Analitzats els resultats electorals de diumenge passat 24 de maig i reunida la comissió
executiva municipal del PSPV-PSOE de Xirivella, es proposen els següents aspectes per a
considerar i acordar el govern de l'Ajuntament de Xirivella.
Les qüestions a abordar serien les següents:
PRIMERA FASE
1. Forma de govern
2. Acord programàtic de govern
3. Primeres i immediates mesures.
• Posada en marxa d'un pla d'emergència per a famílies en situació límit, i
l'obertura dels menjadors escolars al juny, juliol i setembre.
• Pla “La teua primera oportunitat” per a jóvens abans de desembre del 2015
• Modificació del Pressupost de 2015 per al finançament d'estes mesures.
SEGONA FASE
4. Composició i funcionament del govern
5. Estructura polític-administrativa de la Corporació.
Este document fa referència a la primera fase.
1. Forma de govern
Entén esta formació que la ciutadania de Xirivella ha expressat clarament la seua voluntat que
l'Ajuntament de Xirivella tinga un govern d'esquerres basat en l'enteniment i en l'acord de les
forces progressistes que han concorregut a les eleccions i que han obtingut representació.
Per tant, el PSPV-PSOE manifesta que no mai arribarà a acords de govern amb el Partit
Popular i proposa liderar un govern de coalició en què PSPV-PSOE, Compromís, Si Se Puede
i EU tinguen responsabilitats.
2. Acord programàtic de govern
A la vista de les distintes propostes programàtiques presentades en les recents eleccions locals,
el PSPV-PSOE proposa elaborar un programa de govern en què de manera consensuada
s'arrepleguen les màximes iniciatives plantejades. Per això, encara que tot seguit s'arrepleguen
les principals propostes, serà necessari establir el mecanisme adequat que elabore, programe
en el temps i pressuposte, dins dels tres primers mesos, un programa de govern definitiu per a
la legislatura.

Acord programàtic basat en quatre compromisos:
a)
b)
c)
d)

Acord per l'ocupació i l'economia del Bé Comú.
Acord per la transparència, el govern obert i participació ciutadana real
Acord pels drets de les persones
Acord pel territori, per una ciutat sostenible , per l'horta protegida, activa i
ecològica

a) Acord per l'ocupació i l'economia del Bé Comú. Eixos bàsics
•
•
•
•
•
•

Pla d'ocupació municipal dirigit fonamentalment als desocupats de llarga
duració, jóvens i dones.
Reactivació del polígon industrial
Convertir novament el Centre Ernest Lluch en un lloc on els protagonistes
siguen les empreses i els desocupats, recuperant l'aula d'autoconsulta, la
formació pròpia, l'homologació de les aules per a més especialitats,
Foment de les empreses d'economia social i autoocupació.
Posada en marxa de l'empresa municipal de serveis i estudi
jurídic-econòmic-financer de la situació actual dels serveis d'aigua, neteja
viària, edificis i jardins amb l'objectiu de la seua recuperació.
Creació de l'oficina d'atenció a l'empresa i el comerç per a donar impuls decidit
a les xicotetes empreses i al comerç de proximitat.

b) Acord per la transparència i el govern obert. Eixos bàsics
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Portal de la transparència
Celebració dels plens a les huit i retransmissió en directe dels mateixos.
Reducció de les despeses de la Corporació i eliminació de la propaganda
política
Els càrrecs amb dedicació exclusiva han de tindre una sola retribució.
Portal propi del contractista i proveïdor
Rendició de la gestió anual en assemblea ciutadana
Comissions mixtes entre l'Ajuntament i la Federació d'Associacions.
Presupostos Participatius
Consulta Ciutadana directa per a la presa de decisions de calat social
Renegociació del pla d'ajust
Eliminació de la plaça doble de direcció de la policia.

c) Acord pels drets de les persones
• Pla de xoc per a les famílies més necessitades
• Obertura dels menjadors escolars tot l'any
• Oficina especial per a les situacions de desnonament que coordine informació,
actuació i mediació davant d'entitats bancàries i immobiliàries
• Pla Municipal d'Integració
• Pla d'Igualtat Municipal
• Programa " Ciutat Diversa" per a persones LGTB
• Defensa incondicional de l'escola pública
• Nou IES Ramón Muntaner i nou Gregori Mayans
• Escoleta Municipal
• Prestigiar novament el model cultural de Xirivella
• Protegir el patrimoni històric cultural
• Potenciar l'ús del valencià i promocionar des de l'Ajuntament la matriculació
d'escolars en línia en valencià.
• Crear “l´Observatori d´opinió jove"
• Programa d'ocupació " la teua primera oportunitat"
• Fomentar i augmentar els programes d'oci juvenil
• Obrir de nou les instal·lacions esportives a la ciutadania, especialment als
jóvens, per mitjà d'un sistema que permeta el seu ús amb responsabilitat.
• Zones lliures per a mascotes
• Ampliació del Parc Pablo Iglesias i obertura dels paellers de forma regulada.
• Reforçar la seguretat ciutadana durant les nits .
• Continuar amb la política de ciutat 30
d) Acord pel territori, per una ciutat sostenible , per l'horta protegida, activa i
ecològica
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaboració d'un nou PGOU sotmetent les principals qüestions de model de
creixement a consulta ciutadana prèvia
Pla de millora urbana per a la zona de Ramón Muntaner i Ramón i Cajal
Un nou model de política de vivenda menys onerós i de major versatilitat com el
model Andel
Revitalitzar l'horta com un espai actiu i ecològic especialment pensat com un
espai per a la ciutadania
Pla d'accessibilitat i eliminació de barreres arquitectòniques
Exigència d'ampliació de l'empremta acústica i instal·lació de pantalles
acústiques en la V-30
Enllumenat eficient en tot el municipi
Accessos dignes i connexió directa A-3 amb V-30
Exigir el Metro, el Bono 10 i Bono Transbord.
Exigir la millora del transport d'autobús
Tanca de les vies del tren
Més i millors carrils bicis
Xirivella, 1 de juny de 2015
PSPV-PSOE Xirivella
Agueda Ferrandis Bea
Secretària General

