PROGRAMA MUNICIPAL MISLATA
ELECCIONS LOCALS 2015

PROGRAMA MUNICIPAL D'ESQUERRA UNIDA PER A MISLATA 2015
Benvolguts veïns i veïnes:
Us presentem el nostre programa electoral complet, encara que obert a les vostres propostes, amb el
qual ens presentem a les Eleccions Locals.
Veureu en el document reflectides la nostra filosofia i la nostra manera d'entendre la política
municipal, basat en cinc eixos:
EIX 1: UNA ADMINISTRACIÓ EFICIENT, PROPERA, MODERNA I PARTICIPATIVA
EIX 2: MISLATA MUNICIPI AMB SERVEIS PÚBLICS DE QUALITAT
EIX 3: MISLATA MUNICIPI DE GARANTIA D'IGUALTAT I SOLIDARITAT
EIX 4: MISLATA MUNICIPI DE BENESTAR SOCIAL
EIX 5: MISLATA SOSTENIBLE
Notareu algunes propostes repetides o alguna cosa similars doncs són comunes a dos eixos.
Creiem que és un programa complet, ampli, realista i viable.
Volem fer una Mislata millor i ens sentim capaços de dur-ho a terme, amb la vostra ajuda.
Us demanem que ens ajudeu a difondre-ho, si us agrada i a comentar les nostres propostes amb els
vostres amics i companys. El debat és bo i enriqueix.

Rebeu una cordial salutació.
Carmen Sepúlveda
En representació de la candidatura EUPV –ELS VERDS-ERPV-AS: ACORD CIUTADÀ

EIX 1: UNA ADMINISTRACIÓ EFICIENT, PROPERA, MODERNA I PARTICIPATIVA
1.- Una Administració Eficient i de Futur
2.- Mislata com a municipi més democràtic i participatiu.
3.- Mislata com a ciutat generadora d'ocupació.
4.- Mislata com a ciutat d'accés a l'habitatge i lliure de desnonaments.
EIX 2: MISLATA MUNICIPI AMB SERVEIS PÚBLICS DE QUALITAT
1.- Serveis Socials
2.- Educació
3.- Salut
4.- Seguretat Ciutadana
5.- Cultura
6.- Esports
EIX 3: MISLATA MUNICIPI DE GARANTíA D'IGUALTAT I SOLIDARITAT
1.- Mislata una Ciutat per a la Igualtat
2.- Una Ciutat per a la Joventut
3.- Mislata Ciutat d'Immigració
4.- Mislata Ciutat Solidària
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EIX 4: MISLATA MUNICIPI DE BENESTAR SOCIAL
1.- Dependència
2.- Majors
3.- Família
4.- Infància
EIX 5: MISLATA SOSTENIBLE
1.- Mislata Municipi d'Equilibri Social, Territorial i Mediambiental
2.- Comerç i Consum
3.- Senyals d'Identitat
4.- Festes

EIX 1: UNA ADMINISTRACIÓ MÉS EFICIENT, PROPERA, MODERNA I
PARTICIPATIVA
La greu crisi econòmica i ecològica que travessem ha permès evidenciar altres dimensions polítiques
i de valors que es resumeixen en la falta de credibilitat dels models de democràcia representativa i
en el setge a alló Públic. El pensament neoliberal i conservador, cada vegada més hegemònic, no
solament afavoreix que guanyen espai en les esferes de poder polític els interessos privats i
corporatius, sinó que arma un discurs cultural de desprestigi i ineficàcia del públic, precisament en un
moment en el qual fa més mancada que mai preservar el paper de les administracions públiques
com a garants dels drets i de la necessària protecció social.
Enfront d'açò, des de l'esfera local, les dificultats per a fer valdre models alternatius s'accentuen.
Les Hisendes locals segueixen patint un deute històric i una discriminació en el seu finançament, que
el reiterat ajornament del Pacte Local i de la modificació de la Llei perpetuen injustament.
Per a fer front a aquests reptes en una conjuntura econòmica complexa cal aprofundir en la
racionalització de la despesa pública. Aquest ajust dels comptes públics ha d'anar acompanyat de
mesures organitzatives amb l'objectiu principal de millorar l'eficiència de la gestió municipal, amb un
abast a més llarg termini i al temps, de major profunditat.

1.- UNA ADMINISTRACIÓ EFICIENT I DE FUTUR
Proposem millorar la coordinació de l'estructura organitzativa i implantar sistemes d'avaluació de la
gestió i de les polítiques públiques, a través d'un Pla Estratègic del Govern i l'Administració
Local.
- Implantar sistemes de gestió de qualitat que garantisquen l'eficiència en el funcionament de
l'administració i la satisfacció de les expectatives de la ciutadania mitjançant la millora contínua en la
prestació dels serveis públics municipals.
- Elaborar una Carta de Serveis a la Ciutadania per a facilitar l'accés als mateixos.
- Avaluar la gestió i els resultats de les polítiques públiques municipals, establint un sistema
d'indicadors que contemple, juntament amb l'eficàcia i l'eficiència administratives, la qualitat com a
imperatiu d'una administració moderna orientada a la ciutadania.
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- Planificació integral d'una política de Recursos Humans que implique al personal municipal en
l'avaluació de la qualitat dels serveis, enfortisca la seua formació, la reorganització municipal en clau
d'optimització i millor coordinació i transversalitat.
- L'Administració municipal implementarà les eines tecnològiques adequades per a garantir el dret
d'accés electrònic a la documentació municipal de la ciutadania, sense perjudici de les
restriccions definides en la Llei.
- Potenciar la transparència de les finances públiques, la normativa legislativa i reglamentària, i
les polítiques públiques.
- Optimitzar l'empresa pública NEMASA, així com la transparència de la mateixa.
- Oficina Municipal d'Informació al Consumidor que incloga la defensa jurídica de la ciutadania
(OMIC + D)
- Vivim en un Estat aconfessional i per açò apostem per una administració laica respectuosa amb
totes les confessions. L'ajuntament es mantindrà al marge de qualsevol expressió de caràcter
religiós.

UNA POLÍTICA FISCAL JUSTA
La insuficiència estructural de recursos dels ajuntaments (per haver de fer front a competències
impròpies sense compensació econòmica de la resta d'administracions), unida a les dificultats
econòmiques agreujades per la crisi, ens obliguen a extremar la racionalització de la despesa i
l'optimització de recursos, sempre amb criteris de justícia social i amb l'objectiu de preservar la
qualitat dels serveis públics.
Utilitzar els instruments legals dels quals disposem per a facilitar i alleujar les càrregues fiscals
que se suporten, intervenint de manera efectiva en les ordenances fiscals per a garantir una
distribució equitativa de les mateixes.
- Establir una Política Fiscal Progressiva que siga més solidària amb els que tenen menys.
- Pla de Racionalització de Taxes i Impostos així com de bonificacions i exempcions.
- Facilitar el pagament d'impostos amb el prorrateig total dels mateixos al llarg de l'any.
- Estudi de mesures com l'exempció del pagament de determinades taxes per a persones
aturades.
- Actuació decidida de control de la despesa i implantació de mesures d'estalvi, generant
polítiques eficients en la gestió dels recursos.
- Cerca de mecanismes que generen ingressos corrents alternatius que complementen els
obtinguts a través dels impostos per a garantir la sostenibilitat econòmica municipal.
- Optimitzar al màxim el Servei de Recaptació municipal.
- Inclusió, com a element de valoració, dels criteris d'igualtat de gènere, qualitat en l'ocupació
i compromís contra la sinistralitat laboral en els plecs de condicions dels concursos que es
convoquen per a la contractació d'agents i serveis externs a l'Ajuntament.
- Exigència de modificació de la Llei d'Hisendes Locals i d'aprovació d'un nou Pacte Local, en la
línia de millorar l'àmbit tributari propi dels ajuntaments, aclarir les competències municipals i
desenvolupar el nou concepte de participació en els ingressos de les Comunitats Autònomes.
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UNA COMUNICACIÓ MUNICIPAL ÚTIL
- Desenvolupament i utilització de serveis públics en Internet a través de la web municipal.
- Retransmetre per Internet Mislata TV Plens Municipals, Comissions i programes culturals i
de les associacions del municipi, així com d'actualitat política incloent a tots els partits que
concórreguen a les Eleccions Locals.
- Desplegar una xarxa municipal de panells electrònics informatius amb espai per a les
associacions, entitats i grups de la localitat.
- Ampliar els continguts en la web municipal.
- Potenciar els continguts ciutadans de la revista municipal de Mislata fent-la útil per als veïns i
veïnes, estudiant possibilitats per a l'autofinançament.
- Fomentar la participació ciutadana en els mitjans de comunicació locals.
- Adaptar la informació a totes les persones mitjançant la instal·lació d'ordinadors amb línies
Braille, videoconferències, etc. en els centres municipals.

MISLATA DIGITAL 3.0
- Desenvolupament d'un Pla d'Acció Municipal d'Administració Electrònica.
- Ampliació del Servei Integral d'Atenció a la Ciutadania, mitjançant l'engegada de nous serveis
públics digitals i telefònics.
- Simplificació i/o eliminació de tràmits administratius, eliminar la necessitat d'aportar
documentació que obre en poder de la nostra administració.
- Impulsar l'ús de les Tecnologies de la Informació i Comunicació en el comerç local i altres
sectors empresarials
- Impulsar l'ús de les TIC en la innovació i l’emprendement empresarial. Potenciar el mercat
emergent de continguts digitals i serveis en línia.
- Elaboració d'un Pla Municipal d'Alfabetització Digital accessible, coordinat i avaluable.
- Intensificar la nostra aposta tecnològica per a gestionar eficientment els nostres consums
energètics, d'aigua, telèfon, etc.
- Migració dels sistemes informàtics amb llicències privatives a programari lliure.

2.- MISLATA COM A MUNICIPI DEMOCRÀTIC I PARTICIPATIU.
Nosaltres no volem treballar per a la ciutadania, volem treballar amb la ciutadania; no volem governar
per delegació, volem governar amb participació. La participació ciutadana es constitueix en l'eix
vertebral i transversal del nostre projecte polític que es fonamenta en el convenciment que a major
participació, major qualitat democràtica.
Els components d'aquesta candidatura creiem que des de l'administració s'ha de treballar
conjuntament amb els ciutadans, i treballar perquè la gent s'associe, s'organitze i participe; per
açò volem impulsar des de l'àmbit municipal processos d'intervenció directa en les decisions que es
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prenguen en l'Ajuntament, que vinculen a veïns i veïnes, polítics i tècnics en les decisions, el control i
la gestió municipals. Per a construir, entre tots, un model de Mislata just, sostenible i democràtic.
Avançar cap a un model integral de participació es converteix en una de les nostres prioritats
polítiques. Per a açò proposem:
- Creació definitiva d'una Carta o Reglament de Participació Ciutadana adaptat a la societat de la
informació.
- Creació i desenvolupament dels Consells Sectorials de Participació Ciutadana: educació,
sanitat, igualtat, cultura, sostenibilitat ambiental,…
- Creació i desenvolupament de les Assemblees de Barri com a eines per a la fluïdesa relacional
entre l'ajuntament i la ciutadania, i la descentralització de la presa de decisions
- Establir els mecanismes per a realitzar Referèndums o Consultes Ciutadanes i Iniciatives
Legislatives municipals.
- Modificació del Reglament Orgànic Municipal per a facilitar i incentivar la participació de la
ciutadania en el Ple i les Comissions Municipals.
- Creació de la Comissió Municipal de Participació Ciutadana com a observatori permanent de la
realitat, que ens permeta adequar la gestió a les demandes de la ciutadania.
- Realitzar audiències públiques periòdiques sobre temes d'interès general: Taxa Tamer,
Pressupostos, Urbanisme, referèndums,…
- Garantir un Ajuntament transparent que facilite la més àmplia informació sobre les activitats,
obres i serveis municipals de forma accessible i universal.
- Promoure la participació dels veïns/as i associacions en la gestió municipal, a través de Fòrums
Cívics entesos com a àmbits de discussió, debat i elaboració de propostes de la vida associativa a
Mislata i els seus diferents barris.
- Acostar la gestió municipal a la ciutadania, garantint l'equilibri i solidaritat entre els diferents
nuclis de població de Mislata, amb especial atenció al Barri de l'Av. de la Pau.
- Publicació en la web i accés lliure de tota la informació municipal, inclosa l'empresa pública
NEMASA.
- Foment de l'associacionisme en general, però molt especialment el de dones, el del col·lectiu
LGTB i el de la població migrant.
- Utilització de la web municipal i les xarxes socials com a canals de participació i opinió:
Publicació de les actes de Comissions Informatives i Plens.
- Creació de la Casa d'Associacions, com a recurs estructural polivalent per al teixit associatiu de
Mislata.

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
Des de l'esquerra contemplem els Pressupostos Participatius com una realitat possible d'implicació
ciutadana en la presa de decisions, fent que la ciutadania no siga simple observadora dels
esdeveniments, convertint-se en protagonista activa del que ocorre en el municipi.
Ens comprometem a engegar els Pressupostos Municipals Participatius. Per a açò s'utilitzaran
diversos instruments:
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- Celebració d'Audiències Públiques anuals amb la finalitat d'acostar a la població la complexitat
del Pressupost Municipal, les seues característiques i els seus límits.
- Es realitzaran diferents Assemblees o reunions sectorials i de barris i s'utilitzaran mitjans digitals
per a recaptar opinions i propostes.
- Posada en comú de les Ordenances fiscals amb la representació de la ciutadania: les
organitzacions socials, les comunitats de veïns, els sindicats i l’empresariat, donant contingut al
Consell Econòmic i Social de Mislata.
Des del govern de Mislata aplicarem la màxima de procurar una gestió eficaç, dotant a Mislata dels
recursos i mitjans necessaris per a garantir la seua sostenibilitat econòmica des de l'aplicació dels
principis d'equitat, progressivitat i coresponsabilitat fiscal i per a poder dur-ho a terme ens
comprometem a

LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ
Ens comprometem a lluitar contra la corrupció municipal i en la defensa de la democràcia amb
una gestió pública transparent. Superar la deterioració moral al que s'està portant a la democràcia és
el nostre compromís i per a açò proposem:
- Adoptar les mesures necessàries per a assegurar el comportament ètic dels càrrecs públics:
Signatura del codi ètic per tots els regidors de la corporació i establir mecanismes de control.
- Una regulació més estricta de les incompatibilitats, mesures contra el transfuguisme, obligació
de declarar els béns patrimonials a l'inici i final del mandat.
- Fixació de criteris per a les retribucions de càrrecs electes locals.

3.- MISLATA COM A CIUTAT GENERADORA D'OCUPACIÓ
Ens trobem davant una crisi del sistema la conseqüència més dramàtica de la qual és l'elevació, fins
a nivells inacceptables, de l'atur en els països desenvolupats. A Espanya la crisi és encara més greu
que en la resta d'Europa, i les seues conseqüències sobre l'ocupació molt més profundes i
significatives.
Per a pal·liar els efectes d'una situació tan crítica, són necessàries i urgents les mesures destinades
a crear ocupació i generar riquesa a curt i mig termini, també des de l'acció municipal.
Des de la nostra aposta sense reserves pel sector públic, ens comprometem a lluitar contra
L'exteriorització i privatització dels serveis públics, apostant per la contractació directa amb
criteris de transparència i igualtat i potenciant la representació social en les meses de
contractació.
Des d'aquesta premissa proposem millorar i ampliar l'ocupació pública:
Creant i estructurant ocupació pública suficient i necessari, per part de l'Ajuntament, destinat a
labors mediambientals i a les necessitats reals dels veïns.
Apostem per la propietat i gestió municipal dels serveis públics del municipi i una progressiva
eliminació de les subcontractes.
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Propostes:

- Revitalització de la “Borsa d'ocupació local”, amb clàusules socials sensibles a les especials
dificultats i necessitats de determinats col·lectius, posant l'accent principalment en les mesures
destinades a les persones que més ho necessiten.
- Millorar la coordinació amb l'INEM i el Centre de Serveis Socials Municipals.
- Rendibilitzar i millorar l'oferta i gestió de l'ADL de Mislata i convertir-la en un vertader servei de
dinamització de l'ocupació i del desenvolupament local.
- Engegada del Centre d'Emprenedors.
- Creació de Viver d'empreses, preferentment d'Economia Social, l'activitat de la qual tinga un
marcat caràcter sostenible.
- Facilitar l'arribada d'empreses relacionades amb ocupació verda. Suport a empreses d'inserció i
integració i Centres Especials d'Ocupació.
- Disminuir les subcontractacions de l'Ajuntament, creant l'ocupació pública suficient i necessari.
Fomentar la gestió municipal dels serveis públics.
- Criteris de consum responsable i eficient en compres municipals.
- Compromís de pagament puntual a proveïdors.
- Inclusió de clàusules socials en els plecs de condicions dels contractes que realitzen
l'Ajuntament de Mislata amb les empreses; donant prioritat a les que desenvolupen polítiques
d'ocupació de qualitat, d'inserció de dones i d'altres sectors en risc d'exclusió laboral/ social i, molt
important, perquè eviten la subcontractació dels serveis.
- Reduir cost de manteniment (propostes d'auditoria) i despesa corrent dels edificis municipals. Pla
d'Estalvi Energètic Municipal.
- Política fiscal progressiva, diferenciada en funció de la renda.
- Pla Estratègic de Comerç Local per a fomentar el desenvolupament del petit comerç, enfront de
grans superfícies comercials. Mislata es veu afectada pel seu veïnatge amb una gran ciutat i l’àmplia
oferta de grans superfícies. Per açò és necessari suport decidit de l'Ajuntament amb campanyes
estables, no puntuals, de promoció municipal del consum en comerços locals.
- Promoure l'ocupació en el sector primari habilitant fórmules que permeten la utilització de terrenys
improductius i/o abandonats: Horts urbans.
- Pla de Recuperació de l'Horta de Mislata i especialment dels productes autòctons, prenent les
mesures necessàries per a recuperar i mantenir el sòl agrícola, potenciant la producció ecològica.
Per a açò és necessari l'acostament i la col·laboració estables amb els agricultors que encara
queden en el municipi.
- Fomentar sectors relacionats amb el I+D+I, les noves tecnologies.
- Incloure una clàusula social en les licitacions de l'Ajuntament de Mislata, prioritzant a les petites
empreses i autònoms locals, en una ferma aposta pel manteniment i la creació d'ocupació.
- Foment del cooperativisme: L'Ajuntament ha de promoure la gestió cooperativa en els concursos
públics.
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- Millorar la coordinació amb altres recursos extramunicipals: INEM, SERVEF, Mancomunitat de
L´Horta Sud…

PLA DE XOC MUNICIPAL DE SUPORT A LES PERSONES ATURADES
- Pla de xoc municipal de suport a la desocupació.
- Incloure en les contractacions externes que realitza l'Ajuntament de Mislata clàusules socials que
prioritzen la inserció de persones en situació de desocupació.
- Establiment de noves fórmules que faciliten el pagament dels impostos municipals: Prorrateig
del pagament d'impostos.
- Programes específics per a completar el temps de cotització que permeta accedir a
determinades prestacions
- Ajudes municipals directes de transport per a aquelles persones els ingressos de les quals no
superen el SMI.
- Exempció de taxes a aturats en l'Oferta Pública d'Ocupació.
- Gratuïtat en activitats culturals per a aturats sense prestació.
- Servei personalitzat de suport a persones aturades en l'ADL de Mislata.

POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ PER A LA INTEGRACIÓ SOCIAL
- Suport a la creació d'Empreses d'Inserció, aquelles que tenen com a objectiu contribuir a la
integració social a través de l'ocupació de les persones en risc d'exclusió social.
- Foment del cooperativisme: L'Ajuntament ha de promoure la gestió cooperativa en els concursos
públics.
- Promoure l'ocupació en el sector primari habilitant fórmules que permeten la utilització de
terrenys improductius i/o abandonats: Horts urbans.
- Crear un fons d'inversió local per a l'ocupació, tot incloent un informe d'impacte de gènere
que garantisca l'ocupació de les dones.
- Fomentar l'accés al mercat laboral de les persones excloses o en risc d'exclusió social, a través
d'itineraris d'inserció integrals.

4.- MISLATA COM A CIUTAT D'ACCÉS A l'HABITATGE I LLIURE DE DESNONAMENTS
- Creació del Servei o Empresa Municipal de l'habitatge.
- Realitzar un cens detallat de les 3.500 habitatges buits a Mislata.
- Negociar amb tots els bancs que operen en la població perquè no realitzen desnonaments a
Mislata.
- Negociar amb els bancs que posen a la disposició de l'ajuntament pisos buits per a ús
social.
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- Pla Municipal d'Habitatge que incloga la creació d'una Oficina de l'Habitatge per a assessorar
als afectats per les hipoteques i intervenir amb els propietaris per a ocupar els habitatges amb un
lloguer social.
- Augmentar i engegar el Parc d'Habitatges Municipal per a usos d'emergència social.
- Gravar mitjançant l'IBI els habitatges buits.
- Realitzar campanyes d'informació sobre les execucions hipotecàries.
- Col·laboració decidida amb la PAH.
- Rehabilitació del parc d'habitatges existents en el municipi i accés al mateix a través de
lloguers socials.
- Pla d'emancipació juvenil amb oferta de lloguer i compra d'habitatges per a menors de 30 anys.
- Impedir els talls de llum, aigua o gas que afecten a famílies en situació de vulnerabilitat i garantir
el dret a l'accés a subministraments bàsics d'aigua, llum i gas de les persones en situació de
vulnerabilitat.
- S'establirà un protocol obligat de comunicació i intervenció prèvia dels serveis socials per a
aplicar les ajudes necessàries per a evitar el tall de subministrament.
- Exigir la contribució per part de les empreses subministradores en la lluita contra la pobresa
energètica a través d'acords amb l'Administració que establisquen línies d'ajuda o descomptes molt
significatius en el cost dels consums mínims de les persones en situació de vulnerabilitat.

EIX 2: MISLATA MUNICIPI AMB SERVEIS PÚBLICS DE QUALITAT
Defensem la potenciació d’alló públic des d'un funcionament eficient i estem en contra de les
privatitzacions i exterioritzacions basades en la teoria no demostrada que el privat és més eficient.
Orientarem la nostra actuació preferent cap a la gestió directa i dins d'aquesta, l'elecció de cada
modalitat s'ajustarà a la naturalesa i el tipus d'activitat i serveis. En tot cas plantegem com a element
diferencial la gestió participativa.
En el cas de les empreses privades:
- S'evitarà les concessions administratives per períodes llargs, que impossibiliten controls
municipals eficaços i es converteixen en privatitzacions definitives encobertes.
- Prestarem especial atenció a les clàusules que regeixen les contractacions externes a fi de garantir
la seua qualitat i el control eficaç; així com incorporar al contracte determinades obligacions
respecte a la contractació dels treballadors, els seus drets laborals, aplicació de la legislació present
en matèria de salut laboral.
- Rebutjarem la contractació a través d'empreses de Treball Temporal (ETT) i les concessions
administratives d'empreses que els usen.
- Baremació les contractacions externes amb criteris de preferència a les empreses amb
ocupació fixa i de qualitat.
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1.- SERVEIS SOCIALS
Creiem que l'Ajuntament pot i deu gestionar els serveis socials prestats a la ciutadania, ja que són
aquestes institucions les més properes a la població. Per açò defensem no solament el traspàs de
competències a l'ajuntament, sinó també la descentralització i l'alliberament de recursos econòmics
per part de la Generalitat Valenciana.
Som partidaris d'invertir una bona part del pressupost municipal en serveis socials, especialment en
aquesta època de crisi que ha deixat desprotegida a gran part de la població.
Estem en contra de la privatització dels serveis socials, Esquerra Unida de Mislata sempre ha
defensat, i ho segueix fent amb aquesta coalició, la creació d'una residència de la Tercera
Edat pública i de gestió pública.
Defensem uns serveis socials que protegisquen a la ciutadania, especialment a aquella en risc
d'exclusió social, que promoguen qualitat de vida per sobre de la cobertura de les necessitats
bàsiques i que desvetlen les situacions de desigualtat que genera aquest sistema social.

Propostes:
- Increment del Pressupost Municipal en Serveis Socials.
- Seguiment municipal del desenvolupament de la Llei de Dependència.
- Disminuir contractacions d'empreses intermediàries per a la prestació de determinats Serveis
Socials.
- El servei d'atenció a domicili és un suport imprescindible per a aconseguir que els majors
continuen en el seu habitatge el major temps possible. SAD municipal i professionalitzat.
- Millora de la qualitat en la prestació i la formació de cuidadors/as per a la major qualitat en la
cura de la persona depenent.

2.- EDUCACIÓ
Apostem per l'educació pública perquè entenem l'educació com un dret fonamental, que no
solament ha d'atendre a la formació acadèmica sinó que ha de generar una formació integral del
conjunt de la Comunitat Educativa, la incorporació de la vida generada en els entorns educatius al
conjunt de la participació social en l'àmbit local, i la definició transversal de la Ciutat com un espai
educador.
Defensem també un increment de les competències municipals en l'àmbit educatiu com a requisit
necessari per a millorar i adequar a cada realitat concreta l'oferta pública dels diferents tipus
d'ensenyaments. Per a açò els municipis han de tenir un paper protagonista en la planificació global i
en les condicions materials dels ensenyaments reglats i no reglades que s'impartisquen en el seu
àmbit territorial.
Per a nosaltres el sistema educatiu valencià està basat en una EDUCACIÓ PÚBLICA, DE
QUALITAT, VALENCIANA, LAICA, DEMOCRÀTICA, COEDUCATIVA I INCLUSIVA,
CONSTRUÏDA DES DE L'EQUITAT.
Hem de realitzar tots els esforços al nostre abast per a derogar la Llei Orgànica de Millora de la
Qualitat Educativa (LOMCE) i no aplicar-la en l'àmbit de competències del País Valencià.
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- Exigirem a la Generalitat Valenciana la immediata recuperació de les competències municipals
en matèria d'educació que ens permeten assegurar l'adequada distribució de l'alumnat.
- Mantindrem la disposició a cedir sòl municipal per a assegurar la construcció dels centres
educatius públics necessaris per a cobrir el 100% de la demanda
- Seguirem demandant que Mislata siga una Ciutat Educativa des de 0 a 18 anys en el disseny
dels quals ha de treballar tota la comunitat educativa del municipi.
- Exigirem que es cobrisca el total de les demandes de les places escolars de 0-3 anys en centres
públics
- Exigirem la creació de nous cicles de Formació Professional, relacionats amb una concepció de
l'ocupació i la política econòmica en els sectors de l'economia social i el medi ambient, sense obviar
la importància de les noves tecnologies.

Propostes:
• Realitzar un Projecte Educatiu de Ciutat que articule el conjunt d'activitats que des de diferents
serveis municipals s'oferisquen a la població.
• Obertura de Guarderies municipals de 0 a 3 anys, que impartisca el 1º cicle d'Educació Infantil.
• Elaborar un Pla de difusió de la informació d'àmbit educatiu a través de panells i monitors
informatius en el carrer i dependències municipals.
• Revista municipal d'informació educativa: transparent, plural, accessible i al servei dels
ciutadans. Amb enfocament formador i informador.
• Programa de Suport Municipal a Centres Educatius.
• Realitzar un mapa de les necessitats dels Centres Educatius.
• Pla de conservació, manteniment i vigilància dels Centres d'Educació Infantil i Primària.
• Beques per a llibres en Educació Primària i Secundària, FP i Batxillerat per trams progressius de
renda familiar.
• Servei municipal de suport a AMPAS i Creació del Centre de Suport a les AMPAS i FAPA.
• Programa municipal de suport a obertura dels centres escolars fóra de l'horari i del calendari
escolar. Oferint un pla de col·laboració amb universitaris o alumnes de formació professional en
disciplines relacionades, per a col·laborar en l'obertura dels mateixos: practiques de monitors de
temps lliure, ajuda al repàs escolar, esport, etc.
• Línia de suport municipal a les activitats extraescolars de centres educatius perquè siguen
gestionades i finançades per l'Ajuntament.
• Menjadors escolars municipals en període estival i vacances.
• Campaments municipals integrats en període estival.
• Actualització del Gabinet Psicopedagògic Municipal.
• Programa preventiu de la violència escolar, programa preventiu de la violència de gènere,
programa per a millorar la igualtat entre xiquets/xiquetes i adolescents de tots dos sexes,
Tutories d'Atenció a la Diversitat Afectiu-Sexual.
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• Suport a l'Estudi i prevenció del fracàs escolar: amb aules d'estudi en grup, tallers de control
d'ansietat i organització escolar, grups de suport, comunitats d'aprenentatge…
• Programes de compensació educativa per a població en risc d'exclusió o amb dificultats
d'aprenentatge
• Pla Municipal d'integració escolar per a la immigració en el Consell Escolar Municipal.
• Col·laboració de l'Ajuntament per a la implantació de la FP Dual en els Instituts d'Educació
Secundària de Mislata.
• Convenis dels Centres Educatius de Secundària amb l'Ajuntament i les Empreses per a integrar
les pràctiques de Formació Professional Dual en l'àmbit local.
• Pla Municipal de Formació Ocupacional amb perspectiva de gènere: incorporació de les dones
en professions i activitats no feminitzades (energies renovables, fusteria, electricitat, instal·lacions i
aïllament tèrmic, restauració…)
• Recuperació de les Escoles-Taller i promoure-les amb enfocament de gènere.
• Ampliació de l'oferta formativa i d'horaris en l'Escola d'Adults.
• Escola-taller permanent de jardineria per a joves, adults i persones majors a través de l'empresa
pública NEMASA
• Programes municipals/locals de Formació i Ocupació per a persones amb diversitat
funcional.
• Extensió de l'Escola Oficial d'Idiomes amb seu pròpia en el municipi de Mislata.
• Posar en funcionament el Centre d'Interpretació de l'Horta-Museu Etnològic amb enfocament
educatiu.
• Escola Municipal de Rock amb sales d'assaig, audició i enregistrament.
• Subvenció bons del transport escolar universitari.
• Ampliació horària de biblioteca i sales d'estudi municipals.
• Recuperació de l'Educador/a de carrer.
• Aula de Diversitat afectiu-sexual en els Centres Juvenils.
• Aula Universitària per a majors.
• Programes d'activitat formativa, cultural, lúdica, física i esportiva per a les persones majors.
• Cursos d'Universitat Popular aprofitant les instal·lacions dels Instituts en horari extraescolar,
convinguts amb Diputació Provincial i/o Conselleria.
• Grups de reforç escolar per a xiquets/as en situació desfavorida i immigrants.
• Beques i reconeixement de mèrits anuals en tram educatiu final de carrera.
• Gala del Mèrit en l'Educació, a proposta del Consell Escolar Municipal.
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3.- SALUT
Reafirmem el nostre compromís amb un sistema sanitari públic i de qualitat. Desenvolupar les
competències municipals en matèria de sanitat, consum i salut mediambiental comporta la
reivindicació del paper dels ajuntaments en matèria de control de salut mediambiental, consum i
altres comeses que estableix la Llei General de Sanitat.
Per a açò proposem:
- Creació del Consell de Salut.
- Negociar amb la Generalitat Valenciana la situació de l'Hospital militar per a convertir-ho en un
Centre d'especialitats, de propietat i gestió pública.
- Adscripció de les SIP dels residents a Mislata a l'Àrea Sanitària de València.
- Pla d'Atenció a les Drogodependències i altres Conductes Addictives.
- Unitat de dispensació de metadona en el municipi.
- Tanatori-crematori en els terrenys propers al cementeri municipal.
- Ajudes municipals per a abonament de la despesa efectuada en suports imprescindibles a
persones sense recursos: ulleres, audiòfons, pròtesi dental, ortopèdies, revisions dentals,….
- Realitzar controls periòdics de la contaminació atmosfèrica i vigilància del nivell de sorolls i
vibracions, amb especial atenció a l'espai aeri per la proximitat amb l'Aeroport de Manises.
- Augmentar la vigilància de la higiene de llocs públics de restauració, comerç minorista, mercat,
parcs i carrers.
- Adhesió a la Xarxa de Ciutats Saludables, en l'adreça de la promoció de salut i l'elaboració de
plans de salut municipals.
- Creació de la Consulta Jove en temes sanitaris en el Centre Juvenil Turia.

4.- SEGURETAT CIUTADANA
Per a nosaltres les polítiques de seguretat eficaces han d'anar acompanyades de plans per a
disminuir la pobresa, l'atur, la sinistralitat laboral, la xenofòbia, el racisme i l'exclusió social.
La participació ciutadana ha de ser un instrument fonamental a l'hora de dissenyar estratègies
integrals i accions preventives en matèria de seguretat. L'Ajuntament de Mislata haurà de tenir en
compte l'opinió dels moviments socials i veïnals a l'hora de configurar aquestes actuacions.

Proposem per a açò:
- La creació d'un Consell Local de Seguretat integrat per la Policia Nacional, Policia Local, el Servei
de Protecció Civil, les organitzacions polítiques, moviments veïnals i associacions.
- Elaborar un Pla Municipal d'Emergències.
- Racionalització i optimització del cos de Policia Local.
- Servei municipal d'extinció i prevenció d'incendis. Reten de bombers.
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- Engegar, en col·laboració amb l'agrupació de voluntaris de Protecció Civil, un Pla de Formació
Ciutadana en matèria de Protecció Civil.
- Dotar de mitjans materials i la formació necessària a l'agrupació de voluntaris de Protecció
Civil.

5.- CULTURA
Tenint en compte la Cultura com a espai de socialització i de prestigi del col·lectiu, educant a la
ciutadania en un oci crític i creatiu enfront del patró consumista i individualista EUPV-ELS VERDSERPV-AS: ACORD CIUTADÀ de Mislata proposa:
- Potenciar la creació cultural i artística local.
- Promoure la micropolítica cultural que programe des de, i, per a un públic heterogeni i
divers, amb la participació de dinamitzadors i creadors locals, evitant tant l'extrem de
l'endogàmia cultural com el de l'estandardització.
- Apostar per una programació cultural que cobrisca les necessitats i expectatives de la
ciutadania, des de la perspectiva de la cultura com a pràctica ideològica i de convergència amb
l'altre.
- Des d'una política formativa de base, afavorir la creació i consolidació de creadors/as i agents
culturals en la localitat, facilitant el seu accés a instal·lacions i recursos municipals. Promoció dels
grups de música locals.
- Socialitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació entre la ciutadania, tant en la
seua relació amb les institucions com en la seua dimensió cultural, educativa i social, fomentant
l'ocupació del programari lliure en el marc d'una concepció de la xarxa com a espai d'enriquiment
mutu i intercanvi de coneixements sense traves mercantils.
- Optimitzar equipaments culturals com el Centre Cultural, la Biblioteca Municipal, el Centre Social
de Majors, la Casa de la Dóna i els Centres juvenils de Mislata.
- Recuperar la Televisió de Mislata amb criteris de pluralisme polític, de participació ciutadana i
transparència, vinculades a l'interès general i amb un caràcter fonamentalment formatiu i divulgatiu
- Constitució del Consell Municipal de Cultura.
- Creació de la figura del mediador/a cultural.
- Creació de la Pinacoteca Municipal i ubicació del fons patrimonial actual.
- Promoció i ajuda a la difusió de l'obra de joves artistes de Mislata: Escultures a cel obert
d'autoria valenciana en La Canaleta i altres espais.
- Fomentar l'ús de la Biblioteca Municipal.
- Ampliació d'horaris en els Centres d'Estudi juvenils i en la sala d'estudis del Centre Polivalent de
Felipe Bellver (La Factoria).
- Recuperació de la Biblioteca d'Autors/as de Mislata.
- Secció especialitzada de llibres valencians en la Biblioteca Municipal.
- Presentacions reglades d'autors i autores valencians/es en la mateixa.
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- Fons Bibliogràfic en la Biblioteca Municipal respecte de la diversitat afectiu sexual.
- Fons de Documentació i Biblioteca de Dones en la Casa de la Dóna.
- Biblioteca Municipal adaptada: Braille, fonoteca i videoteca subtitulada.
- Recuperació de la Història de les Dones de Mislata.
- Fira del Llibre de Vell i d'Ocasió.
- Re-equilibri per barris d'equipaments socioculturals i esportius.
- Creació de la Regidoria de Planificació Sociolingüística i Cultural.
- Gabinet de Capacitació Lingüística i Cultural del Valencià tant per a l'administració municipal
com per a la població.
- Valencianització dels mitjans de comunicació municipals.
- Recuperació i rehabilitació del Patrimoni Arquitectònic: incidència especial en el Barri de la
Moreria
- Trobades d’Escoles en Valencià a Mislata.
- Premi municipal al millor Llibret de Falla.
- Construcció Auditori municipal.
- Creació de l'Empresa Pública per al subministrament del servei d'Internet.
- Consell Municipal de Mitjans de comunicació.
- Revista d'informació municipal accessible a persones amb diversitat funcional sensorial.
- Mecanismes de participació en els Mitjans de comunicació locals.
- Aprofitament dels mitjans de comunicació social municipals per a difondre, en l'àmbit de la
cooperació internacional, els valors de solidaritat, cooperació, pacifisme, respecte, interculturalitat
- Àmplia oferta de programes educatius en Ràdio Canal 25, premsa escrita municipal i TV per
Internet: valencià, idiomes, història i cultura de Mislata, educació d'adults i infantil.

6.- ESPORT
L'esport s'ha convertit en un fenomen social. Però la promoció de l'esport d'elit no ha de ser funció
dels ajuntaments, però el que sí és la seua funció és potenciar l'activitat esportiva de la població,
organitzar escoles d'iniciació, oferir l'aprenentatge de disciplines esportives o organitzar competicions
esportives de cara a la formació de xiquets/as i joves o afavorir un oci saludable para les persones
adultes o la tercera edat.
Per tot açò, perquè considerem que els municipis són l'àmbit ideal per a la promoció d'un oci
saludable, la nostra coalició realitza una forta aposta per l'esport municipal.

Propostes:
• Consell Municipal d'Esports àmpliament representatiu.
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• Institut Municipal de l'Esport.
• Re-equilibri i ampliació per barris d'equipaments socioculturals i esportius.
• Construcció d'una nova Piscina Coberta.
• Pla de Millora de les instal·lacions esportives municipals i en els Col·legis Públics.
• Foment de l'esport de base, incorporant-ho a l'activitat dels col·legis i instituts.
• Ampliació i racionalització d'horaris d'ús de les instal·lacions esportives municipals reservant
franja horària per a la pràctica lliure de l'esport per a la ciutadania. Obertura d'instal·lacions
esportives a l'agost.
• Facilitar la gestió d'entitats esportives locals sense ànim de lucre.
• Foment i suport a l'esport adaptat EDA. Escola i Programa Municipal de l'Esport Adaptat.
Convocatòria dels Jocs Esportius Adaptats Municipals.
• Preus públics de rendibilitat social en el lloguer de les diverses instal·lacions esportives
municipals.
• Recuperació d'esports i jocs autòctons valencians.
• Construcció d'un trinquet valencià.

EIX 3: MISLATA COM A MUNICIPI DE GARANTIA D'IGUALTAT I
SOLIDARITAT
1.- MISLATA UNA CIUTAT PER A LA IGUALTAT
La igualtat és una prioritat per a nosaltres. Per a intentar aconseguir-la proposem:
- Polítiques actives d'igualtat. Feminitzar i transversalitzar els Pressupostos Municipals.
- Assignació almenys del 5% del Pressupost Municipal per a polítiques d'igualtat.
- Pla Municipal d'Igualtat com a eina d'actuació transversal de les polítiques de dona en les
diferents àrees i ponències del govern municipal.
- Consell Local d'Igualtat (Dona) com a òrgan consultiu i de participació de les organitzacions i
associacions de dones en la política municipal.
- Creació de la figura de l'Agent d'Igualtat Municipal.
- Servei d'Informació i Assessorament Integral de la Dóna en la Casa de la Dóna, amb
professionals dels diferents àmbits: psicòloga, advocada, treballadora social i informadora social.
- Pla Municipal d'Igualtat en orientació afectiu sexual. No a la LGTB fòbia. Campanyes
periòdiques de sensibilització ciutadana sobre no discriminació per identitat de gènere i/o llibertat
afectiu sexual.
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- Foment i suport de l'associacionisme LGTB.
- Suport institucional a l'associacionisme de dones i foment de la perspectiva de gènere.
- Obertura de l'Escola Infantil Municipal de 0 a 3 anys, que impartisca el 1º cicle d'Educació
Infantil i que possibilite la conciliació familiar i laboral.
- Xarxa Municipal d'habitatges tutelats.
- Potenciació de mitjans tècnics i humans per al compliment de Defensor/a de la Ciutadania.
- Foment d'accions d'intervenció directa amb homes dirigides al replantejament dels rols
masculins de la nostra societat en l'àmbit públic i privat.
- Realització de campanyes i tallers dirigits als homes per a incrementar la seua coresponsabilitat
amb les tasques socials i familiars.
- Permisos de paternitat en el funcionariat de l'Ajuntament...
- Pla Municipal de Prevenció i Atenció Específica contra la Violència de Gènere.
- Casa d'Acolliment Municipal 24 hores com a dispositiu d'urgència per a dones i els seus fills,
víctimes de violència de gènere.
- Protocol policial, sanitari i social referent als professionals d'aquests àmbits per a abordar la
problemàtica de la violència de gènere.
- Programa Municipal de Vida Independent per a dones víctimes de violència de gènere.
- Personació de l'Ajuntament en causes relacionades amb la violència de gènere en el municipi.
- Reclamació del Jutjat específic a Mislata per a la violència de gènere.
- Pla Local d'Ocupació amb perspectiva de gènere que incloga Informe d'Impacte de Gènere
com a garantia d'ocupació a les dones.
- Diagnosi de gènere: Estudi socioeconòmic i laboral sobre les dones de Mislata.
- Foment de l'autoocupació femenina i creació de cooperatives de dones.
- Tendència paritària de la contractació funcionarial i laboral.
- Inclusió de la perspectiva de gènere en els plecs de condicions contractuals amb empreses
externes.
- Pla Municipal de Formació Ocupacional amb perspectiva de gènere: incorporació de les dones
en professions i activitats no feminitzades (energies renovables, fusteria, electricitat, instal·lacions i
aïllament tèrmic, restauració…)
- Diversitat d'Escoles-Taller amb enfocament de gènere.
- Ampliació de l'oferta formativa i d'horaris en l'Escola d'Adults.
- Fons de Documentació i Biblioteca de Dones en la Casa de la Dóna.
- Diagnosi sobre la Salut de les dones de Mislata.
- Programa Municipal de prevenció de càncer genital i de mama en el Centre o Servei de
Planificació Familiar.
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- Campanyes divulgatives específiques sobre problemes de salut d'afecció a la dona:
fibromiàlgia, climateri, depressió...
- Programa Municipal de prevenció i campanyes divulgatives amb la perspectiva de gènere.
- Observatori i Fòrum de la Dóna.
- Eliminació del llenguatge sexista dels models estereotipats en la pràctica municipal i espais
públics.
- Servei Municipal de denúncia de publicitat sexista.
- Unitats didàctiques dins del Programa Municipal d'Igualtat en el Consell Escolar Municipal.
- Feminitzar la ciutat: Fomentar el desenvolupament d'una ciutat amable i segura per a les dones i
les xiquetes, adequant els barris, els espais públics, el transport i els horaris a les necessitats de
seguretat i accessibilitat de les dones.

2.- MISLATA UNA CIUTAT PER A LA JOVENTUT
Els i les joves no són el futur. No són una ‘Generació Perduda’ són part d'aquesta societat i cal oferirlos un lloc en tots els àmbits de la mateixa com a ciutadanes i ciutadans que conformen una part
important i imprescindible d'aquesta població. Cal saber reconèixer les seues diferències i la seua
pluralitat, sense intentar eliminar-les, fomentant la seua participació i apostant decididament per la
seua emancipació.
Totes les accions que es realitzen sobre les polítiques de joventut a desenvolupar en el municipi de
Mislata hauran d'estar coordinades mitjançant l'elaboració d'un Pla Local de Joventut Integral.
Per a aconseguir l'apoderament i l'emancipació de la joventut la formació i l'ocupació ha de ser una
prioritat, així com l'accés a l'habitatge
- Creació d'un Pla d'Ocupació jove.
- Creació en l'Agència de Desenvolupament local d'un Servei d'Ocupació per a Joves.
- Augment de l'oferta formativa per als i les joves, optimitzant la informació existent perquè arribe a
tota la població juvenil.
- Facilitar la contractació de les persones joves a través del Consell Econòmic i Social de Mislata,
la FP dual, convenis amb empreses del municipi, etc…
- Formació i autoformació d'orientació vocacional i promoció del desenvolupament personal
dirigides a la població juvenil amb dèficits de formació amb especial impuls de les noves tecnologies
de la Informació i del programari lliure aplicat a la formació.
- Fer de Mislata un centre pilot per al desenvolupament de nous certificats de professionalitat
d'acord a la legislació europea sobre Formació Professional.
- Promoure intercanvis de formació ocupacional i intercultural.
- Atenció específica a la joventut en l'Empresa/Servei d'Habitatge Municipal.
- Facilitar l'accés a l'habitatge als i les joves subvencionant part del lloguer. Amb un límit màxim i
comprometent-se al pagament.
- Subvencionar i promoure l'ús d'habitatges compartits per a joves.
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- Estudiar i promoure l'ús d'habitatges compartits amb persones majors.
- Creació de Consells d'Usuaris dels Centres Juvenils.
- Diversificar els usos dels Centres Juvenils, fent-los accessibles per a tot l'espectre juvenil.
- Desenvolupar convocatòries de vot juvenil en aspectes que els concerneix: votacions virtuals
i experimentals en processos electorals protagonitzats per joves menors de 18 anys.
- Establir un “Fòrum Juvenil” com a espai de participació de les i els joves.
- Promoure el Consell de la Joventut de Mislata així com la seua actuació amb la joventut no
associada.
- Promoció continuada de l'associacionisme juvenil.
- Gratuïtat en l'ús de serveis culturals municipals.
- Ampliar l'oferta d'oci i temps lliure fomentant alternatives per a un oci saludable.
- Servei d'informació i assessorament en matèria de salut, sexualitat i consum de drogues.
- Campanyes continuades d'informació i prevenció de drogodependències.
- Despenalització social de l'ús del cànnabis.
- Foment de l'esport entre la joventut formant equips que competisquen en lligues municipals.
- Realització de cursos per a joves d'aprenentatge i perfeccionament de diversos esports.
- Convocatòria dels Jocs Esportius Municipals.
- Recuperació de la ‘Pilota Valenciana’ i altres esports minoritaris en els centres escolars.
- Impulsar esdeveniments públics per a donar a conèixer l'art alternatiu juvenil.
- Creació de l'Escola Municipal de Rock amb locals per a assaig i estudis de so. Classes de
música i instruments.
- Facilitar i promoure l'actuació dels grups de Mislata en les Festes Locals.
- Organitzar concerts els caps de setmana perquè els grups de Mislata puguen actuar i donar-se a
conèixer.
- Facilitar l'organització d'esdeveniments per part dels grups o associacions de Mislata.
- Bus nocturn els caps de setmana per a accedir a les principals zones d'oci de València quan no
existisca transport públic en aquesta franja horària.

3.- MISLATA CIUTAT D'IMMIGRACIÓ
- Pla Municipal d'Immigració amb perspectiva de gènere i participació activa de la població
immigrant.
- Observatori i Fòrum permanent de la Immigració.
- Servei Municipal en l'àrea de Benestar Social per a l'assistència jurídica i tramitació
d'expedients d'estrangeria: reagrupació familiar, asil, residència, estatus legal…
- Pla Municipal d'integració escolar per a la immigració en el Consell Escolar Municipal.
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- Guia Municipal de la persona Immigrant.
- Accés universal als serveis municipals de les persones residents a Mislata sobre la base dels
principis d'igualtat i no discriminació, interculturalitat i ciutadania.
- Plena participació cívica, social, econòmica, cultural i política de la nova ciutadania mislatera.

4.- MISLATA CIUTAT SOLIDÀRIA
- Aprofitament dels mitjans de comunicació social municipals per a difondre, en l'àmbit de la
cooperació internacional, els valors de solidaritat, cooperació, pacifisme, respecte, interculturalitat.
- Reserva del 7% del Pressupost Municipal anual.
- Unitats Didàctiques en aspectes d'història, cultura i condicions de vida de col·lectius migrants en
sistema educatiu a través del Consell Escolar Municipal.
- Creació de la figura del mediador/a cultural.
- Tècnic/a de Cooperació Internacional. 1% del Pressupost Municipal per a Cooperació
Internacional.
- Convenis i/o programes de col·laboració amb Caritas, Creu Roja, AHUIM…
- Compliment d'agermanaments de Mislata amb Tifariti, Arauquita i La Lisa.
- Conveni Municipal amb el CAR.
- Fira del Comerç Just. Etiqueta de Comerç Just amb ACEM.
- Contenidors solidaris per a enviar a zones necessitades.

EIX 4: MISLATA MUNICIPI DE BENESTAR SOCIAL
- Derogació de la llei 27/2013 de racionalització i sostenibilitat de l'administració local que limita les
competències del municipi en matèria de Benestar social.
- Eliminació del copagament en els recursos i serveis d'atenció a persones en situació de
dependència.
- Compromís explícit pel manteniment dels sistemes públics d'igualtat, promoció i protecció
social i per l'ampliació de serveis, recursos i prestacions depenents i de competència del municipi a
través dels SSMM.
- Exempció de taxes municipals per a persones amb pensió inferior al Salari Mínim
Interprofessional.

1.- DEPENDÈNCIA
Apostem per un enfocament integral i integrador d'atenció a les persones dependents per a
prevenir la institucionalització.
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EUPV Mislata aposta decididament per fer de Mislata una ‘Ciutat Inclusiva’ on totes les
persones, siga com siga la seua condició, tinguen les mateixes opcions i oportunitats i
puguen desenvolupar-se com a persones sense cap tipus de trava o impediment.
- Creació d'una Comissió Sociosanitària entre els professionals dels centres de salut i de serveis
socials per a millorar l'atenció de les persones dependents, impulsant programes conjunts d'atenció
física i cognitiva, fisioteràpia, teràpia ocupacional, xarxes d'ajuda mútua, conservació d'habilitats i
atenció en els domicilis.

Per a fer possible la permanència en els entorns familiars:
- Reforçar els equips professionals dels serveis socials generals encarregats d'atendre les
situacions de dependència.
- Creació d'una borsa laboral de professionals d'atenció a la dependència.
- Programa municipal de Respir de caps de setmana i períodes vacacionals amb l'objectiu de
“cuidar als que cuiden”.

Per a afavorir i possibilitar la vida la Vida independent i l'emancipació laboral i econòmica:
- Servei Municipal d'atenció a la dependència i a la diversitat funcional que, a més d'articular el
desenvolupament de la llei d'atenció a les persones dependents, servisca de recurs
d'assessorament, informació i ajuda en el terreny mèdic, legal i assistencial per al desenvolupament
dels drets de les persones amb diversitat funcional
- Habitatges Tutelats per a persones amb diversitat funcional intel·lectual i mental.
- Centre Residencial per a persones adultes amb necessitats de tutelatje.
- Creació d'un fons municipal per a adaptacions físiques i sensorials d'habitatges.
- Pla d'habitabilitat i accessibilitat urbana.
- Creació de l'Oficina Tècnica d'Accessibilitat depenent d'Urbanisme, Indústria i Medi ambient.
- Creació de la plaça de Tècnic/a de Accessibilitat.
- Fer complir l'accessibilitat en els establiments públics.
- Pla local de promoció de la formació i l'ocupació de les persones amb diversitat funcional amb
perspectiva de gènere.
- Obertura del Centre Ocupacional Municipal i d'Habitatges tutelats.
- Programes municipals específics d'oci i temps lliure per a persones amb diversitat funcional.
- Servei d'intèrpret en Llengua de signes i Línia Braille en els serveis d'atenció i informació
ciutadana i dependències municipals.
- Les ofertes d'ocupació pública municipals reservaran un contingent no inferior al 5% per a
ser cobertes amb persones amb diversitat funcional i especialment per dones.
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- Inclusió d'ofici en tots els plecs de contractació administrativa de clàusules socials que premien a
les empreses licitadores que facen esforços de responsabilitat legal i social contractant
persones amb diversitat funcional.
- No acceptació als procediments de licitació pública d'empreses que, estant obligades, no
acrediten el compliment de la quota legal de reserva del 2%.

2.- MAJORS
Apostem pel foment de la major autonomia possible i el model de serveis de proximitat
enfront de models residencials, que sense oblidar-nos que són necessaris, no poden ser
l'objecte fonamental del nostre programa.
- Pla de recursos socials especialitzats d'atenció a majors, millorant i ampliant els serveis
d'assistència a domicili i de Teleassistència.
- Ampliació del Servei d'Ajuda a domicili a persones majors.
- Servei específic d'Ajuda a domicili Intensiva per a majors amb greus i severes situacions de
dependència.
- Programa Municipal de Respir i d'Habitació Cap de Setmana, per a persones majors,
incrementant el suport a famílies cuidadores de majors
- Creació d'una borsa laboral de professionals d'atenció a persones majors
- Municipalitzar el Servei de Teleassistència.
- Gratuïtat de serveis municipals per a pensionistes amb pensió inferior al Salari Mínim o majors
sense pensió.
- Creació d'habitatges tutelats per a persones majors.
- Creació d'un Centre de Dia per a persones majors amb un enfocament rehabilitador.
- Residència de la Tercera Edat.
- Democratització de les Associacions de Majors i Llars de Jubilats del municipi.

3.- FAMÍLIA
- Carnet familiar per a l'ús, a un preu assequible, de les instal·lacions municipals, culturals,
esportives i d'oci.
- Economat Social Municipal i/o convenis amb tendes i supermercats per a subvencionar part
del cost alimentari a unitats familiars amb baixos ingressos.
- Programa Respir i Descans Familiar, per a famílies amb persones al seu càrrec amb gran
dependència.
- Bonificacions en la fiscalitat local, en concepte d'ajuda a les famílies en situacions de precarietat
- Xarxa de guarderies municipals de 0 a 3 anys.
- Menjadors socials municipals en períodes estivals i vacances escolars.
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4.- INFÀNCIA
Volem fer una aposta local per la infància. Propostes específiques per a combatre les desigualtats i
les situacions de pobresa i exclusió social. El principi de la igualtat d'oportunitats en la infància ha de
guiar l'actuació municipal, per la qual cosa presentem tres propostes generals perquè la infància
tinga més pes en les polítiques locals:

I. L'elaboració d'un Pla Municipal d'Infància que done coherència a totes les polítiques i incloga
recursos suficients per a les famílies amb fills dissenyant les ajudes i els impostos en clau d'infància.
II. La millora de la inversió municipal en infància i el compromís a elaborar pressupostos amb
perspectiva d'infància en els quals es prioritzen les polítiques i serveis públics assequibles i de
qualitat dirigits als xiquets i les seues famílies.
III. La promoció de la participació infantil en la vida social i comunitària: el dret del xiquet a l'oci i
a la cultura i a ser escoltats com a ciutadans actius, a través de la creació i millora d'òrgans
municipals (consells de xiquets o d'adolescents, audiències públiques, plenaris, assemblees,...) i el
teixit associatiu.
Propostes:
- Renda municipal garantida per a famílies en situació de pobresa amb menors al seu càrrec.
- Assegurar que les beques de menjador siguen suficients en quantitat i cobertura en els centres
d'educació primària en període escolar.
- Garantir que en les llars on hi haja menors no es produïsquen talls de subministraments
bàsics d'energia i aigua per situacions de pobresa.
- Pla Municipal d'Infància.
- Consell dels i les menors.
- Plens infantils.
- Escoles municipals de 0 a 3 anys.
- Programa de beques per a adquisició de material escolar amb criteris soci-econòmics.
- Sistema de tarifes socials per a campaments estivals.
- Pla municipal contra el fracàs escolar.
- Planificació i control de la matriculació escolar en el municipi per a evitar la segregació
escolar.
- Borsa d'habitatge social i d'emergència que prioritze a les famílies amb menors al seu càrrec.
- Acompanyament de l'Ajuntament en les negociacions amb les entitats financeres per a
aconseguir la dació en pagament i opcions de lloguer social que eviten el desnonament de famílies
amb menors al seu càrrec.
- En situacions de desnonament garantir l'allotjament immediat de les famílies amb menors a
través de la borsa d'habitatges d'emergència de l'Ajuntament.
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EIX 5: MISLATA SOSTENIBLE
1.- MISLATA MUNICIPI D'EQUILIBRI SOCIAL I TERRITORIAL
El nostre model de ciutat opta per un urbanisme al servei de les persones, dels seus drets i de les
necessitats col·lectives, generant una ciutat dotada i equilibrada en els àmbits social i territorial; un
model que cerca canviar els nostres patrons de mobilitat per hàbits més nets i menys contaminants,
sent fonamental per a abordar el repte de la sostenibilitat en una ciutat sense prou terme no
urbanitzat com és la nostra.
- Auditoria de qualitat urbana amb perspectiva de gènere.
- Revisió estat d'execució dels PAIs. Polígon T, Quint II i El Paquillo.
- Iniciativa Popular en Av. de la Pau per a programar els usos i serveis dels 4.000 m2 de sòl
públic.
- Coeficient corrector dissuasori en l'IBI per a habitatges buits.
- Tolerància zero a les barreres arquitectòniques i socials.
- Mislata, ciutat sostenible. Re-equilibri dels serveis en les diferents zones.
- Desenvolupament de l'Agenda Local 21.
- Ordenança Municipal contra la crueltat cap als animals.
- Declarar Mislata com a ciutat lliure de circs i espectacles amb animals.
- Registre del sòl municipal de l'antic llit del riu.
- Pla de Seguretat i contaminació del Bioparc de València en coordinació amb Mislata.
- Rehabilitació del Pou del Quint i harmonització de l'entorn d'un vertader museu etnològic.
- Elaboració del Mapa de zones de vianants amb la restricció justificada del pas de vehicles, amb
la participació tant de la Policia Local, Departament d'Urbanisme com del Consell Local i participació
veïnal.
- Circuit Municipal Carril Bici en vies principals que connecte amb la xarxa de carril bici de
València, juntament amb mapa de circulació lenta per a harmonitzar vianants, bicicletes i cotxes
- Conveni de compatibilitat del sistema públic de lloguer de bicis amb València i amb les
poblacions limítrofes que ho posen en funcionament.
- Transport públic urbà de servei diari no contaminant
- Transport urbà municipal adaptat i de volum mitjà que enllace les diferents zones de la població
incloent en el seu recorregut l'Avinguda de la Pau i Cementeri Municipal
- Recuperació de la Línia 7 de l'EMT i potenciar la creació d'altres línies. Conveni amb l'EMT per a
potenciar el transport públic.
- Conveni per a potenciar el transport públic intracomarcal d'acord a la moció presentada per
EUPV.
- Adaptació de les parades del metro a Mislata per a l'accés a persones amb diversitat funcional
física i sensorial.
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- Potenciació de l'Agència Valenciana de mobilitat.
- Remodelació del cementeri: Servei d'incineració i nou disseny per al millor aprofitament del
subsòl.
- Tanatori-crematori en els terrenys propers al Cementeri municipal.
- Pla Especial Mislata Verd.
- Estudi per a substitució gradual i viable de la flota de vehicles municipal per vehicles elèctrics.
- Establir punt de recarrega per a vehicles elèctrics, amb caràcter obligatori en els aparcaments
privats de nova construcció i en els pàrquings de gestió pública.
- Instal·lació d’un ecoparc o punt net per a recollida de residus.
- Campanyes municipals periòdiques i reglades de sensibilització ciutadana per a l'estalvi
energètic domèstic i d'educació al reciclatge domèstic, d'acord amb les directives europees.
- Pla de conscienciació ciutadana per a avaluar i regular els riscos a la salut derivats de l'exposició
a ones electromagnètiques.
- Solucions específiques mediambientals (Payà, Gasolinera c/ Sant Antonio…).
- Panells solars en tots els edificis públics.
- Pla integral d'eficiència energètica en el sistema d'enllumenat públic i en totes les dependències
públiques.
- Subvenció municipal a les obres per reforma que presenten degudament acreditat un pla
d'eficiència energètica.
- Cinturó verd en la zona nord.
- Compliment efectiu de l'Ordenança de Defensa de l'Arbratge aprovada a instàncies d'EUPV.
- Plantació d'arbratge en la Plaça Major i altres places i carrers.
- Compliment de la moció d'EUPV sobre la seguretat de l'espai aeri i la contaminació acústica
produïda pel pas d'avions
- Instal·lacions públiques per a l'ús d'energies netes alternatives
- Potenciar els circuits de vianants: ampliació de voreres i espais de circulació restringida o lenta
de vehicles. Eliminació efectiva de barreres arquitectòniques.
- Pla integral d'eliminació gradual de semàfors i substitució per elements de regulació de tràfic
que prioritzen el transite de vianants i ciclistes.
- Fomentar, mitjançant taxes progressives, l'ús de vehicles de menor cilindrada, i menys
contaminants.
- Posada en funcionament del Centre d'Interpretació de l'Horta de Mislata, amb la seua inclusió en
les rutes turístiques de Diputació Provincial.
- Instal·lació de sistemes de producció elèctrica basats en l'energia solar i minieólica en els edificis i
instal·lacions municipals, en els quals el seu disseny ho permeta, cercant alternatives per als altres.
- Establiment prioritari de criteris de consum responsable per a les compres de l'Ajuntament.
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2.- CONSUM I COMERÇ
CONSUM
- Constitució del Consell Municipal de Consum que definisca i planifique les polítiques i estratègies
de protecció als consumidors amb la participació de les organitzacions de consumidors i usuaris així
com altres organitzacions socials.
- Oficina Municipal d'Informació al Consumidor que incloga la defensa jurídica de la ciutadania
(OMIC + D).
- Integració i Adhesió a la Xarxa d'Alerta de Productes de Consum.
COMERÇ
- Engegada i funcionament del Consell Econòmic i Social.
- Modernització i dotació pressupostària de l'Agència de Desenvolupament Local.
- Servei municipal d'assessorament a emprenedors.
- Pla d'Estímul Comercial: directori comercial, geolocalització, mapa interactiu amb codis QR.
- Col·laboració de l'Ajuntament en Campanyes de promoció i animació comercial.
- Pla de renovació d'establiments comercials.
- Agilitació en els tràmits de llicències.
- Bonificació de les quotes de la SS a nous contractes.
- Cens de locals buits.
- Fomentar l'autoocupació, vivers d'empreses i els convenis amb empreses d'economia
social.
- Fomentar la creació d'empreses en règim de cooperatives i d'empreses d'interès social.
- Incloure les cooperatives de treball en les clàusules socials per a accedir als concursos
públics.
3.- SENYALS D'IDENTITAT
- Recolze especial a les activitats socioculturals que configuren la nostra identitat comarcal de
L'Horta.
- Posada en funcionament del Centre d'Interpretació de l'Horta.
- Restauració del Pou del Quint.
- Sol·licitar la Declaració Bé d'Interès Local i de Bé d'Interès Cultural del Pou del Quint de Mislata.
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- Incloure en els centres escolars activitats extraescolars sobre conservació de l'Horta i
tècniques tradicionals rurals i d'artesania de L´Horta.
- Recuperar els oficis tradicionals i artesans propis de Mislata
- Institucionalització municipal i realització d'actes en les Diades del 9 octubre i 25 abril, així
com el 14 d'Abril i l'1 de Maig.
- Recuperació de l'escut històric de la ciutat de Mislata.
- Promoció de la Sala de Cinema Josep l’Escrivà.
- Creació de la Pinacoteca Municipal i ubicació del fons patrimonial actual.
- Suport al Centre Instructiu Musical (CIM) i figures de la música valenciana.
- Publicació del fons documental del mestre Ramón Ibars.
- Recuperació i potenciació de la Biblioteca d'Autors/as de Mislata.
- Recuperació de la Història de les Dones de Mislata.
- Creació del Casal Jaume I. Convocatòria dels primers Premis Jaume I a la personalitat o entitat
de Mislata destacada en la defensa dels senyals d'identitat valenciana.
- Suport als senyals identitaris (llengua, cultura, història, folklor…)
- Gabinet de Capacitació Lingüística i Cultural del Valencià tant per a l'administració municipal
com per a la població.
- Escola municipal de tabalet i dolçaina; escola municipal de castellers i moixarangues.
- Escola Municipal de Dansa que atenga a la seua diversitat cultural.
- Premi municipal al millor Llibret de Falla.
- Eliminació de rètols apologètics del franquisme.
- Foment del cartellisme de l'escola valenciana: Homenatge a Manuel Monleón.
- Bonificació municipal a les llicències d'obertura d'empreses per la retolació de façanes i rètols
en valencià.
- Recuperació i foment de la cultura autòctona valenciana. Escola Municipal de Cant d'Estil,
recuperació del Grup de Danses de Mislata.
- Promoció local i suport institucional de la música de València i en valencià.
- Secció especialitzada de llibres valencians en la Biblioteca Municipal.
- Promoció dels creadors i artistes locals

4.- FESTES
- Creació del Consell Municipal de Festes que optimitze recursos, gestió, pressupost i subvencions.
- Democratitzar les festes populars fent partícip a la ciutadania en el disseny i gestió de les
mateixes.
- No permetre la celebració de festejos taurins en el municipi.

28

