement i
reconeixement dels immigrants com a actors socials, per exemple: 
la
fira del món.
1.17 Promoure el coneixement dels serveis existents i facilitar el seu
accés. Promoure l’accés a l’ocupació i la millora laboral mitjançant el
foment de la seua participació en cursos generals de formació.
1.18. Reclamar a la Generalitat Valenciana més finançament en funció
del percentatge de població nouvinguda o migrant.

PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL
1.19. Augmentar la coordinació en informació, criteris i actuacions
entre els serveis públics i les associacions del municipi.
1.20. Designar un tècnic que coordine els treballs en l’àmbit
d’accessibilitat i de persones amb diversitat funcional. 
Vinaròs barrera
zero
. Eliminar qualsevol tipus de barrera per a tots els tipus de
diversitat funcional. Una ciutat adaptada i inclusiva.
1.21. Targeta daurada municipal per les persones amb diversitat
funcional a partir del 33%.
1.22. Realitzar una base de dades voluntària de persones amb diversitat
funcional, garantint la protecció de dades, per tal d'adequar les accions
necessàries amb la realitat.
1.23. Garantir una reserva ocupacional per a persones amb diversitat
funcional de caràcter físic, psicològic i intel·lectual.
8

1.24. Recolzar i continuar amb la creació d’un 
centre ocupacional.

SANITAT / SALUT
Entenem el dret a una atenció sanitària de qualitat i universal com una
premisa intocable en el sistema de benestar, és en aquesta línia que
treballarem en:

1.25. EXIGIR UNA ACTUACIÓ 
URGENT a l’Hospital Comarcal de Vinaròs
per completar la plantilla de facultatius i augmentar la plantilla de
categories inferiors, per posar fi a les llistes d’espera i dotar de més
recursos econòmics i humans l’atenció a la salut pública en general.
1.26. Establir una coordinació permanent entre la Direcció del
Departament de Salut de Vinaròs i el nostre Ajuntament, per col·laborar
amb els Ajuntaments del Departament i fer força davant la Conselleria
de Sanitat per aconseguir millor servei.
1.27.

Reclamar la dotació de reforços de personal sanitari en

temporada alta turística.
1.28. Demanar que el Centre de Diàlisi siga instal·lat a l’Hospital de
Vinaròs.
1.29. Sol·licitar que 
l’Hospital Comarcal de Vinaròs siga Hospital
General.
1.30. Exigir la construcció delSEGON CENTRE DE SALUT
.
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1.31. Demanar targeta SIP que identifique a usuaris que requereixen, a
causa de la seua malaltia o diversitat funcional, una atenció més urgent.
1.32. Col·laborar amb les associacions de caràcter sanitari per
ajudar-los amb les seves reclamacions

FEMINISME I LGTBI
La igualtat de gènere i el respecte a la diversitat son drets humans
necessaris per aconseguir una societat pròspera, sostenible i igualitària.
La promoció de la igualtat és essencial en tots els àmbits de la població.
Vinaròs lliure d’heteropatriarcat, Vinaròs amb la diversitat.

BENESTAR I SALUT
2.1. 
Centre de la Dona. Sense horaris d'entrada a la casa, conserge de
guàrdia amb formació (protocol d'actuació davant les agressions).
Figura de l'acompanyant. Organisme depenent de Conselleria, aprovat i
a falta d’implementar.
2.2. Establir una 
xarxa de pisos protegits per acollides d'emergència de
dones maltractades i les seves famílies, en coordinació amb el Centre
de la Dona de la GVA.
2.3. Ampliar la tasca i coneixements del Departament d'Igualtat en
relació amb el col·lectiu LGTBI.
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2.4. Programa de prevenció de les malalties sexuals: Centre de
prevenció de la Sida a l'ambulatori. CIPS a Vinaròs (en coordinació amb
el Departament de Salut).
2.5. Demanar que es preste l’IVE (Interrupció Voluntària de l'Embaràs) a
l'Hospital de Vinaròs.
2.6. 
Educació i formació en diversitat sexual i de gènere
, en la
prevenció de la violència de gènere.
2.7. Ampliar les funcions del CASAL JOVE com a punt d’informació i
assessorament, un espai on poder informar-se o demanar consell o
ajuda.

OCI, CULTURA, ESPORTS I FESTES
2.8. Fons i seccions a la biblioteca deliteratura feminista i LGTBI
.
2.9. Comissió de toponímia/cultura amb criteris de gènere.
2.10. Promoure l'
esport mixt, inclusiui la vestimenta igualitària.
2.11. Equiparar inscripcions i premis en l'esport. No subvencionar a les
entitats que no ho facen.
2.12. Potenciar el protagonisme de les Dames i Cavallers, evitant la
cosificació.
2.13. Acord de bones pràctiques en la contractació d’espectacles,
accions que es recullin en el pla d'igualtat. Contractació d'actuacions
amb criteri de gènere.
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ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ
2.14. No subvencionar entitats que fomenten la discriminació.
2.15. Treballar l’orientació sexual - UJI Pride: programa amb la finalitat
d’oferir atenció psicològica a persones que han sigut víctimes de la
LGTBI-fòbia.
2.16. Exigir la igualtat salarial en els concursos públics.
2.17. Formularis no binaris en els processos administratius de
l’administració.
2.18. Guia de bones pràctiques sobre la paritat i pràctiques no
exclusives en campanyes publicitàries.

EDUCACIÓ
Una educació pública, laica i de qualitat per a tothom, prenent la
educació com una eina d’empoderament social i prenent tota la ciutat
com un espai coeducatiu. 
Una ciutat que parle, que conte, que informe.
La educació va més enllà de les escoles.

EDUCACIÓ I INCLUSIÓ
Dotar dels mitjans necessaris perquè l’alumnat amb necessitats
econòmiques, familiars i/o socials puga accedir a tots els recursos
necessaris i així gaudir d'una educació de qualitat i igualitària.
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3.1. Reivindicar a la Conselleria el 
transport escolar gratuït al 100% per
l'alumnat d'ESO i FP, per estar els centres educatius a les afores del
municipi.
3.2. Reclamar la descentralització de la PAU (Prova d’Accés a la
Universitat).
3.3. Col·laborar amb el servei psicopedagògic escolar i els departaments
d’orientació de Vinaròs, per poder oferir activitats i projectes educatius
i d’inclusió a l’alumnat amb risc d’exclusió social, diversitat funcional i
amb necessitats específiques de suport educatiu.
3.4. Revisar i actualitzar els criteris per ajudes a material escolar i
menjadors.
3.5. Estudiar la possibilitat d’
ampliar la partida del xec guarderia
xiqui-bonoi agilitzar la prestació.
3.6. Garantir les ajudes de menjador escolar durant els mesos de juny i
setembre.
3.7. Creació de les anomenades 
«Sendes Escolars» comptant amb
l'ajuda de les AMPAs i voluntàries i voluntaris.

INFRAESTRUCTURES PER A L’EDUCACIÓ
3.8. Impulsar la construcció de L'ESCOLA MUNICIPAL D'EDUCACIÓ
INFANTIL.
3.9. Continuar amb el treball per la construcció d'un col·legi d'Educació
Especiala un lloc cèntric del municipi, a l’Av. Leopoldo Querol.
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3.10. Treballar perquè l'ús de les instal·lacions dels col·legis i instituts
estiga disponible fora de l'horari lectiu.
3.11. Seguir treballant per l'ampliació de l
'Institut José Vilaplana i de
l’escola Jaume I.
3.12. Ampliar i donar suport a l’
Escola Oficial d’Idiomes.

BIBLIOTECA MUNICIPAL
3.13. Augmentar el nombre d'ordinadors amb accés a Internet de la
Biblioteca Municipal i augmentar també el temps d'ús dels caps de
setmana durant tot l’any.
3.14. Comptar amb una impressora a l'abast dels usuaris i usuàries de
la Biblioteca Municipal.
3.15. Fomentar el 
préstec de portàtils o tauletes tàctils a l'alumnat que
ho necessite.
3.16. Fomentar la lectura amb Plans de foment per a tots els públics.
3.17. Registre de llibres, accés telemàtic, convenis d’intercanvis amb
altres biblioteques o universitats.

EDUCACIÓ
3.18. Impulsar, a partir del CASAL JOVE, la 
Unitat d’atenció educativa
per a l’alumnat amb risc d’abandonament del sistema educatiu i
acompanyar-los en l’adquisició de competències professionalitzadores i
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motivadores, mentre es mantenen els coneixements bàsics de
l’educació Secundària.
3.19. Revisar i 
millorar els espais destinats a l'
ensenyament de les
persones adultes
.
3.20. Col·laborar amb els centres de Secundària en la reclamació de
noves titulacions de Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior.
3.21. 
Escoles de pares. Educar en la prevenció 
– contra l’assetjament
escolar, trastorns alimentaris, autisme i altres patologies derivades de
la diversitat funcional; així com formar als progenitors per donar suport
a l'hora d’exercir la seua funció, per tal de facilitar les ferramentes per
previndre i saber enfrontar dificultats, mentre desenvolupen les
habilitats parentals i les pautes educatives.
3.22. Coordinar la formació educativa necessària per a cobrir les
necessitats laborals de les empreses de la zona. Coordinació entre
Centres Educatius i Conselleria.

15

VINARÒS CULTURAL
CULTURA
Considerem la cultura des d’una perspectiva transversal: Cultura és tot i
tothom posseeix el dret d’accés a aquesta. Per això apostem per una
cultura oberta i accessible tant econòmica com físicament (espais on es
desenvolupa), referint-nos també a la descentralització de les activitats
culturals cap als barris de Vinaròs.

ART I CULTURA
4.1. Donar suport a les 
iniciatives culturals locals facilitant espais i
promocionant les seves activitats. Potenciar espais com “el Quiosc de
les Arts” o “Bandarres”.
4.2. Prendre la 
“Cultura Popular” com un eix de treball. Fomentar i fer
tallers intergeneracionals, enriquint la cultura vinarossenca.
4.3. Fomentar el Cineclub amb la col·laboració de l’UJI, així com ofertes
culturals complementàries al voltant del cicle de cinema Agustí Comes,
en col·laboració amb la Fundació Caixa Vinaròs.
4.4. Fomentar l'aprenentatge de la llengua i cultura literària de la nostra
terra.
4.5. 
Programació cultural adaptada, per exemple en llenguatge de
signes.
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4.6. 
Entitats culturals
, cercar els mecanismes de promoció de la cultura
mitjançant les entitats del nostre municipi. Estudiar la possibilitat de
treure una convocatòria de 
subvencions per a entitats culturals del
municipi.

INFRAESTRUCTURES CULTURALS
4.7. Potenciar la utilització de la plaça de bous i les seves dependències
per activitats d’oci i culturals.
4.8. Promoure l’
ESPAI CARLES SANTOS, un espai multiusos de
referència cultural.
4.9. Impulsar el 
trasllat de l'Escola d’art a una nova instal·lació
corresponent a les seves necessitats.

FESTES
4.10. Donar més protagonisme en les decisions a la Comissió de Festes
perquè siga veritablement la gestora d’organitzar els actes.
4.11. Reprendre les festes de barri com a espai per teixir lligams entre
veïns i veïnesde la ciutat.
4.12. Ampliar l’oferta cultural i d’activitats en l’horari diürn durant les
festes locals, Carnaval i la resta de l’any, amb iniciatives com el Pati del
Mercat.
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ESPORTS
L’esport com a eina de cohesió e inclusió
. L’esport a la nostra ciutat és
un dels nexes d’unió més importants entre joves i grans. Cal cuidar-lo i
promoure’l des d'una visió no excloent, inclusiva per a totes i tots.
5.1. 
Revisar el protocol de reconeixement 
dels esportistes i les
esportistes d'èlit a escala nacional i autonòmica.
5.2. Donar solució als problemes d'espai dels clubs del pavelló.
5.3. Realitzar jornades-tornejos d'interesports entre les escoles.
5.4. Continuar col·laborant amb les entitats locals relacionades amb la
natura, el medi ambient, associacions de caràcter social….
5.5. Donar suport a la realització de conferències, xerrades, exposicions,
etc, sobre esport i salut (dieta saludable, ambient saludable...).

JOVENTUT
Prendre la joventut com un dels pilars del municipi és obrir la ciutat al
futur. En aquest punt, plantegem una reformulació del 
Casal Jove: ha
de passar a ser l’eina de contacte, de trobada, d’assessorament i
d’empoderament juvenil.
Proposem, dins d’aquest reformulament, que el Casal Jove tingue
majors serveis en comunicació amb la resta de departaments de
l’Ajuntament.
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6.1. Impulsar un 
Centre Cívic
, contenidor de programació interna o
externa a l’Ajuntament. Un espai diàfan multiús, locals d’assaig i aules
polivalents.
6.2. Oferir un espai per unes Festes Juvenils Alternatives i
Autogestionades.
6.3. Planificar activitats alternatives d’oci durant tot l’any.
6.4. Incentivar trobades, festes, aplecs per atraure el jovent dels
voltants del territori.
6.5. Concurs d’activitats culturals i artístiques (musicals, literàries i
poètiques).
6.6. 
Estudiar la possibilitat d’oferir 
beques de transport públic 
per als
joves que es desplacen fora del municipi per a dur a terme els seus
estudis.

PLA DE RETORN JOVE
6.7. Descentralitzar l’oferta musical/cultural en dates concretes del
calendari.
6.8. Revisar i 
millorar el Butlletí Informatiu d’oferta laboral d’oposició
pública (Sistema telemàtic).
6.9. Treballar de forma coordinada amb els orientadors dels centres
educatius amb la finalitat d'organitzar jornades divulgatives i taules
rodones dels diferents sectors laborals de la comarca. 
Networking
entre empreses de la zona i joves
.
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6.10. Conèixer els vinarossencs i vinarossenques “exiliats”, tindre en
compte el motiu pel qual han deixat Vinaròs i les oportunitats que no
troben a Vinaròs.

VINARÒS PARTICIPA
GOVERN OBERT
Ja no s'entén una administració sense conceptes com la participació i la
transparència. Aquests últims quatre anys han sigut claus per
incorporar aquestes paraules al vocabulari polític. Els propers quatre
anys, ho seran per consolidar una forma de treball que té molt més en
compte als nostres veïns i veïnes. Processos participatius en la definició
de qualsevol política pública de qualsevol àrea municipal i treball amb
transparència per part de l’administració.

ASSOCIACIONISME
7.1. 
Fira d’entitats
, un espai on totes les entitats del municipi mostren
la seua tasca i activitats.
7.2. Espai virtual amb les dades de les entitats i associacions del
municipi.
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7.3. Millorar la coordinació de les associacions. Donar a conèixer quins
són els recursos econòmics i espais públics a l’abast d’entitats i
associacions.
7.4. Niu d’entitats i associacions. Destinar i 
regular l’ús d’espais
municipals per a un ús múltiple 
a demanda d’associacions o col·lectius
no organitzats.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
7.5. 
Tècnic de Govern Obert
: Dinamitzarà, coordinarà i impulsarà les
diferents eines i processos participatius, així com les polítiques de
transparència.
7.6. 
Escola de Participació
: cursos de formació jurídica, gestió de grups,
parlar en públic…
7.7. Creació defòrums de debat i enquestes telemàtiques
.
7.8. Continuar ampliant els serveis del portal web de participació
perquè siga un espai de referència, construint una ciutat més
democràtica.
7.9. Consolidar les 
assemblees de veïns com a òrgans de participació
directes. Ampliar-les a més barris i zones de Vinaròs. 
Consells de barri.
7.10. Millorar el mecanisme dels 
pressupostos participatius com un
dels processos més destacats de la gestió municipal.
7.11. Crear el Consell de Ciutat, òrgan de debat i treball de propostes
sobre els projectes de la ciutat i el seu rumb.
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TRANSPARÈNCIA, VINARÒS OBERT.
7.12. Ordenança de transparència
: redactar, amb ajuda dels serveis
jurídics i assessors entesos en la matèria, una ordenança que marque
les pautes per a una administració transparent en els procesos de
creació d’expedients, en la organització i en tots els departaments de
l’Ajuntament.
7.13. 
Promoure la carta de serveis de l’OIAC
.
Promoure l’administració
oberta i accessible amb campanyes de publicitat dels serveis que
ofereix l’OIAC.
7.14. 
Observatori social i econòmic estadístic. Centre de dades i anàlisi
de Vinaròs.

GOVERN TRANSVERSAL
7.15. Desenvolupar Plans d’acció transversal per donar resposta de
forma integral al reptes i objectius del govern municipal, articulant els
diferents departaments de l’Ajuntament.
7.16. Facilitar la 
coordinació i la col·laboració entre departaments
competents en medi ambient, cultura, esports, ordenació del territori,
mobilitat, economia, treball, etc., per a posar en marxa accions
comunes i de forma consensuada en qualsevol iniciativa del sector
privat.
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INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
Implantar les Tecnologies TIC en totes les seves possibilitats. 
Vinaròs
Ciutat Intel·ligent
: aprofitar les noves tecnologies per oferir uns serveis
més eficients i per fer més partícips als ciutadans de la vida de la ciutat.

8.1. Crear una 
App municipal
:
8.1.1. Difondre l’agenda municipal, les activitats culturals,
educatives, esportives, formatives…
8.1.2. Divulgar el comerç de Vinaròs donant suport als petits
establiments (els seus productes, la seua ubicació...).
8.1.3. Donar a conèixer les ubicacions i serveis que donen els
equipaments de Vinaròs (mercat municipal, auditori, zones verdes,
parcs infantils...) 
GEOPORTAL
8.1.4. Informació horaria respecte al transport públic.
8.2. 
Targeta ciutadana. Identificador digital únic per als ciutadans i
ciutadanes que permet accedir als serveis i instal·lacions municipals
(transport públic, instal·lacions culturals i esportives, biblioteca...) amb
la possibilitat d'actuar també com a mitjà de pagament.
8.3. 
Fablab
, laboratori de fabricació digital per a professionals,
investigadors, ciutadans i ciutadanes.
8.4. Wifi Públic, connexió wifi en diferents espais de la ciutat com el
passeig o places com Sant Antoni i Sant Agustí.
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8.5. 
Portal web de reserva d’espais i compra d’entrades per a
espectacles i esdeveniments organitzats per l’Ajuntament.

CIUTAT SOSTENIBLE I TRANSICIÓ VERDA
MEDI AMBIENT I PATRIMONI NATURAL I PAISATGÍSTIC
Cal fer del medi ambient un projecte global i transversal que ha
d’incloure mesures en economia, treball, energia, model productiu,
territori i serveis públics, que servirà per assentar en la pròxima
legislatura les bases del sistema per a les pròximes dècades.

TRANSICIÓ VERDA
9.1. Integrar a l’Ajuntament una 
política de zero plàstics
.
9.2. Incorporar en totes les dependències i serveis municipals un
protocol de reciclatge.
9.3. Adaptar i dotar els 
edificis municipals amb energia renovable
, així
com proveir també d’energia fotovoltaica i solar-tèrmica l’electricitat i
l’aigua sanitària per l’autoconsum.
9.4. Desenvolupar una 
campanya d’ECOEDUCACIÓ
, per promoure el
reciclatge i una bona gestió del residus.
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9.5. Promoure i estudiar la la instal·lació d’un 
parc d’energia solar,
energia fotovoltaica en terrenys municipals, com soterranyes, la finca
del carrer major o altres.
9.6. 
Pla d’Arbrat Municipal, Vinaròs + verd, + arbrat, + vida!
9.7. Fiscalitat verda
: bonificació d’impostos municipals per instal·lació
d’energies verdes a les vivendes o comunitats de veïns.

AIGUA
9.8. 
Estudi de 
viabilitat sobre la remunicipalització del servei d’aigua
potable, amb l’objectiu d’oferir un servei més assequible i sostenible.

RESIDUS
9.9. Millorar el sistema pel qual el nivell de separació de residus
repercuteix en l’impost d’escombraries.
9.10. Estudiar les possibilitats de 
mancomunar els serveis de neteja i
recollida de residus amb poblacions veïnes, per aconseguir un servei
més eficient.
9.11. Transparència en les dades de recollida de residus.
9.12.Pla pilot de compostatgea casa per a costes nord i sud.
9.13. Propiciar una prova pilot de l
’ADN en les restes orgàniques dels
animals
, amb l’objectiu de localitzar l’infractor.
9.14. Impulsar la instauració del sistema de 
5é contenidor (marró) de
matèria orgànica.
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9.15. Projecte d’eliminació d'aigües residuals al passeig.
BENESTAR ANIMAL
9.16. Ordenança de Benestar Animal, basada en el 
Sacrifici 0
. Mesures
com el temps d’estada indefinida a la gossera municipal, subvenció i
promoció de l’esterilització i sistema CES (Captura – Esterilització –
Solta) a les colònies de gats del municipi.
9.17. Plantejar una consulta ciutadana sobre la continuïtat o no
d'activitats taurines.

PATRIMONI NATURAL
9.18. Actualitzar i donar a conèixer el 
Catàleg d'Arbres Monumentals.
9.19. Publicar un Catàleg d'Edificis de Pedra en Sec i publicar-lo al
Butlletí Oficial de la Província, amb l’objectiu d’accedir a ajudes
europees per a la Restauració, Catalogació i Promoció de les
construccions de pedra en sec. Promoure cursos de la tècnica
constructiva de la pedra en sec.
9.20. Editar un 
Catàleg d'Espais Paisatgístics d'Interés de Vinaròs i
establir un protocol per a la restauració i protecció del patrimoni
natural.
9.21. Publicar material divulgatiu sobre béns naturals i culturals a
l’àmbit rural.
9.22. Impulsar la recuperació de la servitud de pas del litoral: recuperar
els primers sis metres del litoral marítim de la Costa Nord i Sud.
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9.23. Atenció especial al 
Polígon de les Soterranyes
. Impulsar el
desenvolupament de projectes com 
la custòdia del territori i les
casetes de pedra seca
, per mantindre l’equilibri i identitat del paisatge
agrari.

ORDENACIÓ DEL TERRITORI
Fer un Vinaròs amable pels que tenen més dificultats de mobilitat i
menys recursos, perquè així estarem arribant a totes les capes de
població i ningú quedarà exclòs. Més zones verdes, més microespais de
trobada i sociabilitat en places, jardins i espais públics.

URBANISMEi MOBILITAT
Prioritzar dins del Pla de Protecció del centre històric:
10.1. Potenciar i facilitar la participació pública en la redacció i
modificació del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) mitjançant
Plans Dinàmics de Participació Pública, per 
crear noves zones verdes i
per 
preservar la identitatdels edificis del casc.
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10.2. Promocionar la 
conservació i rehabilitació del paisatge urbà del
casc antic amb un manual de bones pràctiques.
10.3. Prioritzar les propostes derivades del Pla de Proteccions del
centre històric contractat per l’Ajuntament per a resoldre els problemes
de 
conservació del patrimoni material i immaterial.
10.4.Impulsar activitats econòmiques al centre
.
10.5. Atendre les necessitats dels equipaments municipals estructurals.
10.6. Sensibilitzar als propietaris perquè consideren els elements
protegits de la seua propietat com un valor afegit i recolzar-los
econòmicament.
10.7. Acompanyament del propietari en el procés de protecció del
patrimoni material.

Pla de Mobilitat i Regeneració Urbana Sostenible:
10.8. Impulsar i participar en 
Programes de Rehabilitació
, Regeneració i
Renovació urbana, dins el marc del pla estatal de vivenda, per a actuar
en espais urbans degradats.
10.9. Sentit únic de circulació a la Costa Nord.
10.10. 
Ampliació de la zona de vianants del centre històric (per
exemple, mitjançant l’ampliació de voreres en zones comercials).
10.11. 
Prioritzar la presència de la bicicleta en el tràfic de la ciutat
, en
detriment del vehicle de motor.
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10.12. Promoure una aplicació informàtica per al mòbil per facilitar l’ús
del transport públic urbà.
10.13. Facilitar l’estacionament i la mobilitat per a persones amb
diversitat funcional.
10.14. Cercar ajudes econòmiques i d’altres administracions per a
implementar i promocionar el Boulevard de l’N-340 a les zones de
titularitat pública.
10.15. Desenvolupar la plaça 1r de Maig integrant la zona portuària a
la ciutat
, convertint-la en un espai continu al passeig que connecte amb
la costa sud.

ECONOMIA I OCUPACIÓ
Vinaròs necessita crear ocupació però no a qualsevol preu. No som
partidaris d’un model de creació d’ocupació precari i estacional.
Tampoc som partidaris de vendre la sobirania municipal a empreses
multinacionals en grans polígons industrials. Creiem en una indústria
racional i de qualitat. El ecosistema emprenedor amb el Vinalab com a
motor de sinergies i d’obertura al món laboral, un gran pilar en
l’economia i ocupació a Vinaròs.

EMPRENEDORS
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11.1. Recolzament en la gestió administrativa en l'obertura d'empreses.
11.2. Fomentar el 
C.C. Vinalab com a punt de trobada d’emprenedors,
empreses i societat.
11.3. Borsa d'emprenedoria comunitària i col·laborativa: accions i
empreses que col·laboren en el foment de l’ocupació. Les empreses
privades podran donar suport amb els seus recursos a joves
emprenedors. VINALAB Emprenedoria comunitària i col·laborativa.
Coordinar suport entre empreses amb espais relacionals com
co-workers.

GENT GRAN
11.4. Identificació de l'envelliment actiu i saludable com una
especialització intel·ligent per l'economia territorial.
11.4.1. Pla d'ocupació de serveis assistencials. Facilitar productes i
serveis d’atenció preferent i de promoció de la salut i el benestar.
Creació de fòrums i espais de convivència.
11.4.2. Reforçar accions turístiques arrelades als recursos del
territori, orientats a les persones majors.

PRODUCCIÓ AGROPECUÀRIA
11.5.Impulsar l’acreditació d’una 
marca de qualitat 
Vinaròs -pròximkm0 com a distintiu del sector serveis o agroalimentari per als seus
productes ecològics vinarossencs i del territori.
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11.6. Creació del 
mercat de carrer de productes ecològics locals i
comarcals km 0.
11.7. Potenciar l’economia local agrària per tal de fomentar les
cooperatives de consum.
11.8. Promoure 
activitats i formació tant 
agrícoles com ramaderes de
producció ecològica que permeten donar valor als productes i al
territori, a més de col·laborar en activitats turístiques i de nous servicis
en base rural.

SECTOR IMMOBILIARI
11.9. Desenvolupar un 
programa que fomente el lloguer i la
rehabilitació
: aplicar l’art.25 de la Llei de funció social de l’habitatge:
Convenis amb propietaris per cedir la vivenda a canvi de ser
rehabilitada i posada en lloguer durant un màxim de 6 anys.
11.10. Exempció de la taxa de llicència d’obres, en el supòsit
d’infravivendes en perill de col·lapse estructural.
11.11. Impulsar l’increment de l’
Impost de Béns Immobles a les
vivendes buides dels bancs
.

SECTOR INDUSTRIAL
11.
12. Promocionar programes formatius de continguts i innovacions
didàctiques per poder afrontar el repte de la 
indústria 4.0
, en especial a
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la formació de la població activa, com una manera d’adaptar-se al
context dels nous canvis.
11.13. Activar el 
Consell Econòmic Comarcal.
11.14. Projecte de revitalització del 
Polígon de Planes Altes
, per
aconseguir la implementació de noves empreses.
11.15. Potenciar i activar els pactes territorials per la creació de
l’ocupació.
11.16. Consolidar el desenvolupament industrial a sòl ja industrialitzat
(carretera d’Ulldecona, Capçades-Portal Mediterrani, N-340, entre
altres) i donar suport de forma activa a les empreses perquè
s’instal·len.

TURISME
11.17. Creació de taller d´ocupació i cursos de formació de turisme per
especialitzar-se en activitats i serveis turístics.
11.18. Potenciar el 
turisme agroalimentari
, en relació a la producció
d´oli, vi, formatges, peix, carn, dolços, etc “del terreno”.
11.19. Habilitar 
zona de descans per autocaravanes.
11.20. Singularitzar l
´oferta turística sostenible del territori
.
11.21. Fomentar activitats al voltant del «turisme esportiu».
Inventariar, senyalitzar, adequar i promocionar els recursos del terme
municipal i de la comarca per realitzar activitats esportives tant per als
vinarossencs com per al turisme (mar i terra).
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11.22. 
DTI, Destinació Turística Intel·ligent
, +informació, +participació.

COMERÇ LOCAL.
11.23. 
Fira d’emprenedors i comerç local per a donar a conèixer a la
ciutadania les activitats que desenvolupen i estimular la cooperació
entre emprenedors.
11.24. 
Mercat Municipal, Mercat 2.0
. El mercat ha de caminar cap a la
innovació en la venda del producte de qualitat i de km0. Un espai que
sense perdre la seua essència, mire al futur. Venda del producte
on-line, reestructuració dels horaris, un espai creador de sinergies dins
del món gastronòmic i agroalimentari. Tot amb treball i consens dels
venedors i actors socials del mercat.
11.25. Adaptar la normativa urbanística a la creació d’activitats
econòmiques al centre de la ciutat.
11.26. Facilitar als nous 
comerços avantatges fiscals en els primers
anys de la seua obertura.

Aquest programa electoral ha estat elaborat seguint els eixos de treball del Pla
Estratègic de Ciutat, Pla Estratègic de Vinaròs confeccionat amb un procés
participatiu ric en quant a diversitat i mecanismes de participació ciutadana. Molts
d’aquests punts del programa electoral han sigut treballats amb la base d’aquest Pla
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de Ciutat incentivat per les regidories de Ordenació del Territori i Participació
Ciutadana i elaborat per un seguit de tècnics municipals, experts externs a
l’Ajuntament en diferents matèries i la ciutadania, durant l’any 2017-2018.
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