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PUNTS D’ACORD PER ALS PRESSUPOSTOS DE 2021 

 

PRIMER: Dur a terme les següents accions durant l’exercici 2021 

● Reforçar els treballs de desinfecció, amb actuacions complementaries a 

les ordinàries, en especial intensitat en les zones de contacte en: 

o Voltant de centres de salut 

o Voltant escoles i residències 

o Espais municipals amb afluència d’usuaris externs (p.e. BUC, 

piscines cobertes, pavellons, ajuntament..) 

● Millorar la seguretat en l’entorn escolar, amb ampliació de voreres en 

eixides on quede pendent i instal·lació de bandes sonores en les vies de més 

transit del voltant dels centres educatius. (Dotació: 60.000 euros. Se 

complementarà amb romanents durant l’exercici per avançar actuacions com per 

exemple l’eixida de primària del CEIP José Soriano, al carrer Sant Pau). 

● Augmentar la vigilància, les campanyes i les sancions destinades a evitar 

els abocaments il·legals. (Dotació: 30.000 euros, campanya de sensibilització i 

d’informació de 15.000 euros cadascuna ) 

● Millorar l’equipament i el manteniment dels parcs infantils i la freqüència 

del mateix. (Dotació: 46.000 euros manteniment elements metàl·lics parcs i 

jardins. Se complementarà amb 20.000 euros per a renovar elements dels parcs 

infantils que estiguen en males condicions) 

● Ficar en marxa l’elaboració de la nova ordenança sobre tinença d’animals 

i/o de la renovació de l’ordenança de convivència ciutadana, reforçar la 

vigilància del seu compliment, així com incrementar la neteja d’excrements i 

orins. 

● Ficar en marxa l’elaboració d’una regulació  per als VMP dins del casc 

urbà, així com promoure la seua difusió així com de les recomanacions de la 

DGT respecte dels VMP. 

● Elaborar i ficar en marxa un Pla de Millora de voreres casc antic per a al 

període 2021-2023 i que contemple també l’increment de trams peatonalitzats. 

(Es reforçarà amb romanents. Ciutadans facilitarà un llistat complementari de 

carrers preferents) 
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● Controlar, vigilar i racionalitzar l’us de la partida de comunicació amb 

l’objectiu d’aconseguir una reducció del 10% de l’import gastat durant tot l’any 

2021 respecte a la mitja dels dos anys anteriors. 

● Mantenir la “Taula del Renaixement” amb una dotació específica inicial i 

amb el compromís d’incrementar-la amb els romanents, estalvis o fons que 

puguen vindre d’altres administracions per a despesa corrent. (Dotació: 250.000 

amb una dotació mínima addicional de 250.000 de romanents) 

● Reforçar i millorar l’enllumenat, especialment en les zones on puga haver 

un interès comercial o lúdic. (Dotació: 80.000 – 100.000 euros per millora i 

homogeneïtzació en una execució bianual, i recolzament en la gestió i tràmit per 

a l’obtenció d’ajudes al comerç per a millorar la seua il·luminació i facilitar 

l’estalvi energètic) 

● Elaborar un pla de millora de senyalitzacions per a vianants i que se vaja 

incorporant a la senyalística de la ciutat gradualment però de manera 

significativa abans d’acabar la legislatura, amb l’especificació dels llocs d’interès 

i de les distàncies a peu. (La iniciativa s’impulsarà amb la incorporació de 

romanents) 

● Ficar tots els mitjans possibles per a agilitzar l’arribada d’ajudes als 

sectors afectats per la crisi econòmica causada per la pandèmia. 

 

SEGON: Adquirir els següents compromisos en les línies de treball: 

● No incorporar més despesa estructural en el que queda de legislatura 

excepte la d’aquella que ja està prevista per la incorporació d’infraestructures 

pendents d’obrir (per exemple Casino i Tagoba) i aquelles que milloren la 

prestació dels serveis públics o la competitivitat de la ciutat i que compten amb 

el corresponent pla de viabilitat. També es contempla la possibilitat d’incorporar 

infraestructura sempre que es puguen aconseguir estalvis permanents en la 

despesa existent o la participació estable d’altres administracions en el 

manteniment de les infraestructures actuals o futures.  

● Obrir la participació a Ciutadans en la selecció de destins del Fons 

Europeus de Reconstrucció que arriben a Vila-real. 

● Creació i difusió d’un registre d’espais industrials, amb les seues 

dotacions, les seues característiques, els seus avantatges per a activitats 

concretes, i si es dona el cas, les ajudes o subvencions de qualsevol àmbit al 
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que puguen accedir. (La iniciativa s’impulsarà amb la incorporació de 

romanents.) 

● Agilitzar els tràmits d’àmbit municipal per a facilitar la construcció de la 

nova comissaria de Policia Nacional. 

● Accelerar la posada a disposició dels espais necessaris per a 

infraestructures educatives pendents: Escola Oficial d’Idiomes i Quart Institut. 

● No pujar la contribució el que queda de legislatura si no es produeixen 

situacions molt extraordinàries i inesperades. 

● Instaurar encontres bilaterals de Ciutadans amb l’alcalde i/o els regidors 

que ell designe, amb la participació de tècnics relacionats amb les àrees 

d’urbanisme i economia, amb una periodicitat trimestral, amb assistència de 

l'alcalde com a mínim a dos d'elles, per a tractar qüestions  d’Urbanisme,  en 

especial: 

o Les possibles solucions per a resoldre el problema dels 

aprofitaments i les resolucions del Jurat d’Expropiació, valorant 

l’elaboració d’un nou PGOU 

o La regeneració del centre i dels barris amb un elevat percentatge 

d’immobles tancats. 

o La revitalització dels polígons industrials i l’atracció d’indústria.  

 

 


