
Amb nosaltres participes.

per Bonrepòs i Mirambell

#ambValentia

bonrepos.compromis.net

compromis.net

@monicaoltra
Candidata a la presidència



1. Participació ciutadana: Cedirem la iniciativa a 
les associacions municipals per a que 
desenvolupen actes segons les seues necessitats 
i promourem nous fòrums de participació 
ciutadana.

2. Educació: Exigirem a Conselleria l’ampliació de 
l’escola i demanarem la construcció d’un institut 
per descongestionar el de Tavernes Blanques. 
Desenvoluparem programes de formació 
específics per a parats de llarga duració.

3. Economia: Adequarem els impostos municipals a 
l’actual conjuntura econòmica, impulsarem 
programes de microcrèdits per a emprenedors i 
programes de formació i ocupació. Impulsarem 
campanyes de promoció del comerç local en 
col·laboració amb l’associació de comerciants.

4. Transparència: Publicarem mensualment l’estat 
d’execució dels pressupostos municipals i 
penjarem els vídeos dels plenaris a la web 
municipal.

5. Esports: Revisarem l’estat de les infraestructures i 
els contractes d’explotació i fomentarem les 
escoles esportives municipals i mancomunades. 
Promourem activitats esportives diverses 
adreçades a totes les edats.

6.Despesa pública: Limitarem la despesa en 
càrrecs polítics i assessors.

7. Urbanisme: Revisarem el PGOU amb la 
participació i el consens de la ciutadania, 
adaptant-lo a la realitat de solars desocupats i 
preservant l'horta com a espai natural i 
paisatgístic que ens defineix com a poble. 

8. Medi ambient: Ens adherirem al pacte 
d’alcaldies per tal de millorar els nivells d’emissió 
de CO2 i eficiència energètica de Bonrepòs i 
Mirambell.

9. Igualtat: Dissenyarem un Pla d’igualtat 
municipal en col·laboració amb l’associació de 
dones.

10. Joventut: Crearem un Fòrum Jove que es 
reunisca periòdicament i que tinga capacitat de 
decisió i habilitarem espais per a joves tant per a 
l’oci com per a l’estudi en época d’exàmens.

11. Cultura: Complementarem les propostes 
culturals de les associacions amb activitats 
diverses i de qualitat sempre comptant amb 
l’assessorament de les pròpies associacions. 
Digitalitzarem l’arxiu municipal i elaborarem el 
catàleg de béns patrimonials per garantir la seua 
conservació. Impulsarem el programa de 
voluntariat lingüístic al poble.

12. Agricultura: Impulsarem iniciatives que 
promoguen entre el veïnat el consum de 
productes de proximitat. Exigirem a la Conselleria 
campanyes de promoció dels productes de l’horta 
que garantisquen la seua rentabilitat.

12 propostes de govern.


