Per una Mislata amb compromís. Recuperem la democràcia!
A la vila de Mislata necessitem una actuació urgent que canvie les polítiques 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:
PARTICIPACIÓ CIUTADANA


Possibilitar que el veïnat, amb veu participe al ple municipal. Garantir participació a tots els ciutadans en el ple municipal
i la resposta a les seues preguntes de forma immediata.



Realització de plens monogràfics oberts i de debats municipals públics, on la població tinga veu i se l’escolte.



Creació de l’escó ciutadà, per a la participació en els debats Plenaris ordinaris, de ciutadans que ho desitgen.



Confecció dels pressupostos municipals participatius, buscant que s’impliquen en aquesta tasca els col·lectius i
associacions de Mislata.



Impulsar les tecnologies telemàtiques per posibilitar l’accés a la informació general d’una manera ràpida i senzilla.



Realització d’enquestes per a conéixer l’opinió de la ciutadania (per barris, per col·lectius socials) en aquells aspectes que
siguen de transcendència social.



Possibilitar que amb un 5% del cens de la població es puga generar una consulta d’un tema de transcendència social per
part de la ciutadania.



Obrir una bústia d ’aportacions, queixes, suggeriments de la ciutadania amb contestació garantida en un màxim de 48 h
laborals.



Desenvolupar la figura del Defensor del Ciutadà i la Ciutadana.



Habilitar espais d’expressió pública plural (murals, taulers) per tal que el teixit associatiu de Mislata puga publicitar les
seues accions. La seua utilització com a espai d’informació serà complementària amb altres espais de debats i participació.



Complementar l’actual sistema d’alertes (via sms, app i correu electrònic) on la ciutadania puga donar-se d’alta
voluntàriament, per a rebre informacions diverses de l’ajuntament: obertura de terminis, programació cultural, ofertes
d’ocupació, informacions urgents de transcendència ciutadana, etc.

SANITAT I CONSUM


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.



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.



Desenvolupar 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.



Treballar per la constitució del Consell de Salut Municipal integrat pels professionals de la salut i representants de
l’ajuntament i el veïns. Fomentant l’educació per a la salut organitzant campanyes com: Assessorament i planificació
familiar. Campanyes d’informació entorn de fenòmens com la menopausa. Prevenció de drogodependències. Cura de la
salut: hàbit de vida cardiosaludables… Polítiques preventives de salut públiques.- Avançar cap a la municipalització del
cementiri.- Controlar les poblacions d’insectes –especialment la plaga de panderola africana i de rosegadors.- Plantejar
davant de la Conselleria de Sanitat l’ampliació de l’horari d’assistència sanitària.- Impulsar centres de negocis municipals
on els joves empresaris puguen iniciar la seua activitat mercantil i situar-se ne el món laboral de la localitat.- Estudiar
l’implementació de Mislata com a MUNICIPI Per al BE COMÚ- Afavorir la reducció i la concentració d’oferta comercial
i de serveis en els sectors amb excés d’oferta.- Crear recursos per a programes dirigits als col·lectius amb més dificultats
d’inserció al mercat laboral: programes d’acompanyament sociolaboral, programes de suport a les empreses d’inserció, i
programes de suport als mecanismes i instruments d’inserció.



Desenvolupar plans de foment de noves ocupacions relacionades amb les demandes socials, tant comunicatives com
d’activitats emergents.



Desenvolupar plans estratègics de desenvolupament comercial local.



Fomentar la cultura empresarial i les noves iniciatives, l’autoocupació, les microempreses i les empreses d’economia social.
Formació en creació d’empreses i en la gestió empresarial.



Millorar l’atenció als immigrants mitjançant la informació i l’assessorament.



Vigilar les condicions higienicosanitàries de la població (comerços d’alimentació, desaigües, albellons, etc.).



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.



Generar 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.



Limitar dels càrrecs de confiança de l’ajuntament, per deixar estrictament els imprescindibles. Fiscalització del treball
desenvolupat.

MEDIAMBIENT


Lluitar contra la contaminació atmosfèrica, acústica, visual i lumínica, i fomentar tant l’estalvi energètic com l’ús de les
energies renovables.



En este sentit s’han de possibilitar edificis de nova construcció que incorporen un sistema d’energia solar tèrmica.
Reivindicant la recuperació de les energies renovables com a fonts d’abastiment dels habitatges i centres públics i privats.



Adoptar mesures de protecció per a garantir la supervivència de la poca Horta que ens queda i la seua sostenibilitat.



Generar una alternativa de manteniment en l’antic llit del Túria al seu pas pels límits del terme per tal ‘evitar els continuats
incendis del canyís amb els perills que comporta. El mateix per al nou llit amb la seua neteja per evitar el creixement
d’herbes i acumulacions de tolls amb els perills que impliquen.



Zones verdes i places infantils. Optimització de les zones de gespa per a reduir el consum d’aigua, pel seu caríssim
manteniment. Substituir en algunes zones la gespa per espècies més daptades a la nostra realitat hídrica, en concret a
rotondes i espais que s’utilitzen de forma decorativa i no lúdica o en el seu defecte ús de mitjans alternatius artificials que
eviten un alt consum d’aigua (gespa artificial, corfes).



Buscar alternatives a la instal·lació d’indústries insalubres, nocives o sorolloses dins del nucli urbà.



Racionalitzar el consum d’aigua. Realitzar campanyes informatives de sensibilització.



Alternatives al reg amb aigua potable dels jardins públics, com ara, utilització de l’aigua de pous per a reg de parcs i jardins,
mentre no es puguen emprar aigües residuals depurades. Creació de dipòsits emmagatzemadors d’aigües pluvials per al
seu ús posterior en reg.



Conscienciar la població, per mitjà de campanyes informatives, de la diferència entre la xarxa de pluvials –a la qual no
s’ha d’abocar cap residu nociu– i la xarxa de fecals, que sí que admet residus com l’aigua de fregar, el detergent, etc.



Gestionar de manera eficient i Incrementar si és el cas, el nombre de contenidors disposats per a facilitar l’arreplegada
selectiva de deixalles. Estudis per generar ingressos amb els residus urbans (com la creació de compost). Estudiar la
implementació del sistema de recollida “porta a porta” de residus i/o la instal·lació del quart contenidor (residus orgànics).



Conscienciar la població d’emprar els diferents contenidors de reciclatge, per mitjà de campanyes, adhesius informatius
als contenidors, etc. Tot això dins la campanya general de les “3R”: Reduir, Reutilitzar, Reciclar.



Vigilància i control de les empreses encarregades de la gestió dels residus.



-Estudi de viabilitat per a la creació d’un Ecoparc.



Cal potenciar i incentivar el reciclatge dels residus urbans i industrials.



Fomentar la minimització i la separació de residus en l’origen i la recollida selectiva en tots els àmbits i al llarg de tot el
procés: fabricants, distribuïdors, ciutadans i administracions.



Impulsar per mitjà de campanyes la utilització d’envasos reciclables i estimulació del consum responsable i selecció de
deixalles, especialment en els centres educatius.



Instal·lació urgent de més zones específiques per a l’oci i les necessitats fisiològiques dels animals que ho necessiten



Realització de campanyes d’informació i pla de xoc per a aplicar la normativa als amos d’animals que no arrepleguen els
excrements.



Vigilar el compliment de les ordenances sobre animals.



Estudi d’instal·lació d’aparells de conversió de l’esforç físic en energia elèctrica en les sales d’exercicis públiques (pavelló
i piscina municipal) per conscienciar envers el consum i la producció energètica.



Fer ús de paper ecològic en tots els organismes dependents de l’ajuntament. A més de promoure el seu ús en altres
organismes vinculats (escoles,…).



Identificar les empreses del poble que realitzen recollida selectiva de fem (oli, paper, embalatges, vidre… ) i estudiar
mecanismes de bonificació fiscal.



Elaborar programes per reduir tot tipus d’emissions contaminats, adquirint compromisos concrets i avaluables.



Fomentar la compra verda i la contractació ecològica de béns i serveis municipals per tal d’influir sobre els mercats i
afavorir nous hàbits de consum, productius i comercials.



Fer un consum racional d’energia en els edificis i instal·lacions públiques, eliminant els llums ornamentals i deixant

aquelles imprescindibles en les hores que siguen estrictament necessàries per circumstàncies de seguretat.


Pla d’estalvi de comunicacions i avisos, potenciant altres tipus de comunicacions (electròniques, megafonia,…) reduint el
consum de paper i la publicitat.



Acord amb la Universitat per realitzar una ecoauditoria municipal

VIVENDA


Promocionar la vivenda de protecció oficial: Incrementant el nombre de la vivendes construïdes de VPO. Incrementant el
control de la seua qualitat. Llistes públiques de les persones interessades, i dels procediments d’adjudicació.



Utilitzar recursos municipals per a l’edificació de vivenda de protecció: Facilitant sòl municipal per a la promoció de VPO.
Constituint directament l’Ajuntament com a promotor de VPO.



Estudiar mesures per fomentar l’ocupació de les vivendes buides de Mislata, fomentant la seua posada en el mercat de
venda o lloguer. En concret: Elaborar un cens de vivendes desocupades. Gravar fiscalment les vivendes desocupades o
infrautilitzades. Manteniment i increment del Pla de lloguer. Compra i rehabilitació de vivendes buides, reconvertint-les
en vivendes “comunitàries” per a gent jove i gent major, tal com hem defensant en propostes concretes.e) Promoure
l’edificació amb materials i tecnologies respectuoses amb el medi ambient i l’eficiència energètica.g) Recuperar i
transformar la Residència de la 3a edat de la rotonda d’Andreu Alfaro en habitatges de lloguer de protecció oficial per a
joves, tal com nosaltres ja ho hem plantejat. f) Proposar la modificació del pla general d’ordenació urbana possibilitant la
reconversió de les actuals vivendes unifamiliars en plurifamiliars en el nucli antic, amb escrupolós respecte a la
configuració urbanística actual. d) Promoció de la rehabilitació d’habitatges amb fórmules imaginatives, com pot ser la
cessió de l’habitatge per a polítiques socials, a canvi d’assumir-ne la rehabilitació.

INFRAESTRUCTURES


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.



Realizar un estudi sobre les necessitats de col·lectors i canalitzacions per evitar innundacions.



Construir voreres més amples i sense barreres arquitectòniques.



Generar espais per al carril bici per l’asfalt separat per balustres o altres elements.



Estudiar la compatibilitat de conexións del sistema de lloguer de bicicletes per a les poblacions veines.



Iinstal·lar sistemes que faciliten l’accés de vianants a les rampes, passos de vianant i voreres.



Estudiar la reducció del consum elèctric en els fanals amb la seguretat ciutadana: reduint la intensitat dels fanals a partir
d’hores nocturnes, llevant el llum d’alguns fanals, coordinats amb altres que sí que estan encesos, canvi de llums per leds,
automatitzant eficientment el control de l’enllumenat, etc. A més, establint relacions institucionals amb la Universitat
Politècnica per a fer estudis de redisseny i efectivitat de l’enllumenat públic.



Estudiar les possibilitats de redisseny de carrers pensats per a l’automòbil i adreçar-los a les persones.



Optimitzar els senyals de trànsit estudiant la seua reducció evitant duplicitats i abaratir el material i les dimensions dels
senyals que es fa servir.

TRÀNSIT I TRANSPORT



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.



Recuperar les línies de transport EMT (7 i 29) amb una realització de l’estudi necessari per tal d’adaptar una xarxa de
transport metropolità per a les poblacions de l’horta.



Instar la prolongació del carril bici existent fins a les poblacions limitrofes. Reivindicar rutes no asfaltades però transitables
a bici (propiciant acords amb els municipis implicats per fer un corredor verd i pacífic) i camins d’horta que connectarien
amb altres pobles. Establint si cal convenis amb les universitats pel seu estudi i desenvolupament.- Reivindicar el tramvia
orbital per connectar els pobles de l’horta amb respecte màxim a la zona d’horta.- Reivindicar l’ampliació d’horaris dels
FGV i la freqüència de pas. A més d’una implantació d’horaris nocturns per al cap de setmana (divendres i dissabte a la
nit).



Reducció del 50% de l’impost de circulació, almenys durant 2 anys, a aquelles persones que tinguen en propietat vehicles
híbrids.



Fugir de les actuacions purament propagandístiques que s’han fet, com limitar-se a pintar les voreres de verd i anomenarles “carril bici”.



Estudi de viabilitat econòmica d’acords amb els pobles adjacents i amb la ciutat de València per a poder compatibilitzar el
lloguer de la bicicleta: que es puga agafar en un poble i deixar-lo en un altre.



Promoure la utilització de mitjans de transport no contaminants, com la bicicleta, per a desplaçaments per l’interior de
Mislata.

EDUCACIÓ


Crear una 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. Suport i subvenció a les AMPA i als centres escolars per a afavorir
l’ampliació dels horaris d’obertura dels col·legis, escola matinera, activitats extraescolars a les vesprades, etc.



Lluitar per dotar 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.



Obrir l’ús dels col·legis a la ciutadania amb la possibilitat d’obrir les zones esportives a joves per practicar l’esport, buscant
iniciatives per controlar-ne l’ús.



Defensar dels interessos educatius del poble davant la Conselleria d’Educació.



Oposició frontal a la política de desmantellament de l’ensenyament públic.



Promoure la independència del Consell Escolar Municipal.



Realitzar un programa de suport escolar, on es treballe tant amb els absentismes escolars com els que presenten èxit escolar
però no tenen suport familiar. Cal crear o promoure la creació de recursos de reforç escolar de vesprada, on
monitors/educadors socials puguen ajudar a l’estudi de aquells menors que ho necessiten, en coordinació amb els centres
escolars del poble.



Gestionar campanyes re recollida de llibres al final del curs escolar per poder-los oferir a alumnes de l’any següent.



Durant els anys que dure la crisi econòmica, l’Ajuntament cobrirà la totalitat de les despeses realitzades per les famílies en
estudis (inclosos els superiors) amb els següents criteris: Els estudis caldran ser cursats en escoles, instituts i universitats
de la xarxa pública (no privades). Es podrà sol·licitar la compensació de matrícules, llibres i material escolar exigit pel
centre. El transport públic estarà inclòs en cas d’estudis inviables de cursar al municipi. Les subvencions s’atorgaran sobre
la base de la unitat familiar (entenent per unitat familiar la totalitat de persones empadronades en una mateixa vivenda)
quan no disposaren d’ingressos superiors a la següent quantia: “totalitat d’ingressos (justificats amb declaracions de la
renda o certificacions d’exempció a l’efecte) de membres de la unitat familiar dividit pel nombre total de persones
empadronades en la vivenda i que aquesta xifra no siga superior al salari mínim interprofessional.” Les subvencions seran
incompatibles amb beques per als estudis. L’Ajuntament sol·licitarà els justificants necessaris per a les comprovacions dels
requisits ací explicats.



Promoció de les mesures per aplicar a escala municipal el pla educatiu Europa 2020.

CULTURA


Fomentar les activitats culturals en l’àmbit escolar, estimulant la creació d’hàbits culturals des de la infantesa.



Potenciar la tasca de la biblioteca municipal, i les diferents sales de lectura amb la realització d’activitats extraescolars així
com activitats de foment lector, a més d’acostar la lectura a persones amb mobilitat reduïda, persones majors, etc.,
mitjançant el projecte d’una biblioteca ambulant o programa “llibres a la teua porta”.



Ampliar la participació ciutadana en activitats culturals per mitjà d’una oferta àmplia i atractiva. Potenciació del teixit
cultural de Mislata, fomentant les activitats d’associacions i institucions com el Centre Instructiu Musical de Mislata, els
grups de teatre, etc.



Crear una escola de la natura per a donar a conéixer les característiques de la flora i fauna autòctones, organitzar eixides,



Realitzar un jardí botànic municipal.



Aprofitament els espais urbans per a manifestacions culturals diverses.



Impulsar la cultura autóctona, creant un Museu d’Història Local.



Elaborar itineraris culturals a la Vila, per donar a conèixer totes aquelles tradicionals.



Dotar de veu als ancians mitjançant actes com ara el que anomenaríem “Racó de les persones majors”.



Afavorir l’ús i coneixement del valencià amb discriminació positiva del mateix.



Substituir progressivament les plaques de carrers castellanitzats durant el franquisme, adaptant-los a les denominacions
històriques. Substituir plaques de noms vinculats a esta etapa per altres democràtiques i actuals.



Regular i potenciar l’ús del valencià en empreses i comerços.



Racionalitzar i controlar les despeses destinades a les festes.



Fer una programació de cultura al carrer, amb espectacles tots els diumenges matí a les zones d’oci, prioritzant els artistes
del poble.

ESPORTS


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.



Fer costat a les associacions esportives d’àmbit local amb la creació d’ una fundació esportiva que coordine tot l’esport
municipal



Promoure que el suport municipal es diversifique, donant el mateix tracte a totes les entitats esportives i diferents esports
que es realitzen a la localitat.



Planificació estratègica de l’esport donar suport als esportistes locals en projecció.



Promoció l’esport inclusiu dedicat als col·lectius amb necessitats especials (diferents discapacitats, col·lectius especials,
etc.)..



-Creació de competicions municipals de participació familiar, apropar la actividad física i deportiva a la familia com a
móvil de recreació, participació conjunta i de relació amb els demés.



Dedicar una especial atenció a afavorir la investigació i promoció dels nostres esports autòctons més representatius i
minoritaris.

BENESTAR SOCIAL


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.



-Realitzar un 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...



Gestionar 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.



Exigir una major assistència a les persones que viuen a les vivendes adaptades així com fer realitat el centre de dia.



Mantindre una Especial atenció a la tercera edat i persones desvalgudes i discapacitades.



Incrementar el programa de menjador a domicili, servei de companyia, serveis humans d’atenció per atendre la higiene de les
persones majors (SAD), etc.



Realitzar el suport necessari a la integració social de persones econòmicament deprimides, de minories ètniques i de marginats.
Especial atenció a la integració d’immigrants.



Promoure el “banc d’hores solidaries” com a projecte que ajuda a resoldre els problemes de la vida quotidiana i que utilitza
com a instrument l’intercanvi d’habilitats i de temps, amb la creació d’un espai públic per a compartir, acostar les persones i
desenvolupar en la pràctica valors de cooperació i solidaritat.



Realitzar un curs específic de formació als policies locals en les distintes matèries d’atenció social (persones marginades,
discapacitats, drogodependents, immigrants, violència de gènere) per garantir un coneixement de la problemàtica i una correcta
intervenció primària.



Crear del Consell Solidari



Destinar el 0,7% del pressupost municipal a programes de cooperació al desenvolupament, amb una atenció especial als
programes de cosolidaritat adreçats a les àrees d’on prové la immigració. – Dins del Consell Solidari es tindran en compte les
següents consideracions: 1. Les ONG que siguen beneficiàries dels fons del Consell Solidari no hauran d’estar investigades per
deficiències de gestió. 2. Es requerirà a les ONG beneficiàries certificacions de la idoneïtat del programa, emeses per
institucions públiques, i en el seu defecte, per organismes o associacions del lloc d’aplicació del programa. 3. Els programes no
s’hauran de superposar a ajudes o programes públics del mateix contingut. 4. A més, es buscaran fórmules per a donar a conèixer

els programes, principalment, a la població escolar i a la ciutadania en general. 5. S’incentivarà la participació al Consell sense
vetar l’accés a persones o associacions que ho demanen, complint el reglament aprovat.


Promocionar el comerç just.



Donar tot el suport a les lluites contra la globalització promoguda pel països rics en detriment dels pobres.



Millorar i completar l’execució de la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de
dependència, aportant ajuda per a: 1. Solucionar els retards i dificultats d’ordre organitzatiu i financer. 2. Compliment del
terminis establits per a les valoracions.

POLITICA DE GENERE


Treballar 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.



Ordenança municipal sobre la igualtat de gènere fent polítiques de promoció de la igualtat de gèneres. Programes de suport a
les dones emprenedores.



Millorar les accions de la casa de la don encaminades a posibilitar veritables emancipacions femenines superant cursos sexistes
i obsolets per a promoure la igualtat de gènere, a més de la creació d’una assessoria jurídica de la dona.



Generar un Pla d’Acció Municipal sobre la Igualtat de Gènere fent polítiques de promoció de la igualtat de gèneres. Programes
de suport a les dones emprenedores.



Incloure dins del currículum de l’EPA activitats que permeten a les mestresses de casa eixir de la llar i altres activitats que
ajuden a compartir les tasques domèstiques entre home i dones.



Realitzar polítiques i d’accions formatives específiques per a la dona, per a millorar l’autoestima, ajudar en l’organització de
temps de treball, polítiques de drets i prevenció dels maltractaments, aplicació de polítiques de conciliació de la vida laboral/vida
familiar, etc.



Habiliar la casa de la dona per a dones maltractades (mancomunat entre diversos municipis). Amb suport jurídic i psicològic,
grups d’autoajuda, assistència 24 hores, accés preferent a cursos de formació i incentius a empreses que contracten dones de
violència de gènere.



Formar la policia local contra violència de gènere. Potenciar tallers i cursos de defensa personal per a dones.



Realizar Xerrades d’Educació per a la igualtat: realització en centres educatius de tot tipus (col·legis, IES, Tallers Municipals,
escoles esportives, etc) i de forma transversal, dirigit a joves però també a persones majors, i a qualsevol persona o col·lectiu
que ens ho demane.



Modificar, progressivament, la senyalització del poble fent-la no sexista.

JOVENTUT


Potenciar i Promocionar l’una animació cultural no dirigista per a la joventut, amb la creació d’un fòrum amb presencia del
consell de la joventut on la població jove puga decidir sobre el pressupost de la seua regidoria, a través de reunions periòdiques
programades, per a realitzar viatges, concerts, exposicions, representacions de teatre, festivals, etc. Activitats autogestionades
pels joves, temps lliure, associacionisme, educació, turisme, cursos, beques, oposicions, convocatòries… als centres joves
habilitats.



Promocionar activitats culturals, lúdiques i esportives destinades a la joventut, i que estiguen pensades per ells i per a ells.



Realitzar un estudi de gravació i assaig per a grups de la Vila.



Potenciar el teixit associatiu juvenil.



Promoure la realització de campaments d’estiu per diferents grups d’edats.



Promoure la realització de camps de treball a l’estiu per a joves entre 16 a 18. Obrir els patis dels col·legis els caps de setmana
per als joves, on puguen fer servir les instal·lacions esportives (camp de futbol, bàsquet,…).



Realitzar un Pla Municipal de prevenció, amb xarrades informatives, divulgatives i preventives en col·legis i instituts, de les
següents matèries:



Realitzar campanyes de sensibilització per a previndre les drogodependències i VIH/sida.



Realitzar campanyes de sensibilització per a prevenció de actituds delictives.



Realitzar campanyes de sensibilització per a la lluita contra la discriminació (temes d’interculturalitat, prevenció del racisme,
etc).



Potenciar en la ràdio municipal programes fets per la nostra joventut i que tracten els seues temes.

CONVIVENCIA CIUTADANA


Impulsar el respecte cap als altres, racionalitzar les activitats que impedeixen el descans nocturn, etc. Especialment,
reprimir la contaminació acústica produïda per motos amb escapament lliure i cotxes conduint compulsivament o amb
música estrepitosa.



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: 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 social.



Reivindicació i potenciació de Mislata radio com emissora municipal amb programes basats en la cultura i promoció de
valors socials per a la convivència.



Potenciar les polítiques de seguretat ciutadana basades en la prevenció.



Declarar la Vila de Mislata “municipi antirracista”.



Realitzar programes de conscienciació ciutadana per evitar actituds incíviques (estacionar en una plaça de minusvàlids, pas
de vianants, trencament de mobiliari urbà, etc.) canviant la sanció econòmica per hores dedicades a l’atenció social de
persones que ho necessiten.

