
 



  

 

 Per una Mislata amb  compromís. Recuperem la democràcia!  

 

A la vila de Mislata necessitem una actuació urgent que canvie les politiques depredadores i opaques de l’actual govern 

del PP a la Generalitat i del municipalisme propagandístic i obtús del PSOE de Mislata. Per a canviar, des de Compromís 

per Mislata tenim 20 propostes immediates per a trencar amb l’estafa política que suposen les polítiques del model PP-

PSOE: 

    

1. Pla d’acció urgent per a garantir i millorar les necessitats bàsiques de tots els veïns i veïnes del municipi, en 

situació d’exclusió o en risc, per causa de la crisi i els seus efectes: desnonaments, retallada de drets i ajudes 

socials, usurpació bancaria i preferents... 

 

2. Vetlar per el compliment del Pacte per la Sanitat. Defensar i promocionar la xarxa pública de salut que 

garantitze un servei de qualitat, mitjançant la creació del Consell de Salut Municipal. Lluitar per a garantir els 

acords sanitaris actualment subscrits que han promès sense complir i fer un lloc de referència en l’antic militar 

amb urgències i atenció d’especialitats. 

 

3. Afrontar el greu problema de la desocupació i oferir transparència en els processos selectius. Fer de 

l’Agencia de Desenvolupament Local una agència real de col·locació i de formació per a la població aturada del 

municipi.. Impulsar Creació dins de la mateixa, d’un Observatori de l’Ocupació Jove, que desenvolupe 

programes locals d’incorporació laboral als joves titulats per tal d’evitar la fugida de "cervells". Generació de 

programes multidisciplinars i amb sinèrgies de foment al coworking i a l’emprendedurisme, tant de joves com 

d’adults. Donar un servici eficient i unes respostes aptes a allò que la ciutadania de Mislata mereix. 

 

4. Comptes transparents i públics. Auditoria global de la gestió pública realitzada pels governs del PP i del PSOE 

a l’ajuntament de la Vila. Exigència d’uns pressupostos participatius amb la ciutadania. Sol·licitud d’ una revisió 

cadastral i despeses econòmiques responsables, adequades a les necessitats del municipi.  

 

5. Desenvolupament d’un pla estratègic de comerç local. Amb mides que ajuden a la competitivitat dels xicotets 

empresaris i a focalitzar l’emprededurisme  i el coworking cap a l’àmbit local i comarcal. Protegir el xicotet 

comerç rebaixant les taxes i reduint la burocràcia en les noves apertures.  

 

6. Mides per a la dona. Treballarem en els drets de les dones, per el desenvolupament de la llei Integral (Llei 

Orgànica 1/2004, de 28 de desembre) contra la Violència de Gènere. Pla d'emergència per aturar els feminicidis. 

Ficar en marxa un Programa d’Intervenció Integral contra la Violència Masclista per tal de fomentar instruments 

de participació, col·laboració i cooperació entre administracions públiques, organitzacions socials, agents 

econòmics i socials, grups de dones i persones professionals dels diferents àmbits com a elements necessaris per 

a millorar la previsió, l'atenció i la recuperació.  

 

 

 

 

 



  
 

7. Xarxa d’escoletes Infantils municipals de 0 a 3 anys. Concretar un Conveni entre ajuntament i centres 

d’educació per crear una xarxa d’escoletes que donen servei als pares de xiquets de 0 a 3 anys. En este sentit  

també es facilitaran escoles d’estiu i d’oci en periodes festius que fomenten l’adquisició de conceptes 

complementaris als lectius i que a més faciliten compaginar la vida laboral i familiar.  

 

8. Compromís amb l’educació pública i en valencià. A més, en matèria educativa, lluitarem per dotar de les 

infraestructures necessàries als centres escolars (primària, secundaria, Batxillerat i cicles de formació 

professional) d’acord amb la quota que tenim com a poble i mantindrem la reivindicació d’una educació pública, 

en valencià i de qualitat. Treballarem per premiar l’esforç dels joves que estudien de graus universitaris i altres 

tipus de formació fora del municipi, en busca de disposar cap a ells, els recursos necessaris per a l’estudi. 

 

9. Servici de dinamització cultural i social que ajude a fer de Mislata un referent cultural. Una ferramenta  

que done valor a les accions culturals del municipi, salvaguarde la història local, els monuments, les tradicions, 

la multiculturalitat i la llengua pròpia i l’impuls a les activitats i idees del joves del municipi. A més, hi serà un 

referent d’ajuda en qüestions diverses a les associacions del municipi i a tota la ciutadania, en eines de 

conscienciació, millora qualitativa i organització.  

 

10. Impuls de la comunicació local. Garantir als veïns l’accés a l’informació local i la modernització progressiva 

dels serveis, tant en ferramentes de consulta i de servei cap al ciutadà, com d’impuls als mitjans de radio, 

televisió, web i apps locals. Creació de taulells d’expressió lliure i punts d’informació municipal. Millora i 

adaptació de les ferramentes de comunicació cap als diferents tipus de població: gent jove, majors... Sempre amb 

l’objectiu d’incentivar la cohesió i l’esperit social d’un poble, ara per ara, incomunicat conscientment pels 

anteriors governs del PP i PSOE 

 

11. Treballar una planificació estratègica de l’esport local, que done orde i valor a la pràctica esportiva, tant  de 

recreació com de competició.  Fomentar l’esport de base amb qualitat formativa i garantir el valors del respecte, 

la esportivitat, i la solidaritat entre els joves. Garantirem l’accés a tota la ciutadania d’ una oferta esportiva 

recreació de qualitat, tant en horaris com en instal·lacions municipals. I a la seua vegada, donarem cobertura 

especial a l’esport / esportistes d’elit local. 

 

12. Millorar la mobilitat del municipi, el valor dels seus carrers i el respecte mediambiental. Possibilitar una 

Mislata habitable, transitable i segura. Revisió del pla general per a adaptar-lo a una planificació respectuosa 

amb el medi i de consevació del mateix. Es treballarà per reduir la contaminació acústica produïda per la V-30 

amb la instal·lació de panells anti-soroll. Valorarem convertir en zones de vianants les vies cèntriques de valor 

per a recuperar-les en favor de la qualitat de vida de tots el veïns. Es generaran programes de mobilitat per a un 

poble sense tanques i amb atenció especifica a les discapacitats. Adaptarem el municipi a l’ús de la bici en 

condicions, reorientant l’actual sistema de bicis de lloguer que no resol les vertaderes necessitats dels veïns de 

cara a  l’àrea metropolitana de València. Vetlarem pel manteniment adequat i millora continua dels parcs i jardins 

del nostre municipi, com a element de convivència i recreació. 

 

13. Campanyes de conscienciació ciutadana. Que ajuden a fomentar l’oci i temps lliure de qualitat La convivència 

entre veïns i les activitats de les associacions, campanyes a favor del reciclatge, la integració, el coneixement de 

la nostra llengua, cultura, tradicions populars i foment dels valors cívics i de respecte i igualtat.  

 

 

 

 



  
 

14. Gestionar ecologicament el municipi i els residus generant una  separació selectiva dels mateixos en origen. 

Millorar la neteja del poble amb especial atenció als escrements d’animals que no son retirats. Lluita contra les 

plagues que es multipliquen sense cap solució aplicada. Millorar la il·luminació del municipi amb ferramentes 

de control de consum públic, que ajuden a reduir la contaminació lumínica. Exigència de compliment del marc 

legal pel que fa a industries en nucli urbà.   

 

15. Potenciar el suport i recolzament als majors, amb persones especialitzades i centres adients adaptats 

demandant el compliment de les prestacions de dependència. Serveis socials i ajuda a tots els majors que ho 

necessiten. 

 

16. Protecció de de l’horta com un be escàs i de valor: horts socials per als veïns, granja escola i recuperació del 

Pou del Quint com a Museu de la població i punt d’encontre i d’ esplai. 

 

17. Participació ciutadana: Tots els veïns, amb veu al ple municipal. Garantirem participació a tots els ciutadans 

en el ple municipal i la resposta a les seues preguntes de forma immediata.  

 

18. No al maltractament animal. Mislata no farà cap concessió amb els espectacles que comporten un 

maltractament cap als animals. 

 

19. Donar valor a l’associacionisme de Mislata i tracte equitatiu a la seua activitat. Volem que a Mislata es 

respecten per igual totes les sensibilitats del món associatiu  i el seu tractament siga transparent, en consonància 

amb la política de transparència econòmica i participativa que defenem. 

 

20. Millora de serveis concrets:  

 

 Garantir unes instal·lacions de Jutjats i Registre Civil a Mislata, dignes i amb recursos. Tant per als 

seus treballadors com per a tota la ciutadania en clau d’eficiència. Fer un tràmit a Mislata no pot ser una 

odissea. 

 

 Fomentar prestacions de seguretat com una unitat de bombers i ambulància (samu) i incorporar més 

recursos a disposició de la policia de barri i de la policia nacional. En cas d’urgència, Mislata ha de 

saber respondre i els professionals tindre els millors recursos per a treballar. 

 

 Oficialització dels carrers de Mislata. Normalitzar al padró el nom dels carrers de Mislata i a totes les 

comunicacions municipals, com a element de reconeixement històric i de reivindicació dels nostres arrels.  

 

 Demanda d’ampliació de horaris de l’oficina de correus, recuperant l’antic horari matí-vesprada, en 

favor de donar un bon servici als ciutadans. 

 

 Exigència d’obres de neteja al llit del riu Túria al pas per les poblacions de l’Horta, ja que existeix un 

perill real d’inundació 

 



  
  Serveis als ciutadans dinàmics i àgils en la administració. Ampliant horaris per a l’accés de tota la 

ciutadania i establint mides tecnològiques que milloren els tràmits per al ciutadà i la tasca dels treballadors 

municipals. 

 

 Reivindicació de locals d’assaig per als grups locals de música. Foment de la presència dels mateixos 

dins de les activitats socials i d’oci del municipi. Potenciació de la música en valencià.  

 

 Limitació dels càrrecs de confiança de l’ajuntament, per deixar estrictament els imprescindibles. 

Fiscalització del treball desenvolupat. 

 

 Defensarem la demanda de bus i metro  nocturn en caps de setmana amb gratuïtat per a joves, jubilats, 

aturats i casos especials. 

 

Amb estes 20 propostes fonamentals, Compromís per Mislata estableix el seu programa d’actuació política al 

municipi. Estos principis programàtics sempre aniran en consonància amb el programa marc municipal acordat per la 

coalició per al període de la legislatura 2015-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 


