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José Vidal
Candidat a l’Alcaldia de L’Olleria

Estimat/da ciutadà/na:

Em dirigisc a tu com a candidat a l’Alcaldia de L’Olleria pel Partit Popular, per 
a presentar-te el programa electoral amb el què compareixem a les pròximes 
Eleccions Locals.

Amb l’esforç de tots, hem aconseguit el sanejament dels comptes municipals, 
realitzant una gestió eficaç basada en el treball, la responsabilitat, l’honradesa 
i el sentit comú.

Som conscients que encara queda molt per fer, i volem continuar avançant 
amb tu, perquè és important consolidar els objectius aconseguits i continuar 
treballant en la mateixa direcció. El millor està per vindre, i estic convençut 
que entre tots ho aconseguirem.

Este programa és el nostre projecte de futur per a L’Olleria, fruit del treball de 
molts ciutadans i associacions del municipi, amb una prioritat clara per l’ocu-
pació i per les persones. És el nostre compromís amb tu.

Et presente també els membres de la candidatura que m’acompanyen, un 
equip de persones que conjuga formació, experiència i joventut, representant 
als diversos sectors i àmbits de la nostra societat. És una candidatura compro-
mesa, responsable i preparada per a governar.

En estes eleccions, el teu vot decidix el futur del nostre poble.

M’agradaria compartir este il·lusionant projecte amb tu, i per això demane el 
teu suport el pròxim 24 de maig. Pots confiar en nosaltres, som la millor opció 
per a L’Olleria.



1. JOSÉ 
VIDAL OLTRA

2. JAVIER 
ALBERO MARTÍNEZ

3. MARISA 
MOMPÓ MICÓ

4. RAMÓN 
VIDAL SOLER

5. GEMA 
BORRÁS JUAN

6. JOSÉ VICENTE 
GINER VIDAL

7. JUAN RICARDO 
RUANO CORTS

CANDIDATURA



8. ROSA MARÍA 
BLASCO CLIMENT

9. HORTEN 
MICÓ CANO

10. TERESA 
BORRÁS PAULA

11. VICTORIA 
CORTÉS CORTÉS

12. FRANCISCO 
GRAU MICÓ

13. AMPARO 
SEMPERE BENEYTO

14. VICENTE 
VILA ALBIÑANA

15. MILA 
BORRÁS BLASCO

16. ELISA 
VIDAL DELGADO



ECONOMIA I HISENDA

Pla de sanejament econòmic:
– Elaboració rigorosa del pressupost municipal basant-se en els ingressos reals.
– Control de la despesa (no es pot gastar més del que s’ingressa).
– Execució del pressupost amb rigor per a complir l’objectiu de dèficit zero.
– Amortització dels préstecs per a reduir deute i interessos.

Transparència en la gestió, publicant a la pàgina web municipal totes les despe-
ses públiques, informant als ciutadans de l’evolució de l’execució del pressupost 
municipal.

IMPOSTOS

Pla progressiu de reducció d’impostos:
– Plusvàlua (Impost sobre Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana):

•  Bonificació del 50% de la quota a pagar per al supòsit de transmissions de béns 
per causa d’herència.

•  Reducció del tipus impositiu, del 27% actual al 20%.

– Contribució (Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana):
•  Instarem al Cadastre perquè realitze una revisió a la baixa dels valors cadas-

trals per a equiparar-los al preu de mercat.
•  Bonificació del 50% de la quota a pagar per als edificis que instal·len sistemes 

de generació d’energia tèrmica o elèctrica per l’aprofitament solar.

– ICIO (Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres):
•  Bonificació del 95% de la quota a pagar quan el projecte tinga interés per la 

creació de nous llocs de treball.
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31 Dic. 

 
A BANCOS 

 
A PROVEEDORES 

 
TOTAL DEUDA 

 
2009 6.187.414 € 2.525.106 € 8.712.520 € 
2010 5.466.941 € 2.949.088 € 8.416.029 € 
2011 4.958.431 € 3.853.341 € 8.811.772 € 
2012 6.423.672 € 1.442.022 € 7.865.694 € 
2013 6.007.140 €    870.662 € 6.877.802 € 
2014 5.507.432 €    655.827 € 6.163.259 € 
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PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ

OCUPACIÓ

– Servici local d’ocupació i formació, en col·laboració amb les empreses, per a 
la formació i ajuda en la busca activa d’ocupació.

– Cursos de formació dirigits a treballadors en actiu, joves i parats.
– Promourem noves Escoles Taller i Tallers d’Ocupació, per a la formació pro-

fessional dels desocupats. 

EMPRENEDORS

– Creació d’una Borsa de naus, locals i terrenys industrials de lloguer, a preus ra-
onables.

– Potenciació de l’Espai-iDEO en col·laboració amb la Universitat Politècnica 
de València, per a impulsar les iniciatives empresarials dels emprenedors i au-
tònoms.

COMERÇ

– Reactivar el Mercat municipal. 
– Promoció del Comerç local per mitjà de les campanyes “Compra a casa” i “Els 

joves també comprem al poble”.
– Servici de compra des de casa a través d’una web, per poder comprar a qual-

sevol hora del dia i servici d’entrega a domicili.

EMPRESA

– Bonificacions en el I.A.E. (Impost sobre Activitats Econòmiques):
•  Del 50% de la quota, per a les empreses o autònoms que inicien la seua activitat.
•  Del 50% de la quota, per la creació d’ocupació indefinida.
•  Del 50% de la quota, quan es donen rendiments de l’activitat negatius.
•  De fins al 95% de la quota, per la creació de llocs de treball per a menors de 

25 anys, majors de 45 anys i parats de llarga duració.



BENESTAR SOCIAL

– Ampliació del Centre de Dia per a augmentar els seus servicis i el nombre 
d’usuaris, rehabilitant la planta superior. 

– Col·laboració amb Càritas en l’ajuda a les persones i famílies necessitades.
– Durant les vacances escolars continuarem el programa de menjador per als 

xiquets de les famílies sense recursos.
– Programa de “Respiro Familiar”, potenciant el voluntariat ciutadà per a col-

laborar amb les famílies en l’atenció ocasional de persones majors, malaltes o 
amb diversitat funcional.

– Potenciarem el funcionament del Gabinet Psicopedagògic municipal, prestant 
especial atenció a conductes addictives i altres malalties. 

– Continuarem les gestions amb l’Obra Social de Caixa Ontinyent per a la cons-
trucció, en el solar del carrer Sta. María Magdalena, d’un centre d’atenció a 
malalts mentals.

PERSONES MAJORS

– Continuarem impulsant els programes 
d’assistència als majors com els servicis 
de “Menjar a Casa”, “Major a Casa” i 
“Teleassistència”.

– Ampliarem el servici municipal “d’Aju-
da a Domicili”.

– Potenciarem el servici d’informació i 
tramitació de sol·licituds del programa 
de la Llei de Dependència.

PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

– Ajuda econòmica a les persones amb diversitat funcional per a sufragar les des-
peses de desplaçament diari als centres assistencials d’Ontinyent i comarca.

– Continuarem col·laborant amb l’associació local APDO per a afavorir el desenvo-
lupament del seu programa d’activitats.

– Manteniment de la col·laboració amb el programa TRÈVOL.
– Bonificacions per a la utilització de la piscina coberta municipal.



VIVENDA

– Desenvoluparem un pla social d’ajuda a persones sense recursos que tinguen 
el seu domicili familiar en procés de desdonament, perquè puguen conservar 
la seua vivenda. 

– Col·laborarem amb la Generalitat en la rehabilitació de les vivendes socials de la 
localitat per a la seua posterior entrega a les famílies necessitades.  

FAMÍLIA

– Desenvoluparem el Programa d’ajuda social a les famílies amb desocupats o en 
situació econòmica desfavorable.

– Adaptarem l’oferta de les escoles de vacances de Nadal, Pasqua i Estiu a les ne-
cessitats de les famílies, per a afavorir la conciliació de la vida familiar i laboral.

– Posarem en funcionament la comissió municipal de protecció del menor i la 
família, integrada pels Servicis Socials i Educatius i la Policia Local.

– Assessorarem als afectats per les preferents.

DONA I IGUALTAT

– Oferirem el servici d’atenció a les víctimes de la violència de gènere amb 
assessorament jurídic i psicològic.

– Potenciarem els cursos d’informació i formació a la dona emprenedora per a 
impulsar les seues iniciatives i projectes. 

CULTURA

– Eliminació de la taxa per utilització d’instal·lacions amb fins culturals.
– Iniciarem els tràmits per a dotar al nostre municipi d’un Auditori per a la realit-

zació d’actuacions musicals, teatrals i altres activitats culturals.
– Col·laborarem amb les diferents associacions culturals locals per a fomentar les 

seues activitats. 
– Desenvoluparem una programació permanent d’activitats culturals per a totes 

les edats.
– Continuarem recolzant a les associacions d’artistes locals.



  JOVENTUT

– Bus de l’estudiant, amb trajecte 
L’Olleria-Xàtiva-L’Olleria, els diu-
menges i divendres a la vesprada.

– Potenciació del Casal Jove amb ac-
tivitats per als menors de 16 anys. 

– Condicionament, junt al Pavelló 
del Ravalet, d’un local d’oci per als 
joves majors de 16 anys. 

– Creació del Consell Local de la 
Joventut.

– Implantació del Carnet Jove amb 
avantatges comercials i d’oci. 

– Servici d’informació i gestió d’aju-
des públiques per a l’adquisició i 
lloguer de vivendes.

– Setmana de la Joventut amb di-
ferents activitats esportives, culturals i d’oci, concurs de Dj’s i grups de música 
locals.

– App Jove per a estar al dia de totes les activitats dirigides als joves.
– Servici d’informació i gestió per a sol·licitar beques d’estudi autonòmiques, esta-

tals i europees ERASMUS.
– Obertura de l’alberg juvenil en l’Heretat del Salido.

PATRIMONI I TURISME

– Col·laborarem amb el Consell Parroquial en el projecte de restauració de l’Es-
glésia Parroquial Santa Maria Magdalena.

– Continuarem amb el condicionament de la Casa Santonja per a obrir el Museu 
del Vidre i el Museu Etnogràfic amb els tallers il·lustratius dels nostres oficis 
artesans tradicionals.

– Iniciarem un pla de recuperació de les edificacions amb valor arquitectònic i 
històric per a potenciar el turisme. 

– Promoció turística del nostre municipi potenciant el nostre patrimoni cultu-
ral, natural i etnogràfic (tallers d’oficis artesans), establint diferents rutes que 
permeten la seua visita, afavorint l’activitat econòmica i la creació de llocs de 
treball.



FESTES

– Dotarem al municipi d’una Sala 
Multiusos per a realitzar en ella 
activitats, celebracions i festes.  

– Potenciarem les nostres Festes 
Patronals per mitjà de la progra-
mació de noves activitats dirigides 
a totes les persones i edats, fent-
les més populars i participatives.

– Fomentarem totes les festes que 
se celebren en el nostre municipi 
com a manifestació de la tradició 
popular.

– Promourem la declaració de la nostra Festa de Moros i Cristians com a festa 
d’interés turístic nacional.

– Col·laborarem amb la Junta Central de Festes de Moros i Cristians per a la crea-
ció del Museu Fester.

EDUCACIÓ

– Continuarem el pla d’ampliació i millora de l’Escoleta Infantil Municipal.
– Establirem un horari de l’Escoleta Infantil Municipal compatible amb l’horari la-

boral dels pares/mares, valorant amb les famílies la implantació del menjador 
escolar.

– Instarem a la Conselleria d’Educació l’ampliació i millora urgent del CEIP 
Manuel Sanchis Guarner, amb la construcció d’un gimnàs i un nou menjador.

– Reactivarem del Consell Escolar Municipal.
– Potenciarem de la Seu Universitària de la Universitat Politècnica de Valencia.
– Col·laborarem amb els centres educatius en la gestió del Banc de Llibres per a 

la seua reutilització pels alumnes.
– Instarem a la Conselleria d’Educació perquè complete l’oferta educativa de l’IES 

Vermellar amb cicles de grau mitjà i superior de Formació Professional.
– Potenciarem l’Escola Municipal de Persones Adultes amb millores en l’oferta 

educativa i equipament del centre.



URBANISME I INFRAESTRUCTURES

– Impulsarem la revisió i aprovació de-
finitiva del Pla General d’Ordenació 
Urbana com a instrument bàsic per 
al desenrotllament del nostre muni-
cipi amb criteris d’eficiència i moder-
nitat.

– Portarem a terme en els pròxims 
quatre anys, un Pla General d’ As-
faltat de Carrers. 

– Continuarem eliminant les barre-
res arquitectòniques en les voreres 
i en els accessos a tots els edificis pú-
blics.

– Continuarem amb el pla de millora 
de camins rurals.

– Obrirem la Ronda Sud-est de la po-
blació, des del camí Montaverner al pont de La Riba, per a millorar l’accés a la 
“Brigà 21” i Poliesportiu Municipal.

– Condicionarem el camí de l’Ecoparc per a crear un nou accés a L’Olleria. 
– Instarem a la Diputació de València completar la connexió del carril bici que 

unix el nucli urbà amb el polígon industrial El Carrascot.
– Desenvoluparem una àrea d’esbargiment i oci de 15.000 m² en el Barranc de 

Grau (pròxim a l’ Institut), condicionant zones verdes, una via de passeig i jocs 
per als xiquets.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

– Potenciarem l’activitat de l’Agenda 21 a través del Consell Local de Participa-
ció Ciutadana, a fi d’establir un contacte directe amb els veïns que ens permeta 
conèixer les seues necessitats i problemes, per a dinamitzar totes les zones i 
crear les infraestructures adequades. 

– Pla Participa. Oferirem a tots els veïns l’oportunitat de participar en l’elecció 
dels diferents projectes d’inversió per mitjà d’un sistema de votació directa dels 
ciutadans.  

– Mantindrem la participació dels ciutadans en els Plens municipals.
– Crearem i posarem en funcionament el Consell Local d’Associacions, com a 

òrgan coordinador de les activitats de totes les associacions locals.  



SEGURETAT CIUTADANA

– Potenciarem la policia de barri i els plans d’actuació contra els robatoris i la de-
linqüència. 

– Realitzarem jornades informatives sobre seguretat dirigides als majors, joves i 
persones més vulnerables.

TRÀNSIT I SEGURETAT VIAL

– Construirem la rotonda de la Plaça de la Llibertat per a eliminar l’encreua-
ment amb l’avinguda Jaume I i crear nous passos de vianants.

– Durem a terme una re-
ordenació del tràfic de 
vehicles dins de la po-
blació buscant els itine-
raris més curts.

– Continuarem creant 
noves zones d’apar-
cament públic en el 
centre urbà.

– Millorarem el camí 
d’Alfarrasí com a via 
alternativa d’accés al 
Polígon Industrial El 
Carrascot.

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I NOVES TECNOLOGIES

– Continuarem amb la implantació del sistema 
de digitalització d’expedients per a acon-
seguir una administració més àgil i eficaç que 
afavorisca els ciutadans.

– Continuarem en la millora de la pàgina web 
de l’Ajuntament perquè siga més interactiva 
i permeta la realització de més tràmits admi-
nistratius des dels nostres domicilis.

– Habilitarem el Registre de l’Ajuntament com a 
Oficina PROP.

– Seguirem comunicant els bans municipals per 
WhatsApp o SMS.

– Col·laborarem amb les empreses distribuïdo-
res per a dotar el nucli urbà i els polígons in-
dustrials de connexió a Internet d’alta velo-
citat.

– Implantarem una App per a la informació i 
gestió municipal.

– Obrirem les oficines municipals almenys una 
vesprada a la setmana.



MEDI AMBIENT I ENERGIES RENOVABLES

– Potenciarem l’ús de les energies renovables.
– Facilitarem la recollida selectiva de residus per mitjà de la instal·lació de nous 

contenidors.
– Realitzarem campanyes de conscienciació i informació ciutadana sobre el reci-

clatge.
– Impulsarem i ajudarem a les empreses locals perquè les tecnologies de les ener-

gies renovables siguen la base del seu desenvolupament.
– Pla d’Eficiència Energètica i Estalvi: continuarem amb la substitució dels 

llums de vapor de sodi per llums leds en l’enllumenat públic i edificis munici-
pals, per a augmentar l’estalvi i reduir la contaminació.  

SERVICIS MUNICIPALS. PARCS I JARDINS

– Millorarem la neteja viària amb la introducció d’una màquina escombradora 
que ens permetrà ampliar-la a tots els carrers de la població i polígons industri-
als (actualment en licitació).

– Iniciarem un pla progressiu per al soterrament dels contenidors de fem orgà-
nic i selectiu.

– Desenvoluparem un Pla de renovació dels parcs infantils.
– Habilitarem zones perquè els animals domèstics facen les seues necessitats, 

millorant amb això la neteja viària.
– Ampliarem el servici de recollida domiciliària de mobles i electrodomèstics, es-

pecialment per a persones majors.



CODI ÈTIC

Tots els integrants de la candidatura del Partit Popular de L’Olleria ens 
comprometem a actuar amb la màxima honradesa, rigor i exigència en el 
exercici dels nostres càrrecs, d’acord amb els principis de transparència, 
responsabilitat, eficiència, austeritat i bon govern, vetlant sempre per l’interés 
públic i el servici als ciutadans i, abstenint-se de qualsevol conducta que 
puga danyar la imatge o honorabilitat pròpia o de l’Ajuntament.

ESPORTS

– Ampliarem l’oferta esportiva de les Escoles Esportives Municipals amb activitats 
de natació, atletisme, ballet, etc.

– Potenciarem la piscina coberta municipal amb un programa d’activitats espor-
tives i de salut dirigides a totes les persones i edats.

– Continuarem desenvolupant el projecte de millora, ampliació i modernització 
de les instal·lacions del Poliesportiu Municipal:
• Noves pistes de pàdel
• Millora del paviment de les pistes de tenis i d’atletisme
• Construcció d’una pista a l’aire lliure de futbol sala, bàsquet i voleibol. 
• Reforma integral de la piscina d’estiu, adequant-la per a la natació i altres ac-

tivitats aquàtiques, reduint la profunditat del got i realitzant una remodelació 
de la zona exterior.

• Acabarem la construcció del Skate Park.
– Col·laborarem amb els diferents clubs esportius locals perquè puguen desenvo-

lupar convenientment els seus programes d’activitats.
– Instarem a l’empresa propietària la rehabilitació del “trinquet” i, de no ser pos-

sible, promourem la construcció d’un nou en el Poliesportiu Municipal. 



José Vidal
VOTA

L’Olleria
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