
                

ACORD DE LA 
TORRE DEL VIRREI

   El  darrer  24  de maig  de 2015 més  de 5.000
persones van votar a l'Eliana per què hi haguera
un  govern  de  canvi  i  progressista.  Després
d'aquest  temps,  on  les  col·laboracions no  han
faltat, és el moment de  millorar el Govern local
per  tal  de  canalitzar  el  millor  possible  les
demandes del poble de l'Eliana.

D'aquesta  manera,  els  partits  firmants  acordem
dur a terme els  punts establerts  a l'Acord de la
Torre  del  Virrei,  que  esdevenen  una  guia
d'actuació per tal de solucionar d'una manera més
eficaç els reptes que ens afronten.

Aquestes mesures ens comprometen a realitzar un
seguiment de manera anual, a treballar de manera
oberta i  transparent i  a realitzar  una  revisió de
l'acord arribat l'any d'aquest, millorant així la seua
eficàcia i el seu compliment.
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1. Aprovació d’uns pressupostos amb les forces progressistes.

2. Remodelació de l'Oficina de promoció de l'ús del valencià per
fer-la més dinàmica i activa.

3. Iniciar el procés per tractar de remunicipalitzar i centralitzar la
recollida  de  la  neteja  i  residus  en  una  empresa  municipal
pública.

4. Fomentar  que  la  compra  i  contractació  per  part  de
l'Ajuntament siga sostenible i que garantisca unes condicions
de treball no precàries.

5. Ordenança  per  a  l'obligatorietat  dels  nous  vehicles  públics
municipals perquè siguen elèctrics.

6. Creació d'espais públics tancats per a animals propers al nucli
urbà.

7. Sol·licitar a la Conselleria d'Educació la construcció d'un segon
institut amb major nombre de cicles formatius.

8. Rendiment de comptes anual.

9. Treballar  una  ordenança  d'accessibilitat  per  tal  d'adaptar
urbanísticament  els  recursos  municipals  a  les  persones  amb
mobilitat reduïda i supressió de les barreres arquitectòniques.
L'Eliana 100% accessible.

10. Inici d’un pla d’ajuda al lloguer d'habitatges  joves.
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11. Pla  Municipal  d'estalvi  energètic  i  foment  de  les  energies
renovables.

12. Incloure l'esport adaptat als programes esportius.

13.  Pla integral de protecció i recuperació de l'horta com a espai
natural  i  cinturó verd del  poble i  Incentiu a la  creació d'horts
d'oci

14. Realització  del  debat  sobre  l’estat  del  municipi  de  manera
anual.

15. Promoure i visibilitzar el xicotet comerç local com a motor del
poble, incentivant així la incorporació de noves iniciatives a més
de conservar les ja existents.

Els  partits  abaix  firmants  es  comprometen  a  formar  un
govern  que  fique  en  el  centre  de  l'activitat  política  a  les
persones, a realitzar un seguiment d'aquest acord cada any i
a executar l'acord.

Compromís per l'Eliana:     PSPV-PSOE l'Eliana:

     


