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Millorem la vida de les 
persones.

Aquest programa ha 
estat redactat en 

lectura fàcil



Integració / Inclusió
3ª EDAT
Subvencionar la compra de bicicletes i 
bicicletes elèctriques per a persones de la 
3ª edat. 
Adherir-nos al Projecte «Ciutats i Comuni-
tats Amigables amb les persones grans», 
Projecte promogut per la OMS (Organitza-
ció Mundial de las Salut).
INFÀNCIA
Creació de «l’Espai Naturnens»
Creació de l’espai 0-12 anys per a jugar.
Crear els pressupostos participatius infan-
tils.
NOUSVINGUTS
Potenciar programes per a la inclusió.
BENESTAR SOCIAL
Creació del «Consell de la Discapacitat».
Adequació d’espais públics amb pictogra-
mes per a persones amb discapacitat. 
Activitats de l’ajuntament adaptades per a 
ser inclusives.
VOLUNTARIAT SOCIAL
Creació d’una «Xarxa de Voluntariat».
Garantir els serveis necessaris d’infor-
mació i assessorament a les necessitats 
socials.
EDUCACIÓ
Ampliació de la beca d’autobús.
Col·laboració amb els centres educatius 
per a crear programes educatius, mediam-
bientals i culturals. 
SALUT
Implantació de snacks saludables als edifi-
cis municipals.
Ampliació dels esmorzars solidaris. 

Participació
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Remodelar el sistema de funcionament de 
la regidoria de participació ciutadana.
Convertir-la en la Regidoria pont entre 
l’administració i la ciutadania. Així com la 
Regidoria que coordinara les diverses  
àrees de l’ajuntament i les actuacions a 
realitzar. 
CULTURA
Creació del «Parc Cultural de l’Ermitori».
Farem que el Valencià estiga present en 
tots els àmbits de l’administració local.
Garantir en les activitats culturals organit-
zades o en les que col·labora l’ajuntament, 
la utilització d’un llenguatge inclusiu i no 
sexista.
JOVENTUT
Impuls del «Bus  de l’oci segur» Bus per-
què els i les nostres veïnes no hagen de 
fer servir els vehicles particulars per a anar 
d’oci nocturn.
Ampliació de l’oferta d’activitats durant tot 
l’any.
ESPORTS
Creació d’una lliga inter-escolar multies-
ports.
Millora i/o creació d’instal·lacions a l’aire 
lliure municipals.
FESTES
Creació d’un espai d’actes en valencià 
dintre de la programació cultural.
Impuls de franges horàries sense estímuls 
a la fira i resta de  programació festiva.
TRADICIONS 
Vetllarem i potenciarem les tradicions 
locals.

Sostenibilitat
URBANISME
Millora de l’accessibilitat.
Desenvolupament del Pla de Mobilitat 
Urbana d’ambdues costes.
MEDI AMBIENT
Implementarem l’ús de material sostenible 
en l’administració i empreses auxiliars.
Creació i potenciació de programes me-
diambientals.
COMERÇ
Desestacionalització del comerç local.
Creació d’un mercat de Productors locals.
TURISME
Potenciació de Vinaròs com a referent de 
turisme accessible.
OBRES I SERVEIS
Creació d’una brigada d’intervenció ràpida.
Transformar la regidoria com a eina al 
servei de la resta de regidories i dels ciu-
tadans.
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
Creació del Programa «Vinaròs Brilla».
Millorarem l’eficiència energètica dels 
edificis públics.
Incentius a la millora de l’eficiència energè-
tica en els edificis privats.
Instal·lació progressiva de punts de 
recàrrega per a vehicles elèctrics a la via 
pública.
AGRICULTURA
Potenciació dels productes de proximitat i 
del territori.
Reducció de l’IBI per als que professional-
ment treballen les seues terres. Reducció 
de l’IBI a les finques cedides al Banc de 

Terres, quan aquestes es treballen profes-
sionalment. 
Creació del Pla Integral d’Asfaltatge dels 
Camins Rurals, en una dotació 800.000 € 
en 4 anys.

Gestió i 
Administració
GOVERNACIÓ
Les decisions dels Consells seran vincu-
lants per a les regidories.
Facilitar els tràmits administratius per a la 
ciutadania.
Promocionar e incentivar la identificació, 
mitjançant microxip, dels animals de com-
panyia.
NOVES TECNOLOGIES
Gestió adequada dels canals de comuni-
cació amb els veins.
ECONOMIA, HISENDA
Tindre els mitjans adequats per a poder 
accedir a totes les subvencions i progra-
mes europeus, estatals i autonòmics.
Bonificació al IBI (Impost de Béns Immo-
bles) per incentivació rehabilitació d’edifi-
cis, en eficiència, restauració,etc.
Bonificació del IVTM (Impost de Vehicles 
de Tracció Motor) als vehicles de baixes 
emissions o emissions 0.
RECURSOS HUMANS
Creació de la RPT (Relació de Llocs de 
Treball).
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