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El programa electoral és el resultat del procés de participació
dut a terme per l’agrupació del PSPV-PSOE de Xirivella durant
més d’un any.
Junt amb les propostes del PSPV-PSOE, arreplega les principals
reivindicacions de les distintes associacions i col·lectius de
Xirivella, així com les aportacions de la Federació d’Associacions
Veïnals Silvel·la, i els suggeriments que veïns i veïnes han
proposat en les visites Casa a Casa-Parc a Parc que el nostre
candidat Michel Montaner ha realitzat des d’octubre de 2014.
Volem agrair a quants han opinat, aportat, suggerit, fins i tot
criticat, fent que el programa siga una realitat i es convertisca el
próxim dia 24 de maig en un programa de govern. Perqué el que
ens importa es Xirivella.
El 24 de maig vota PSOE
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INTRODUCCIÓ
El pròxim 24 de maig els homes i dones socialistes volem recuperar la
confiança de la ciutadania amb les nostres propostes, el nostre treball i la
nostra il·lusió per a defensar el benestar de Xirivella i millorar la qualitat de la
nostra democràcia.
A Xirivella hem demostrat que sabem atendre les demandes i les expectatives
de la ciutadania quan hem tingut la responsabilitat de govern i també quan hem
estat en l'oposició.
Coneixem Xirivella i a la seua gent, homes i dones que necessiten que el seu
ajuntament estiga al costat d'ells sempre i, especialment, en moments difícils
com els actuals. Per això hem posat rostre humà a les propostes polítiques
d'aquest programa, perquè les persones, els seus drets i el seu benestar, són
el centre de la nostra actuació.
Sabem que és possible perquè els socialistes hem demostrat que es pot
governar de manera diferent a com ho ha fet el PP Es pot governar amb
responsabilitat i actuar de manera sensible, propera i solidària.
Ara hem de seguir amb la tasca d'acostar l'ajuntament i els serveis públics als
barris. Política que ja vam emprendre en anteriors legislatures. Per açò anem a
apostar per un ajuntament transparent, participatiu i obert a la ciutadania on la
veu dels nostres veïns i veïnes siga escoltada i tinguda en compte.
Anem a incidir especialment en les polítiques d'ocupació i formació per a
aquelles persones que més ho necessiten amb un Pla d'Ocupació quadriennal
que, junt amb el suport al xicotet i mitjà comerç local i una major atenció a les
empreses instal·lades en el nostre municipi serviran per a rellançar l'economia
de Xirivella.
Menció especial mereixen també les polítiques educatives i culturals per la
deterioració que han patit en aquests últims 4 anys a Xirivella. El nostre
compromís amb l'educació pública de qualitat segueix més vigent que mai i
anem a recuperar la dignitat que l'educació i la cultura com a motors de
llibertat, tolerància i d'integració suposen per a construir una Xirivella millor,
més integradora i més solidària.
Quasi un terç de les persones que viuen a Xirivella estan afectades per
processos d’exclusió social, d’elles la població infantil és el col·lectiu més
vulnerable. Inclús entre els que han conservat el seu ocupació s’observa un
notable deteriorament del nivell de vida. Les dones continuen patint situacions
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de discriminació que empitjoren les seues condicions de vida i les allunyen de
l’anhelada igualtat real.
Una política territorial basada en la concertació entre les forces polítiques i
socials per a unir desenrotllament i sostenibilitat, és el gran compromís dels
socialistes de Xirivella, que creiem en la preservació del medi ambient perquè
ja no és una qüestió opcional: és una obligació i una absoluta necessitat.
Continuarem impulsant un ús més racional del cotxe, la consideració del carrer
com un espai de convivència, l’ús eficient de l’energia, la prioritat dels viatges a
peu, amb bici o en transport públic col·lectiu i de qualitat i la reducció del soroll i
de la pol·lució.
Apostem per recuperar plenament la condició de funció pública de l’urbanisme,
involucrar a la ciutadania en el procés d’elaboració i aprovació dels plans i
projectes urbanístics, més enllà de la mera informació pública actual, per a
assegurar un creixement moderat i ordenat en termes socials, ambientals i
territorials, i establir com a objectiu bàsic, no el creixement pel creixement sinó
la millora de la qualitat de l’espai urbà, la dotació adequada d’infraestructures i
servicis i una oferta suficient de vivenda accessible a les rendes de la majoria
de la población

1. UN

NOU MODEL DE CREIXEMENT
SOSTENIBLE I GENERADOR D'OCUPACIÓ

ECONÒMIC

Durant aquests anys de govern Popular s'ha disparat el nombre de persones
aturades, especialment d'aturats de llarga durada i el d'aquelles que no reben
cap tipus de prestació, i al mateix temps han disminuït els recursos públics per
a l'ocupació.
Xirivella ha patit també les conseqüències d'aquesta crisi i l'Ajuntament no ha
fet l'esforç necessari per a intentar pal·liar aquesta xacra que assota al nostre
municipi. S'ha comportat com un mer espectador i gestor de les poques
subvencions que s'han aconseguit en matèria d'ocupació. El clar exemple de la
nefasta gestió dels populars és l'abandó i deterioració que pateix el nostre
polígon industrial.
Els socialistes anem a situar l'ocupació com a primer objectiu fonamental de
l'acció municipal. Però no volem enganyar a ningú, ni fer brindis al sol, per la
qual cosa, conscients que l'Ajuntament no pot acabar amb el problema de
l'atur, els nostres compromisos van a ser concrets i farem el major dels
esforços per a reduir-ho.
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P LA D ' OCUPACIÓ MUNICIPAL
Ens comprometem a crear un Pla d'Ocupació municipal dotat amb 200.000
euros anuals, dirigit fonamentalment a aturats de llarga durada, joves a la
búsqueda de la seua primera ocupació i dones. Una part d'aquest Pla es
destinarà a la rehabilitació de tots els habitatges de propietat municipal amb
l'objectiu, no solament de crear ocupació sinó també poder destinar algunes
d'elles a famílies en situació de desnonament i a Casa d'Acolliment per a dones
en situacions de violència de gènere.
Crearem un programa especialment dirigit als majors de 55 anys Serens/
Mediadors, que s'encarregaran que en els nostres parcs i jardins es respecte
les normes de la neteja i la convivència entre els més xicotets.
Aconseguir un primer treball és una qüestió prioritària perquè els joves confien
en les seues pròpies possibilitats i el seu futur i per a açò posaren en marxa el
programa “La teua primera oportunitat” dirigit a joves a la recerca de la
primera ocupació.
El foment de l'agricultura i especialment de l'agricultura ecològica serà una altra
de les qüestions que abordarem mitjançant l'aportació de sòl municipal per a
crear una empresa d'inserció que explote i venda productes d'hortes
ecològiques En aquest camp volem posar en marxa un projecte d'ocupació al
que hem cridat “Ocupa´t en la tradició”. Es tracta de fomentar la indústria local
al voltant del sector agroalimentari tradicional de la botifarra i les figueres.
Amb l'objectiu d'ajudar a les famílies que necessiten que els seus fills facen
classe de repàs i crear també així altres possibilitats d'ocupació proposem
contractar professors en atur per a fer classe de repàs
L'Ajuntament governat pels socialistes treballarà per a potenciar els models
cooperatius d'inserció en els serveis d'atenció a les persones
Formació: creiem que la formació és un instrument clau per a millorar
l´ocupabilitat de les persones i la competitivitat de les empreses.
Des de l'Ajuntament anem a impulsar la realització d'accions formatives en
col·laboració amb el Servef i seguim apostant per la formació en l'àrea de
serveis socioculturals i a la comunitat, però també en altres especialitats
generadores d'ocupació com són: administració i gestió, hostaleria i turisme,
energia i aigua...
Per això, la nostra prioritat serà aconseguir i oferir programes de:
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Formació professional ocupacional (FPO).
Altres programes de formació / ocupació ET-*CO-ET
(Escoles taller, Cases d'Oficis i Tallers d'Ocupació), Tallers de Formació per
a la Contractació, Tallers de Formació i Inserció Laboral.

A més, l'Ajuntament realitzarà els seus propis cursos de manera que es puga
augmentar l'oferta especialment en la formació demandada en ofertes
d'ocupació, com puga ser el curs de manipulador d'aliments. Continuarem
amb el programa de beques d'estiu per a estudiants i beques per a
graduats que d´aquesta manera aconseguisquen la seua primera
experiència laboral.
Des de l'Agència de Desenvolupament Local ADL es crearà un punt
d'informació sobre assessorament en homologació/convalidació d'estudis
estrangers a aquells demandants d'ocupació estrangers que ho sol·liciten. Així
mateix, s'informarà sobre els tràmits d'acreditació de l'experiència laboral i
sobre el procediment d'obtenció dels certificats de professionalitat i la seua
utilitat.
El Centre Ernest Lluch ha de ser novament el lloc on els protagonistes siguen
les empreses i, com no podria ser d'una altra manera, les persones que
busquen ocupació especialment els col·lectius que tenen majors dificultats:
joves, parats de llarga durada, majors de 55 anys. Un lloc de trobada,
estimulació, formació, ocupació i desenvolupament local.
 Homologarem les aules per a més especialitats i generar així la
possibilitat que se'ns adjudiquen més cursos.
 Orientació per a la inserció laboral: atenció diària individuals usuaris
de l'agència i també accions grupals: tallers d'orientació: cerca
d'ocupació a través d'internet, informació sobre mesures de foment de
contractació, informació sobre GVAJOBS, informació EURES, informació
sobre la formació professional per a l'ocupació.... a impartir en els locals
de l'ADL. Volem també estendre aquesta informació a la Casa de la
Dóna, IES del municipi, centre juvenil, etc. Qualsevol centre municipal ha
d'estar en condicions de conèixer i poder informar de totes les accions
que en matèria d'ocupació realitza en Ajuntament.
 Servei d'atenció a les persones amb discapacitat. Treballarem pel
foment de la contractació de persones amb discapacitat: i per açò
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informaren a les empreses de les bonificacions en la quota de la
Seguretat social, beneficis fiscals i subvencions.
 Tornarem a posar en marxa un espai de búsqueda d'ocupació: l'aula
d’autoconsulta amb ordinadors amb accés a Internet i altres recursos
per a l'ocupació, amb atenció diària perquè l'aturat no estiga a soles en
el camí de reincorporar-se novament al mercat laboral.
 Treballarem pel foment de la contractació de dones en les
empreses de Xirivella: mesures i plans d'igualtat d'oportunitats en
l'empresa. Incidència de la Llei d'Igualtat en la política d'ocupació: millora
de la ocupabilitat de les dones, foment de l'estabilitat laboral de les
dones (bonificacions per a les dones que suspenguen la seua activitat
per risc durant la lactància natural, quan siguen substituïdes per altres
treballadors, que també seran objecte de bonificació pel contracte de
interinitat), bonificacions de quotes per a dones autònomes, garanties de
no discriminació.
 En el Centre Ernest Lluch farem diferents actuacions destinades a
fomentar la incorporació de polítiques de Responsabilitat Social
Empresarial i en la societat en general. Entre els objectius concrets
d'aquesta tasca destaquen:
 Difusió de la responsabilitat social en teixit empresarial de
Xirivella.
 Impuls de polítiques de RSE en empreses i organitzacions.
 Promoció de la transparència de les pràctiques empresarials entre
tots els grups d'interès.
 Difusió de bones pràctiques de RSE, mitjançant publicacions,
concursos, campanyes de comunicació, jornades...

C OMERÇ I I NDÚSTRIA
Crear oportunitats d'ocupació passa per fer el necessari per a revitalitzar el
teixit empresarial i per a açò anem a Connectar el Polígon Industrial a la V30 i millorar les condicions d'accés, senyalització i manteniment i incrementar la
seguretat.
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Els socialistes volem que Xirivella siga un poble viu, dinàmic, i per a açò és
necessari un suport ferm i decidit al comerç i a les petites empreses. Crearem
l'oficina d'atenció a l'empresa i el comerç per a simplificar i agilitar els tràmits.
Farem la campanya obri un negoci per 1Euro. Aquesta és una aposta
decidida per facilitar l'obertura de nous comerços, negocis i de remodelar els
que ja existeixen. Per això bonificarem les llicències d'obres i taxes d'obertura. I
a més facilitarem l'accés a microcrèdits i ajudes per a la reorientació dels
negocis de Xirivella.
Seguirem apostant per la fira del Comerç i crearem altres noves com les de
Gastronomia, Fira de l’Outlet i la Passarel·la, on els comerços al final de
temporada podran donar eixida als articles de temporades anteriors i exposar
activitats sectorials.
Volem aprofitar les noves tecnologies per a impulsar un nou canal de vendes
més enllà de la nostra localitat i fomentar el repartiment a domicili i per a açò
crearem la Pàgina Web de Comerç On-line per al comerç local i el mercat
Municipal. Potenciarem els mercats municipals ampliant l'ús a sectors diferents
al de l'alimentació i, en el cas del Barri de la Llum, concretament al sector
artesanal.
Crearem el Consell de Comerç per a l'elaboració del Pa integral per al Comerç
i l'ocupació, consensuat amb l'Associació del Comerç i d'empresaris del
polígon.
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2. UN GOVERN COMPROMÈS AMB LA CIUTADANIA
La desafecció democràtica, l'allunyament de la ciutadania cap a les institucions
i les complexes transformacions econòmiques a les quals ens enfrontem són
factors que sens dubte requereixen governs transparents. Per açò, els
socialistes de Xirivella anem a organitzar la nostra gestió situant a la ciutadania
en el centre de l'acció municipal.

P ORTAL DE T RANSPARÈNCIA
Posarem en marxa com a resposta real per a garantir la claredat i l'honestedat
en la forma de govern el Portal de la Transparència, en el qual publicarem
cada sessió plenària després d'haver-la retransmès en directe a través
d'internet. En ell també ens comprometem a publicar les retribucions de tots
els càrrecs públics i de confiança, així com les despeses institucionals del
govern, de manera que els ciutadans puguen conèixer clarament quin és el
cost real de la Corporació Municipal.
De la mateixa manera es faran públiques les declaracions dels regidors i el
Compte General estarà a la disposició dels ciutadans de manera integra i
accessible perquè puguem conèixer qualsevol despesa o ingrés que efectua
l'Ajuntament.
Per a garantir la transparència és fonamental conèixer els processos de
contractació de l'Ajuntament i per açò crearem el nostre propi Portal del
contractista i proveïdor. Què, a qui i perquè i quant es paga, de manera que
garantim la màxima transparència en totes les adjudicacions d'obres i serveis
que realitza l'Ajuntament.

L ES PROPOSTES DE REACCIÓ DEMOCRÀTICA .
Sense la confiança de la ciutadania no hi ha democràcia real. Els socialistes de
Xirivella volem recuperar la confiança dels ciutadans en la política i per això ens
comprometem a reduir les despeses de la Corporació Municipal i eliminar
la propaganda política
Els càrrecs públics que tinguen dedicació exclusiva han de tindre una sola
retribució i per açò destinarem a actuacions socials totes aquelles
remuneracions irrenunciables per representar a l'Ajuntament en òrgans
supramunicipals.

Xirivella

PROGRAMA ELECTORAL

Eleccions Locals

2015

De la mateixa manera, ens comprometem a complir de forma estricta el
sistema que habilite el nostre partit per a assegurar que no es produeix un
aprofitament privat enfront de l'interès públic en l'acompliment de les
funcions municipals ni posteriorment quan es deixa la responsabilitat municipal.
Estem convençuts que la millor manera de generar confiança és establir vincles
directes amb els ciutadans més enllà de l'avaluació final que suposen les
eleccions. Per açò el Govern Local rendirà comptes en assemblea
ciutadana al final de cada any sobre els resultats aconseguits durant aqueix
temps, així com de les explicacions de l'estat en què es troben els projectes
que en aqueix moment no estiguen acabats, o bé de les causes dels
incompliments si els hagueren.
I a més crearem la figura del Regidor 22 perquè volem que els veïns estiguen
representats en les comissions informatives i puguen conèixer de primera mà i
manifestar la seua opinió sobre els assumptes municipals.

A DMINISTRACIÓ P ÚBLICA I G OVERN OBERT .
Apostem per una Administració Pública oberta cada dia més a l'avaluació i el
criteri ciutadà, on la participació siga l'eix central de les nostres polítiques.
Proposem la creació del Consell de la Ciutat representat per un membre de
cadascun dels consells sectorials i dels de barris. I perquè la seua convocatòria
no quede a la decisió del govern de torn, incorporarem al Reglament Municipal
el calendari obligatori de la seua convocatòria.
Unes altres de les mesures per a avançar en el Govern obert de Xirivella seran
la Consulta Ciutadana Directa sobre les decisions importants amb
mecanismes que garantisquen la neteja del procés i la seua transparència.
Implantarem també la Iniciativa Popular per a incorporar les propostes de la
ciutadania en els processos de govern.
Un Ajuntament que creu en la Participació Ciutadana i en el Govern Obert ha
d'estar a l'escolta permanent de la seua ciutadania, per açò establirem un
mètode de Recollida permanent de l'opinió i les demandes ciutadanes. A
més en els Plens, que tornaran a ser a les vuit de la vesprada, els precs i
preguntes dels veïns i veïnes es podran realitzar tant al principi com a la
finalització de l'Ordre del Dia.
Els socialistes no volem deixar a ningú en el camí cap a la transparència i les
noves tecnologies per açò proposem Plans d'Alfabetització Tecnològica
Municipal per a promoure l'ús de les tecnologies de la informació.
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També posarem en marxa l'Oficina de la lletra menuda que proporcionarà
l'assessorament necessari, perquè sapiem realment el que estem signant
en contractes amb els bancs o empreses de subministraments de telefonia,
electricitat, etc, especialment destinada a les persones més majors.

H ISENDA , I MPOSTOS I TAXES .
Els Ajuntaments estan intervinguts per les lleis del Partit Popular i encara que
són les administracions més pròximes i que més necessiten els ciutadans, cada
dia el govern del Partit Popular els lleva competències i els nega autonomia.
Els socialistes volem un govern responsable i auster però també volem que les
persones estiguen per damunt dels nombres. Proposem la Renegociació del
Pla Montoro per a Xirivella, de manera que el Pla d'Ajust al que es troba
subjecte l'Ajuntament es puga modificar per a destinar els estalvis
pressupostaris al Pla d'Ocupació Municipal.
Volem facilitar el pagament de les obligacions tributàries i per açò establirem la
Tarifa Plana en el pagament de tributs municipals perquè els veïnes i veïns,
que així ho desitgen, puguen pagar els impostos dividint-los de forma fixa i
mensual.
En un època de tantes dificultats és més necessari que mai posar-se del costat
dels que pitjor ho estan passant. Engegarem un Pla de congelació
d'impostos i taxes. Tornarem a restablir la bonificació del 100 per cent en el
rebut de l'aigua per a aquelles famílies la renda de les quals no supera el salari
mínim interprofessional. Hauran bonificacions per a les famílies que tenen a
tots els seus membres en l'atur, i els seus fills i filles accediran de forma
gratuïta a les activitats de l'Ajuntament, on a més es tindrà en compte el
descompte del Carnet Jove
Ens hem compromès a convertir als ciutadans en els protagonistes de l'acció
municipal i per a açò es fa necessari recolzar de manera decidida el moviment
ciutadà i les associacions. Volem recuperar l'ajuda al teixit associatiu. L'ús
dels locals municipals per a associacions sense ànim de lucre tornarà a ser
gratuït sense més tràmits i hi haurà convocatòria pública de subvencions per
als projectes de les associacions

3. XIRIVELLA EN EL MARC D'UNA COMUNITAT

VALENCIANA SOSTENIBLE
Els socialistes de Xirivella som conscients que el creixement de les ciutats ha
de tenir en compte a les persones i sobretot generar un desenvolupament
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econòmic sostenible que permeta la generació d'ocupació i la protecció de
l'horta.
Volem que Xirivella siga una ciutat per a quedar-se, on es cuide i es potencie la
descentralització, on tots els barris tinguen les mateixes oportunitats d'accés
als serveis. Xirivella ha d'estar en continu procés de millora i ho anem fer
comptant amb l'opinió i participació dels veïns.
La mobilitat sostenible deu ser un dels eixos que definisca el pla d'actuació
municipal com a element vertebrador de la ciutat i cohesió social. Xirivella
necessita les infraestructures necessàries que el Partit Popular ens ha negat
durant anys incomplint una vegada i una altra les seues promeses electorals. El
respecte al medi ambient i la promoció de mitjans alternatius de transport
també formen part del nostre model de ciutat. La contaminació atmosfèrica i
acústica que pateix Xirivella necessiten d'una aposta ferma i decidida per la
sostenibilitat.
L'atenció a la ciutat com a suport de les relacions i la participació ciutadana
passa per una concepció del dret a la ciutat basat en les persones.

O RDENACIÓ TERRITORIAL
La nostra aposta per un nou disseny de Xirivella per als pròxims anys, passa
per concretar un marc que garantisca una política més inclusiva i integrada del
desenrotllament urbà sostenible, l'atenció als barris i situacions socials,, la
dinamització de l'economia local, l'enfortiment de la participació ciutadana en
àmbits urbans i habitatge, i prioritzar les opcions que milloren les condicions
dels espais públics i l'arquitectura.
Volem facilitar el coneixement de tots els projectes urbanístics utilitzant un
llenguatge clar, allunyat dels tecnicismes que dificulten la comprensió i per a
açò utilitzarem mitjans més pròxims als ciutadans: exposicions públiques,
conferències, etc. Els documents més importants estaran en el Portal de la
Transparència i físicament en llocs com el vestíbul de l'Ajuntament.
El Pla d'Ordenació Urbana és l'instrument que defineix el desenvolupament
d'una ciutat, el seu creixement, el seu model educatiu, sanitari i de serveis
públics. Tenim l'obligació de pensar en el futur i de projectar-ho. Per açò, és
imprescindible elaborar un nou PGOU. Tenim clar el model de ciutat que volem
per a Xirivella, però també volem que la ciutadania opine sobre les principals
propostes del nostre model urbanístic, més enllà del procés de participació
ciutadana obligatori. Per açò sotmetrem especialment les següents qüestions a
consulta pública:
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COMERCIAL

Indubtablement el nou pla general contindrà la protecció activa de l'horta, que
junt amb la conservació i recuperació dels cultius tradicionals, fomente
l'agricultura ecològica i els usos recreatius.
Hi ha zones de Xirivella que necessiten una especial atenció que els permeta
disposar d'espais urbans més amables i amples, millor accessibilitat i tornar a
generar activitat econòmica. Ens comprometem a realitzar una Pla de millora
urbana per a la zona de Ramón Muntaner i Ramón i Cajal.
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H ABITATGE
Un nou model de política d'habitatge
A la Comunitat Valenciana, la bambolla immobiliària va ser molt superior a la
qual es va produir en el conjunt d'Espanya. A Xirivella la intervenció municipal
dels governs socialistes, amb els seus plans d’habitatge, ha contrarestat
l'impacte del joc de mercat d’habitatge lliure. L'oferta d'habitatges protegits va
arribar al 84% del total, triplicant les xifres de la mitjana espanyola i
enormement superior a la de la Comunitat Valenciana, la qual cosa no
solament va facilitar un accés assequible a l’habitatge, si no que ha minorat els
efectes de la crisi econòmica per suposar menor endeutament familiar i major
accés a les ajudes públiques.
La proposta socialista en matèria d'habitatge passa per recuperar la intervenció
municipal en diverses adreces.
Complementar els plans d’habitatge protegit, tant de la Generalitat com del
Govern d'Espanya, i incentivar nous models d'accés menys onerosos i de major
versatilitat. Fomentarem el model Andel d’habitatges en règim cooperatiu de
cessió d'ús. Un model que permet viure dignament a costos mensuals més
reduïts, amb característiques de propietat però sense càrregues hipotecàries
impossibles de sostindre. Permet diverses alternatives de manteniment i
administració dels edificis, amb o sense servicis comuns. S'adapta a les
necessitats conjunturals de les famílies.
Els i les socialistes de Xirivella proposem incrementar el pes de la rehabilitació,
per a millorar les condicions d’habitatge i edificis. Al mateix temps impulsem un
model de construcció sostenible que reactiva el sector i crea ocupació.
Necessitem un model vinculat a la innovació, allunyat de l'endeutament i la
rajola.
Per açò crearem la Unitat de rehabilitació i una línia d'ajudes econòmiques
municipals per a l'assessorament, tramitació i obtenció d'ajudes per als
projectes de rehabilitació, de condicionament energètic sostenible i d´obres
d'accessibilitat:rampes ascensors, etc, amb la finalitat d'ajudar a la ciutadania i
crear una cultura de la rehabilitació.
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T RANSPORT
Necessitem millors comunicacions i un transport més econòmic .Els ciutadans
de Xirivella mereixen les mateixes condicions que els de Mislata, Torrent, etc.
Tant des del govern com en l'oposició hem treballat sempre per aconseguir un
pacte per les comunicacions, que més enllà dels interessos partidistes, ens
permeta avançar en aquesta matèria tan necessària. Hem estat braç a braç
amb la Federació de Veïns que ha desenvolupat també un gran treball en
aquesta matèria.
La crisi no pot ser l'excusa per a renunciar a res i per açò exigim la promesa
tantes vegades incomplida pel Partit Popular: Volem el METRO a XIRIVELLA.
Necessitem la millora del servei d'autobusos, sobretot en hores punta, i
augmentar les freqüències de pas, fins i tot els dissabtes, i exigim que es
complisquen totes les al·legacions a la CVV.250 que va aprovar el Ple de
l'Ajuntament. És imprescindible el Bono Transporte i el Bono 10 perquè als
nostres veïns el transport no els pot costar més car que a la resta. De la
mateixa forma que necessitem Bitllet únic de transbord a València i a tota
l'àrea metropolitana, amb l'EMT, Metre València, Metrorbital, Metrobús i
RENFE.
Ens comprometem a realitzar un estudi del transport mancomunat municipal
entre Xirivella i Quart de Poblet i així poder connectar l'estació de Faitanar i
l'Escola d'Idiomes, i per a donar servei públic als polígons industrials.
Reclamarem un transport llançadora que connecte més ràpid, en les hores
punta, des de Xirivella a la parada de FGV de l'Av. del Cid o Faitanar.
Millorar les nostres comunicacions passa necessàriament per connectar la V-30
amb el Polígon Industrial i l'A3.
El nostre model de ciutat aposta pel transport alternatiu i ecològic per això
proposem construir més carrils bici, connectats amb la resta de carrils bicis de
la comarca i València. Estudiarem i posaren en marxa les alternatives
necessàries per a fer compatible el servei de lloguer de bicicletes entre
Xirivella, València i resta de l'Horta .
La nostra aposta pel transport més ecològic farà un pas endavant amb la
implantació progressiva del servei públic de bicicletes elèctriques i la
instal·lació d'estacions de càrrega per a vehicles elèctrics.
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S OSTENIBILITAT
Volem que Xirivella siga una ciutat més tranquil·la, més serena, un lloc que
faça compatible el progrés amb la utilització dels recursos de manera
responsable. Governar amb criteris de sostenibilitat en tots els àmbits és el
nostre compromís. Per això, aplicarem les recomanacions de l´auditoria
energètica que l'Ajuntament ha realitzat i el PP no ha sigut capaç de posar en
marxa, i estendrem a tot el municipi l'enllumenat eficient tal com ja vam fer
en la Zona de Zamarra. Instal·larem connexions de càrrega ecològica en les
zones públiques. De la mateixa manera, completarem la instal·lació
d'energia solar en tots els edificis municipals i posarem en funcionament la
que existeix en l'Ajuntament fa ja quatre anys.
El soroll és un dels principals problemes que afecten a Xirivella tant el produït
pel pas dels avions com el procedent de les diverses infraestructures que
envolten la nostra població. Per això, exigirem l'ampliació de empremta
acústica del tràfic aeri i la continuació del Pla d'insonorització d'habitatges.
El soterrament de la V-30 al seu pas per Xirivella és una reivindicació que no
ha d'oblidar-se però, mentre aquesta no es produïsca, exigirem la instal·lació
de pantalles acústiques i asfaltat fonoabsorbent.
El Partit Socialista aposta pel desenvolupament conservant alhora el nostre
patrimoni històric i cultural. Per açò, durant els nostres anys de govern
conservarem les **alqueríes que hui el Partit Popular ha convertit en magatzem
de contenidors. Volem que els postres xiquets no obliden qui som i d'on venim.
El projecte “Alquería Escola”, serà un espai on aprenguen com es vivia en les
alqueries de Xirivella.

4. ELS DRETS DE LES VEÏNES I VEÏNS DE XIRIVELLA
Els socialistes entenem la cultura, l'educació, la sanitat o els serveis socials
com a drets irrenunciables de la ciutadania, i com a tals treballem per un accés
universal als mateixos. Creiem en una societat d'oportunitats per a tots i totes,
on els Ajuntaments tenen un paper fonamental en els serveis de proximitat
Els ajuntaments socialistes són ajuntaments innovadors, involucrats en el
progrés i en el canvi permanent, que no van a deixar a ningú en el camí.
Perquè garantir el benestar és garantir la democràcia i la llibertat.
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S ERVEIS SOCIALS
Des de l'Ajuntament posarem els mitjans i els recursos necessaris per a fer
efectiva la igualtat d'oportunitats. El Partit Popular s'ha oblidat dels qui més ho
necessiten i ha llevat les competències municipals per a ajudar-los.
Per això, els socialistes ens comprometem a exigir la derogació del decret del
“copago” imposat a les persones amb diversitat funcional, a ampliar el Centre
Ocupacional de Xirivella i a cedir els terrenys necessaris perquè la
Generalitat construïsca la tantes vegades promesa residència i al fet que
l'ajuda a domicili torne a ser gratuïta. L'Ajuntament de Xirivella comptarà amb
un programa integral per a la discapacitat.
Les polítiques aplicades pel Partit Popular han fet recaure tot el pes de la crisi
sobre els col·lectius més dèbils. El retard en el pagament de la Renda
Garantida per part del govern del PP de la Generalitat està portant als
col·lectius en risc d'exclusió a les situacions més extremes. Per això anem a
exigir el pagament puntual de la Renda Garantida de ciutadania. I per a
garantir que els xiquets tinguen cobertes les necessitats més bàsiques obrirem
els menjadors escolars tot l'any amb el programa “Ningú sense menjar”
A més, en el Pressupost Municipal, tornarà a aparèixer el Pla de Xoc que el
govern del PP de Xirivella va eliminar tot just arribar a l'Ajuntament.
Pal·liar els problemes dels qui no poden mantenir l'ús de l'habitatge, i evitar els
desnonaments, amb la creació d'una oficina especial que coordine la
informació, actuacions i recursos d'entitats bancàries i immobiliàries,
departament de serveis socials i ONGs locals, davant el desnonament de
l'habitatge habitual, tant per hipoteca com per lloguer, dirigit a veïns amb
empadronament superior a 3 anys en dificultats econòmiques i risc de
desnonament.
Les persones majors han de participar en tots els àmbits de la societat en
condicions d'igualtat, per açò és fonamental treballar en la seua autonomia
personal i treballar en polítiques d'envelliment actiu.
Fer compatible el dret al gaudiment pacífic de l'habitatge amb la realització
d'activitats lúdiques per a majors, com les jornades de ball en el Centre d'Oci
Municipal, és una obligació ineludible, per açò traslladarem les sessions a
noves instal·lacions per al ball, adequades, que garantisquen accessibilitat,
independència, amplitud i especialment absència de molèsties acústiques a
l'entorn immediat.
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I GUALTAT
La igualtat entre homes i dones i l'eliminació de les discriminacions per raó de
sexe són objectius bàsics per als socialistes. És necessari reforçar i promoure
els mecanismes necessaris per a no retrocedir en matèria d'igualtat.
La Casa de la Dóna va ser un pas cap enavant i ara cal seguir avançant cap a
la igualtat real i per açò ens comprometem a elaborar un Pla d'igualtat
Municipal que garantisca l'aplicació transversal de les polítiques d'igualtat en
totes les àrees de gestió.
Crearem a més el Consell Municipal d'Igualtat, com a òrgan de participació,
per a reforçar el moviment associatiu i garantir la visibilitat dels col·lectius amb
l'objectiu de lluitar contra la desigualtat en totes les seues expressions. Al
costat d'ells el programa d'atenció LGTB “Ciutat Diversa” garantirà la
presència de les persones lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals i la lluita
contra els prejudicis i la discriminació per orientació sexual i identitat de gènere.
La violència de gènere contínua condicionant la vida de les dones i de les
seues filles i fills. Eradicar-la és un compromís del PSPV-PSOE irrenunciable.
L'Ajuntament socialista realitzarà tallers de formació i ocupació específics
per a dones en risc d'exclusió social o mates de violència de gènere. Amb
el Pla d'Ocupació Municipal rehabilitarem els habitatges municipals i utilitzarem
una d'elles com a Casa d'acolliment.
Aconseguir una societat igualitària comença per educar i créixer en igualtat, i
per a açò, en coordinació amb els centres d'educació primària i secundària
realitzarem campanyes d'educació en igualtat i diversitat i elaborarem un
protocol per a gestionar els casos d'assetjament en els centres educatius en
els quals s'incloguen les situacions d'assetjament per motiu d'orientació sexual
o orientació de gènere.
Les dones de la Casa de la Dóna han realitzat un excel·lent treball i anem a
continuar en estreta col·laboració amb elles tant en les activitats com en el
propi funcionament de la Casa per al qual s'elaborarà un reglament d'ús.
Arreplegant algunes de les seues propostes, la regidoria tornarà a cridar-se
Regidoria d'Igualtat, vetlarem perquè els formularis municipals tinguen en
compte la diversitat dels models familiars i dotarem a la biblioteca d'un fons de
llibres de feminisme.
Així mateix atendrem les necessitats dels col·lectius de les mestresses de casa
i enfortirem els nostres vincles amb elles. En el cas concret de les Mestresses
de casa Tyrius ens comprometem a proporcionar-los un local que reunisca
les condicions necessàries per a desenvolupar les seues activitats.
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Els canvis que estem experimentant afecten a la forma de vida de les persones
i a la forma de gestionar el seu temps. Els estudis indiquen que el temps està
mal repartit i aquesta qüestió té especial incidència en les dones. Per açò
volem a través de el” Programa Nous usos del temps” adaptar els horaris a
la vida de les persones incloent la perspectiva de gènere. I ho farem tenint en
compte tres perspectives : l'accessibilitat, la proximitat i la sostenibilitat, amb
l'objectiu d'adaptar els horaris, els usos dels equipaments i serveis i dissenyar
els espais públics en funció de les noves necessitats.

S ANITAT .
Una ciutat saludable atorga prioritat a la salut en totes les seues actuacions. Els
socialistes de Xirivella apostem per una sanitat pública de qualitat i no
d'aparador com el Partit Popular.
L'ampliació del Centre de Salut deu servir per a una millor atenció mèdica i una
reducció de les llistes d'espera .
Per açò anem a exigir una major cartera de metges especialistes,
concretament en neurologia, cardiologia, endocrí, salut mental i pediatria de
guàrdia. De la mateixa forma exigirem l'augment de les campanyes de
densiometries i control de tensió per barris.
Necessitem la figura de la infermeria **escolar en els nostres centres
d'educació primària i secundària per al control de dietes en els menjadors i dels
xiquets asmàtics, diabètics, al·lèrgics, etc. Volem també establir un ampli
programa que garantisca la informació als escolars sobre malalties que els
afecten com l'anorèxia, la bulímia, perquè la prevenció és la millor manera de
treballar per la salut.
Augmentarem també les actuacions en campanyes d'eradicació d'insectes i
rosegadors.

E DUCACIÓ
Educació és quasi tot. És política econòmica, perquè només creixerem si
eduquem; és política social perquè la igualtat segueix depenent de l'educació;
és política laboral perquè sense educació difícilment es troba treball; és política
cultural perquè sense cultura no es desenvolupa l'ésser humà plenament. És
política a seques que vertebra un país, li dóna força i futur.
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La idea, que l'educació és la millor herència que podem deixar està cada
vegada més generalitzada, encara és més certa en la societat del coneixement.
Una persona sense una formació sòlida té clars riscos d'exclusió social.
L'educació ha sigut i sempre serà un element definitori de l'acció política dels i
les socialistes de Xirivella. L'educació és el factor fonamental per a aconseguir
una ciutadania democràtica, responsable, lliure i crítica. Per a aconseguir més
igualtat, millors garanties de desenvolupament personal i professional, i com a
garant, en últim terme, del benestar social col·lectiu.
El dret a l'educació és un dret social. El desenvolupament de l'anomenada
societat del coneixement, exigeix no solament ampliar els contorns d'aqueix
dret i la seua extensió, sinó també la seua forma i rerefons. El coneixement
assegura el desenvolupament conjunt de la societat i l'accés al coneixement
determinarà els nivells de cohesió social.
L'educació és la base primera per a la igualtat d'oportunitats i la clau per al
desenvolupament personal i social .Treballarem per una educació inclusiva on
caben tots i a l'abast de tots, una educació tant per a les persones amb majors
necessitats i dificultats d'aprenentatge com per a les de major capacitat per a
aprendre. El nostre suport a l'escola pública és total i incondicional.
Més enllà del manteniment de les instal·lacions que ens correspon i que per
descomptat, seguirem fent, els socialistes anem a continuar estant al
capdavant de les reivindicacions juntament amb les plataformes i els
moviments veïnals. El que se li va prometre a Xirivella ha de ser de Xirivella i
per açò no anem a renunciar a un nou IES Ramón Muntaner i a l’Escoleta
per a l'educació de 0 a 3 anys. De la mateixa manera que exigim un nou
Gregori Mayans que garantisca una educació per als xiquets amb totes les
infraestructures necessàries.
En col·laboració amb les **AMPA crearem un Banc d'intercanvi de llibres de
text de Primària i Secundària Obligatòria i incrementarem les ajudes de compra
de llibres i material escolar.
Volem que els nostres fills i filles no hagen d'eixir de Xirivella per a estudiar i
per açò anem a sol·licitar nous graus d'especialitats de formació
professional als IES de la localitat .De la mateixa forma promourem la
creació de noves seccions de les Escola Oficial d'Idiomes a Xirivella
perquè es puguen oferir més cursos tant d'anglès, com d'algun altre idioma que
siga de comuna acceptació com alemany, francès, italià, etc.
Innovar en educació serà també una tasca que abordarem i per açò hi haurà
una convocatòria de premis d'experiències educatives en els centres públics,
on també es podran premiar projectes de les AMPAS. Mantindrem els premis al

Xirivella

PROGRAMA ELECTORAL

Eleccions Locals

2015

rendiment acadèmic amb la intenció de fomentar els valors de l'esforç i el
compromís amb l'estudi.
El Consell Escolar Municipal tornarà a ser el lloc per on passen totes les
decisions que afecten a l'educació a Xirivella. I serà en el si d'aquest òrgan on
estudiem les possibilitats d'obrir els col·legis en horari no lectiu i aprofitar-ho
com a recurs per a les associacions i un altre tipus d'activitats.

C ULTURA I PATRIMONI
La cultura és un pilar fonamental per al desenvolupament ple d'una ciutadania
democràtica .Els municipis són els principals promotors de la cultura en totes
les facetes de la vida quotidiana on aflora la intel·lectualitat, la creativitat, el
talent, els valors i la llibertat.
Volem recuperar el concepte de Xirivella ciutat educadora perquè tots els
ciutadans tinguen la mateixa oportunitat d'accés a la cultura i educació.
Xirivella ha sigut sempre model cultural i tornarà a ser-ho. Per a açò
recuperarem el prestigi de la Mostra de Pallassos, Anem al Teatre, Música en
Viu, Sopar de Dijous. Tornarà el cinema d'estiu i volem augmentar les
projeccions cinematogràfiques amb cinema per a joves i festivals de cinema
temàtic que permeten també la realització d'activitats lúdiques relacionades
amb les projeccions.
Anem a ampliar l'horari de les biblioteques en horari nocturn durant els
períodes d'exàmens.
Volem protegir el patrimoni històric-cultural i per a açò senyalitzarem els
elements amb panells informatius. També proposarem el reconeixement com a
béns culturals del nostre poble, “Dançaes”,, “Cant d’estil,” “Miracles de Sant
Vicent”, “tabalet i dolçaina”, “muixeranga”. Recuperarem els premis
”Homenatge a la nostra gent” per a retre homenatge a aquelles persones que
amb el seu treball i esforç fan gran Xirivella. Recuperarem els Premis “Ramón
Muntaner” d’investigació local.
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P OLÍTICA LINGÜÍSTICA
És evident que la situació en què es troben les dues llengües oficials en la
societat valenciana és molt desigual. Aquesta situació serà irreversible si no es
prenen mesures concretes que posen fre a la minorització del valencià. La
recuperació del valencià no pot deixar-se a l'albir del mer voluntarisme, ni és
possible descarregar en les esquenes dels docents la responsabilitat
d'ensenyar una llengua que els alumnes, si no la troben útil socialment, la
poden percebre com una llengua morta.
La nostra política lingüística educativa té com a objectiu la integració i
convivència en una societat multilingüe i multicultural on el valencià i les
referències culturals valencianes seran patrimoni de tots.
Per a aconseguir-ho, a més de despolititzar l'inútil debat sobre la filiació del
valencià, una de les prioritats és una política lingüística orientada a afavorir la
recuperació de l'ús social del valencià en tots els àmbits.
Per la qual cosa l'actualització, desenvolupament i impuls d'aplicació de
la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, amb una visió realista i l'ús del
valencià en tots els àmbits, serà garantia de la defensa dels drets
lingüístics.
Promocionarem des de l’Ajuntament la matriculació dels xiquets en la línia en
valencià.

F ESTES
Estendrem les Festes Locals a tots els barris de la ciutat i respectant les
tradicions que són habituals, farem a més un pregó municipal. Els joves
tindran el seu propi espai en les festes locals en el Casal Jove, i
programaren música en valencià.
La programació de les Festes Locals serà decidida en el Consell Local de
Festes i Tradicions.

J OVENTUT
Necessitem joves crítics i participatius, col·laboradors i solidaris. Ens ocuparem
de fer possible el seu desenvolupament polític, social, educatiu, laboral i
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cultural. I ho farem comptant amb la seua opinió, coneixent el seu criteri sobre
les coses a través de el “Observatori d´opinió jove” facilitant els fòrums
joves. Per a potenciar la seua creativitat i imaginació posarem murs
d'expressió als parcs
Considerem importantíssim que els joves tinguen una primera oportunitat en el
món laboral i per açò dins del Pla municipal de l'ocupació contemplem el
programa “la teua primera oportunitat” dedicat especialment perquè els
joves troben la seua primera experiència laboral.
El Centre Jove, construït amb els socialistes en el govern, s'ha convertit en lloc
de referència i volem seguir potenciant les activitats que en ell es realitzen.
Entre elles està la implantació d'Aules de conversa en anglès com a lloc de
pràctiques per a estudiants.
Les noves tecnologies són també la base per a construir el futur i per açò anem
a crear zones de Wifi lliure en les instal·lacions i espais públics, tals com a
biblioteques, centres culturals, parcs, places, etc.
Al costat de la formació i l'ocupació, l'oci juvenil és també un aspecte rellevant.
Els socialistes volem que els nostres joves es divertisquen a Xirivella i no
hagen de desplaçar-se a altres llocs per a passar una bona estona. Per açò,
volem engegar iniciatives com “Dotze mesos, dotze mogudes”, Festival
Music Xirivella “FMX” on es podran promocionar els grups locals i també els
de les poblacions properes o festivals MANGA. De la mateixa manera
impulsarem la creació de zones recreatives (boleres, zones amb màquines
recreatives…). I en el camp de l'esport proposem també la instal·lació de zones
en els parcs per a practicar WORKOUT. Xirivella ha de ser atractiva per als
joves i anem a posar en açò tota l'esforç

E SPORT
Apostem per un esport que siga una escola de vida i de ciutadania oberta a
tots. Un espai de trobada i sense barreres. Una pràctica divertida i saludable,
que afavorisca el respecte, la diversitat i la convivència.
Els socialistes de Xirivella hem fet sempre una aposta ferma per l'esport tant a
nivell d'infraestructures com de suport als clubs. Especialment hem treballat
que l'accés a la pràctica esportiva haja estat sempre a l'abast de tots, i serà el
primer que fem quan tornem al govern.
Acabarem amb la política del Partit Popular que s'oblida sistemàticament dels
qui més necessiten a l'Ajuntament, perquè entenem l'esport com un dret de
ciutadania.

Xirivella

PROGRAMA ELECTORAL

Eleccions Locals

2015

Els camps de futbol 8 romanen tancats quan no estan entrenant i considerem
que haurien d'estar oberts sempre que l'estiga el Poliesportiu. Crearem la
Targeta Jove Futbol8 per a la utilització gratuïta i responsable dels mateixos
per part de les persones més joves. De la mateixa manera les pistes de Padel
romandran obertes en horari no reservat.
La Volta a Peu i la Mitjà Marató són proves amb gran arrelament i solera a
Xirivella. L’atletisme popular és, de segur, l’activitat esportiva més practicada
hui en dia i a l’abast de tots i totes. Fomentarem la millora dels circuits per a la
seua pràctica, i la realització de noves proves, com per exemple, la San
Silvestre, la Milla, el Circuit per l´horta i el Circuit Color.
És necessari seguir millorant les nostres instal·lacions esportives i per açò
parteix de les inversions que es realitzen durant aquesta legislatura es
dedicaren a adaptar la piscina coberta del Barri de la llum per a ús d'hivern
i estiu. A més com l'esport és salut remodelarem la piscina coberta xicoteta del
Poliesportiu Ramón Sáez com un espai aigua-terapèutic. De la mateixa
manera ens ocuparem de solucionar d'una forma definitiva les goteres del
Pavelló Cobert i repararem les pistes exteriors del bàsquet.
Intentem sempre facilitar la vida de les persones i tenir en compte que no tots
tenim les mateixes necessitats. Per açò cercarem la interpretació més flexible
de les normes que permeta gaudir a tots i totes en les mateixes condicions dels
serveis esportius, Exemple: Utilització de braçals en les piscines de recreació.
Els clubs esportius han desenvolupat una labor encomiable a Xirivella. És hora
de dignificar la Casa de l'Esport perquè puguen desenvolupar el seu treball en
millors condicions que les actuals. I no ens oblidem dels vertaders
protagonistes que ens són uns altres que els esportistes. Celebrarem la Gala
de l´Esport en la qual anualment es premiarà als esportistes que hagen
destacat al llarg de la temporada.

E LS SERVEIS MUNICIPALS
Anem a treballar en una nova gestió pública dels serveis municipals que
garantisca la qualitat necessària i optimitze els recursos públics.
Durant aquests anys de govern del Partit Popular s'han deteriorat de forma
constant els espais públics, els llocs que són de tots i totes i especialment
d'aquells que no disposen d'una altra alternativa. Xirivella està molt més bruta i
els nostres parcs i jardins han perdut qualitat i vida.
Ens comprometem a augmentar els recursos de la neteja viària i
especialment els dedicats a la femta dels gossos. A més soterrarem les
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principals bases de contenidors del municipi començant per Alqueria
Nova, on també anem a donar una solució definitiva a les filtracions de la
plaça.
De la mateixa manera tornarem a cuidar amb cura els nostres parcs i jardins.
Instal·larem complexos multiesportius en els parcs de l'Havana Vieja, Barri
de la Llum, Pablo Iglesias, i en Plaça. Vicentica la Serrana en la qual anem
a procedir a la pavimentació i enjardinament de la mateixa.
Sempre hem sigut conscients, i ara encara més, que cal gestionar els recursos
públics amb austeritat però la solució mai pot ser la demolició i l'abandó com ha
fet el govern del Pàg. Per açò, tornarem a obrir els paellers del Parc Pablo
Iglesias i regularem el seu ús.
Incrementarem les campanyes per a concienciar a la ciutadania de la
necessitat de mantenir els nostres espais públics en les millors condicions i
augmentarem les sancions dels qui no complisquen aquestes normes, com en
el cas dels excrements dels gossos. Però alhora, sabem que una gran part dels
nostres ciutadans tenen mascotes i és necessari habilitar més espais
lliures per a elles.

L A SEGURETAT
La prevenció i l'ajuda ha de ser la prioritat de les nostres polítiques de seguretat
per a preservar la tranquil·litat de tots en els carrers i en les comunitats de
veïns, i com a dret bàsic de les persones. Per a açò reforçarem el servei de
policia especialment la patrulla nocturna i donarem major cobertura a la
seguretat en el Polígon Industrial i en l'horta.
Continuarem i augmentarem la presència policial en l'entrada i eixida dels
col·legis i instituts utilitzant tots els efectius necessaris durant aqueix període
horari, que juntament amb les actuacions urbanístiques necessàries conformen
camins escolars assegurances. Seguirem instal·lant càmeres de seguretat en
els edificis municipals.
No anem a estalviar en seguretat però tampoc anem a permetre el balafiament
com s'ha fet durant aquests quatre anys: eliminarem la duplicitat en la
prefectura de la policia.
Anem a engegar la segona fase del Projecte Ciutat 30, Xirivella sense
semàfors, que compleix ara 15 anys. Aquesta segona fase consistirà en la
instal·lació de panells automàtics de control de velocitat, ampliació i
accessibilitat de les voreres, augment de les plaça d'aparcament en cada
actuació urbanística que es programa i un programa d'informació
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d'aparcament lliure del que podran disposar les persones que els
desitgen.
Potenciarem la línia educativa i la farem extensiva a més col·lectius socials i
també proposarem la substitució de sancions per activitats socioeducatives i
treballs per a la comunitat per a menors i joves infractors.
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Aportacions veïnals més sol·licitades /Aportaciones
vecinales más solicitadas/
Abrir campos de fútbol 8 gratis
Accesibilidad
Accesos
Apertura dominical piscina cubierta
Auditorio
Aumentar el tiempo de paciente por
consulta
Autobuses mejor servicio
Ayuda escolar
Ayuda nacimiento
Ayudas a los parados
Ayudas comercios
Ayudas para autónomos
Ayudas sociales
Baños públicos en Clara Campoamor
Becas de comedor
Becas estudiantes
Bono 10
Cacas perros
Campos de básquet
Carril bici
Centro de Salud
Clases extraescolares subvencionadas
Más Comercios
Consultas ciudadanas
Cuentas claras
Cuidar personas mayores
Empleo
Escoleta infantil
Fumigar más
Guarderías gratis o subvencionadas
Iluminación
Más limpieza
Luchar contra el fraude
Más centros para discapacitados
Más propuestas juveniles
Mejor gimnasio municipal

Mejorar cancha fútbol San Ramón
Mejorar instalaciones de colegios
Mejores patios escolares
Menos impuestos
Metro
Mostra de Pallasos gratis para niños
No Tamer
Oficina desahucios
Paelleros en Pablo Iglesias(limpieza
water)
Paneles acústicos en rio Turia
Parados para vigilancia de parques
Más Paraetas
Parques más grandes
Parques mejores
Paso de cebra gente para ayudar a pasar
Pediatra todo el día
Personal adecuado en la oficina de empleo
Piscina cubierta sábado y domingo
Pisos VPO
Pistas de ping-pong con redes
Placas Solares
Más Policía
Polígono con A3
Polideportivo gratis
Que no pite el repartidor del butano
Que no se abran los comercios domingos
Que no suenen las campanas
Que se cuide el medio ambiente
Que se olviden los conceptos izq-derecha
Que se quite arena de las zonas infantiles
Reducir cargos públicos
Seguridad en el instituto
Soterramiento de vías
Tren
Zonas de ocio
Zonas libres para perros

