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C.S. Sant Vicent

1 Recuperació i posada en valor de la xarxa hídrica. 34

2 Creació de bulevards ambientals per a donar continuïtat a la infraestructura verda: Vall de les Fonts. 29

3 Pla agrícola: recuperació de cultius, marca de producte, agricultura ecològica. 29

4 Pla director + redimensionat clavegueram. Execució de la xarxa separativa. 15

5 Reutilització d’aigües per al reg o neteja. 13

6 Recuperació de la Via verda Oliva- Dénia: antiga via del tren. 13

7 Auditoria de l’arbrat existent + plantació d’arbres als nuclis urbans. 11

8 Rehabilitació ambiental del carritjar. 11

9 Campanyes de foment del reciclatge i millora en la gestió de residus. 10

10 Senyalització i manteniment de camins rurals per a fer rutes pel territori. 7

11 Protecció efectiva i regeneració del cordó dunar. 6

12 Neteja de mànegues de rec (millora del drenatge). 3

13 Pla de control de foses sèptiques. 2

14 App pel control del consum d’aigua i llum. 1

15 Creació d’un cementiri forestal. -

16 Creació d’un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics. -

17 Agència de control local d’energia. -

I. PROPOSTES DE MEDI AMBIENT I ENERGIA
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1 Redacció d’un nou Pla General (PGOU) (revisant el còmput d’altures y coeficients d’edificabilidad)  i redacció d’un Pla de Mobilitat (PMUS) 25

2 CASC ANTIC: Generació de bosses d’aparcament perimetral (exemple: pati hort palau, edifici pàrquing, ...) 21

3 Desviament de camions per AP7 i acondicionament d’un aparcament camions. 16

4 Millora de la conexió platja: via alternativa a camí de la mar (exemple: Vall Fonts). 15

5 CASC ANTIC: Millora i revisió del trànsit al barri del Pinet. 12

6 Rehabilitar patrimoni industrial (exemple: rejolars, naus taronja). 10

7 Intervenció urbana a l’espai format per plaça de l’ajuntament i l’espai d’aparcament darrere de l’Enginy. 9

8 Millora dels espais urbans amb més ús dotant espais d’oci jove (exemple: parc estació, passeig). 8

9 CASC ANTIC: Peatonalitzacions (o zones d’accés restringit per a vehicles). 8

10 CASC ANTIC: Millora de l’accessibilitat pensant en la gent major (baranes, espais cota 0). 8

11 Millora de l’accessibilitat a la platja amb rebaix voreres i espais cota 0 (exemple: Rehabilitació Mitja Galta, peatonalització c/Verge del mar) 7

12 Millora del transport públic generant punt intermodals (que conecten bus, bici, senders, aparcaments vehicles, ...) 6

13 Senyalització senders i camins – connexió espais naturals – recorreguts peatonals urbans. 6

14 Millorar la conexió urbana amb platja Piles (tipus corredor verd) 6

15 Millora i dotació de zones d’aparcament a la platja 3

16 Implementació integral de la mobilitt ciclista (exemple: conexió amb servei bicisafor, habilitar més pàrquing bicis, senyalització adequada carrils. 2

II. PROPOSTES DE MOBILITAT I URBANISME
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1
Facilitar i potenciar la creació de comerços (sobretot al Casc Antic) i crear una xarxa d’apadrinament entre comerços, 
agrupacions, una marca comercial.

21

2 Fomentar un model econòmic diversificat, però amb un fil conductor que sigui el sector agrícola (agroindústria, comerç, formació...). 20

3 Recuperació dels Rajolars: atracció turística, museu i recuperació de la memòria, tallers i formació per a la recuperació d’oficis tradicionals. 17

4
Subvencions a empreses i beques a joves per a fer pràctiques en empreses d’ Oliva dedicades a oficis, agricultura, 
indústria...per a fomentar la inserció laboral.

14

5 Foment del turisme esportiu (especialment aquàtic com el kitesurf, de muntanya, cultural...). 14

6
Potenciar el sector de serveis a la dependència, infància, animació sociocultural... per fer front a necessitats creixents i 
que constituix un nínxol de mercat i ocupació.

13

7 Pla de formació en agricultura ecològica i sostenible. 10

8 Creació d’un viver d’empreses (amb sales, acompanyament i assessorament) a partir d’un estudi de les necessitats en el municipi. 9

9 Potenciar la indústria derivada de l’agricultura: plantes d’adob per a generar energia, distribució, cosmètica... 9

10
Formació professional (FP) per als joves  en temes de: agricultura, oficis, hosteleria, indústria... en aquells sectors 
professionals importants per a l’economia d’Oliva.

8

11 Incentivar els hospedatges rurals. 8

12 Pla de suport als llauradors i de foment de l’agricultura (difusió i comunicació, informació sobre els bancs de terres...). 8

13 Incentivar estudis d’interés municipal per part dels estudiants (institut i universitat) : premis d’investigació, beques... 6

14 Creació d’una borsa de pràctiques municipal on l’Ajuntament pose en relació els i les joves d’Oliva i les empreses. 5

15 Potenciar els polígons industrials: eixida sud, incentius per a que les empreses s’instal·lin, dotacions... 5

16 Potenciar una marca de qualitat de productes agrícoles d’Oliva (amb subvencions als productors baix eixe segell). 4

17 Actualitzar l’estratègia turística del municipi i els recursos dedicats a aquesta. 4

18 Fomentar l’agrupació dels agricultors: recuperació de la Cambra de Comerç Agrària. 3

19 Fomentar l’agrupació de l’oferta de lloguers turístics. 2

20 Incentivar un Mercat de la Terra (mensual o altra periodicitat) al barri de Sant Francesc o del Raval. 1

III. PROPOSTES D’ECONOMIA I TREBALL
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1 Millora de serveis al Casc Antic (neteja, seguretat, aparcament...) 23

2 Implementació de l’administració electrònica 19

3 Adecentar el Casc Antic (rehabilitació façanes, revitalització, mural...) 19

4 Crear i posar en marxa una ràdio local amb part de gestió ciutadana/ associativa 18

5 Millora informació i comunicació de l’Ajuntament (xarxa panells informatius, butlletí escrit setmanal, explotar millor les xarxes socials...) 16

6 Obrir la participació: consultes ciutadanes vinculants, incloure als xiquets i joves (Consell de la infància) 13

7 Espai d’oci per a joves (rocòdrom/ skatepark, centre juvenil amb local d’assaig...) 12

8 Estratègia per a la inclusió del poble gitano 10

9 Foment de la cultura (cursos de valencià, teatres Olympua, circuit de teatre...) 8

10 Pla de xoc contra la pobresa (estudi de necessitats, ajudes...) 8

11 Parc Central+ Parc de la Mar + Millora Hort de la Bosca (zones d’esbarjo, bar...) 7

12 Promoure la col·laboració entre associacions de manera intergeneracional, intercultural i interassociativa --> Viver d’associacions 6

13 Programes de civisme i educació ciutadana 5

14
Compra i rehabilitació d’habitatges per a lloguer social a partir de la detecció i aprofitament de parc d’habitatges que 
ningú gasta, amb la possibilitat de fer convenis a 25 anys amb els propietaris.

3

15 Millora de la neteja (ruixar els carrers, soterrar els contenidors, palanca al peu als contenidors, recollida porta a porta...) 3

16 Promoció d’una escoleta pública 2

17 Codis electrònics (QR/BD) per a conèixer el patrimoni del Casc Antic (turisme) 1

18 Adecentar el centre de majors -

19 Donar més vida al centre de participació ciutadana (més cursos, tallers, cinema d’estiu, trobades lingüístiques....) -

20 Programes d’educació (service- learning) encaminats a la millora de l’entorn -

IV. PROPOSTES DE SOCIETAT I GOVERNANÇA


