Gràcies al treball realitzat per Esquerra Unida,
Burjassot disposa de:
• Habitatges socials.
• Protecció civil.
• Protectora d'animals.
• Horts socials.
• 1a ciutat a demanar l'expropiació de l'estoc immobiliari dels
bancs que hagen rebut fons públics per a destinar-lo a
habitatge social.
• Una Policia Local que no participa en desnonaments.
• Una plaça amb el nom de Guillem Agulló.
• La prohibició dels circs amb animals.
• L'estalvi energètic de la il·luminació Led dels semàfors.
• Esport: Gespa al camp de futbol i aparells de gimnàstica per a
majors al Poliesportiu. Pistes de Pàdel. Coberta a la pista de
Bàsquet. Camp de les Oliveres. Gimnàs a la piscina coberta.
Camp de futbet i dues pistes de petanca al parc de Cantereria.
Zones esportives dels col·legis per a ús dels veïns fora de
l'horari escolar. Poliesportiu de les 613.
• Retirada de la uralita considerada cancerígena en el Col·legi
Verge Dels Desemparats.
• Escala d'emergència al Col·legi Villar Palasí i rampes per a
poder entrar amb cadira de rodes al mateix col·legi i al
Poliesportiu.
• Aparcament a la porta de la piscina per a persones amb
mobilitat reduïda.
• Pàrquing de les Palmeres.

i amb la teua confiança a partir del 26 de maig…
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Serveis municipals.
1. Tot el poder a la cosa pública, remunicipalització de tots els
serveis locals. Actualment la gran majoria estan privatitzats, el
que suposa que amb els nostres impostos empreses privades
obtenen beneficis, aquest diners podrien estalviar-se per a
dedicar-los a les vertaderes necessitats públiques. La
remunicipalització garantirà estalvi, generarà ocupació laboral i
millorarà el servei en qüestions bàsiques com ara la neteja o el
manteniment de la ciutat.
2. Auditoria ciutadana del deute, és necessari descobrir els deutes
municipals per prestació de serveis, amb una especial atenció als
sobrepreus i a l’activitat de les empreses públiques.
Democràcia participativa.
3. Garantirem la participació ciutadana en la presa de decisions
relacionades amb assumptes d’interès comú, mitjançant
referèndums online o presencials.
4. Pressupostos municipals participatius. Volem que la ciutadania
decidisca i definisca, amb el personal tècnic i polític, en què es
gasten els diners públics.
5. Creació de Consells de Barri i del Consell Municipal de
Participació Ciutadana amb els que la ciutadania podrà
participar en la redefinició dels models de ciutat, triar quines
són les prioritats, i en quina direcció vol que apunten els
models de desenvolupament.
6. La ciutadania podrà tindre un seguiment total a través d’un portal
de transparència real i sobretot tindrà un sistema a la seua
disposició amb el que podrà avaluar les polítiques públiques. La
ciutadania a través del portal de transparència sabrà quant cobra
cada polític i podrà establir un màxim basat en el SMI, així mateix
tindrà control sobre la nostra promesa electoral de complir la
premissa per a tot el personal de “a mateix treball, mateix
salari”.

Protecció social.
7. Creació d’un centre de dia municipal per als nostres majors.
8. Burjassot ciutat lliure de desnonaments, per a això des de
l'ajuntament garantirem tots els recursos jurídics disponibles i
d'intermediació hipotecària, així com reforçar les prestacions
municipals d'emergència.
9. Impulsar el pla “cap persona sense sostre” mitjançant la
creació d'una xarxa d'habitatges d'emergència social per a
garantir l'accés àgil en cas de pèrdua d'habitatge.
10. Creació d’un menjador social municipal.
11. Creació d’una empresa pública de l’habitatge.
12. Assegurar una ambulància (SVB: Suport Vital Bàsic) permanent,
independentment del criteri de la Conselleria de Sanitat.
13. Coordinar mesures proactives per evitar que els bancs i els fons
mantinguen pisos buits. I constituir un parc públic d'habitatge
per a garantir l'oferta municipal d'habitatges socials.
Feminisme.
14. Creació del Consell Municipal D'Igualtat, amb una estructura
pròpia que servisca d'òrgan consultiu i assessor de representació
i participació democràtica.
15. Pla integral municipal contra la violència masclista.
Desenvolupant estratègies de prevenció en els àmbits educatiu,
cultural, festiu, laboral, per a tindre-ho com a criteri transversal
en qualsevol activitat municipal.
16. Formació sobre perspectiva de gènere. (Debats, exposicions,
cinema-fòrum, etc.)
17. Implantar una reforma horària que permeta a les dones i als
homes la coresponsabilitat familiar a nivell de l'àmbit
municipal.

Sostenibilitat.
18. Construcció d’un ecoparc municipal.
19. Garantir l'efectiva conversió en zona de vianants dels carrers i el
foment de vehicles elèctrics unipersonals de mobilitat
interurbana com els patinets.
20. Incorporació d'un autobús municipal elèctric interurbà que
connecte tota la ciutat, passant pels punts més importants de la
ciutat (Plaça de la Concòrdia, Ajuntament, el Pouet, Empalme,
centres de salut, instituts i col·legis públics).
21. Establir un pla estratègic de plantació d'arbres en tots els carrers
de la ciutat per a netejar l'aire i per a disminuir la contaminació
atmosfèrica i acústica i millorar la qualitat de l'aire.
22. Impulsar un pla d'energia sostenible instal·lant plaques solars en
tots els edificis municipals, fanals que funcionen amb energia
solar, augment dels punts de recàrrega per a vehicles elèctrics i
parc mòbil de vehicles municipals amb tecnologia eco.
23. Valorar la certificació energètica dels immobles i el seu ús de
renovables en la definició de la quota de l'IBI promocionant així
l'autoconsum d'energia fotovoltaica a les comunitats de veïns i
naus industrials.
24. Assegurar que totes les noves zones verdes així com les actuals
treballen amb pautes de jardineria de baix consum d'aigua.
25. Sobirania energètica per a Burjassot a través de la creació d'un
operador elèctric municipal apostant.
• Suprimir a l'intermediari i anar a comprar l'energia directament
a qui la produeix: el mercat majorista. Aquesta és la nostra
iniciativa per a l'ajuntament de Burjassot.
• Sistema que com ja s'ha demostrat en altres pobles governats
per esquerra unida generarà un notable estalvi de fins al 20%
anual.
• Per a proveir les infraestructures municipals d'una forma
independent la compra d'energia es realitzarà cada dia
mitjançant subhasta, adquirint la quantitat exacta necessària

per a cada jornada. D'aquesta manera estudiant prèviament les
xifres dels consums globals es podrà realitzar una compra
precisa, d'aquesta manera serem més eficients en controlar
amb precisió i de forma exhaustiva tots els consums, amb el
consegüent estalvi econòmic.
• Es constituiria una empresa municipal encarregada de
comprar-la en el mercat majorista i facturar-la al consistori,
d'aquesta forma l'erari públic s'estalvia també els costos
operatius i el marge de benefici que obtenen les empreses
comercialitzadores que ostenten l'oligopoli elèctric i són
responsables dels preus abusius de l'electricitat.
Comerç i agricultura.
26. Fomentar l'agricultura de Burjassot cedint l'antic mercat
municipal per a la venda directa dels seus productes, fomentant
el comerç de proximitat al mateix temps que facilitem la venda
dels productes de l'horta sense intermediaris, per a beneficiar
l'agricultura local.
27. Incorporació d'un segell municipal de productes de proximitat
que dispose de prioritat i promoció per part del consistori.
28. Programa Integral de Suport a la petita i mitjana empresa i els
autònoms, com a impuls de la consolidació del xicotet comerç,
les cooperatives i l'economia social.
29. Establirem mecanismes per a que tant en les licitacions com en
els impostos i taxes municipals existisquen criteris de
discriminació positiva per a les petites empreses i perquè els
plecs de condicions donen avantatge a les empreses que
proposen criteris ecològics o de quantitat i qualitat de l'ocupació
involucrada en cada contracte.

Educació.
30. Millorar les instal·lacions educatives públiques, per a això
augmentarem la partida pressupostària un 25%, i garantirem la
gratuïtat des dels 0 anys.
31. Millorar els accessos als col·legis posant com a prioritari el pla
de pacificació del trànsit en els accessos dels centres educatius.
32. Recuperar les ajudes municipals per a l'adquisició de llibres i
materials escolars.
Millores urbanes.
33. Pantalla acústica i ecològica en la pista d'Ademús.
34. Creació d'un bulevard en la pista d'Ademús perquè no trenque la
ciutat en dues.
35. Establir un pla de regeneració urbana dels nostres barris
impulsant noves actuacions en el conjunt de la ciutat per a evitar
les desigualtats entre barris.
36. Condicionar els carrers comercials del nucli urbà mitjançant
solucions com l'ampliació de voreres, millores en la il·luminació,
una distribució eficient de l'arbratge i la millora de la mobilitat.
37. Elaborar un pla director de la xarxa d'aprovisionament de l'aigua i
clavegueram de la ciutat prioritzant les xarxes més antigues i
solucionant definitivament els problemes d'inundacions
sistemàtiques.

Juventud.
38. Bono jove per al transport públic i l'accés a esdeveniments
culturals.
39. Pla específic d'accés a l'habitatge i el lloguer social per als joves.
40. Posar en marxa una política especial d'ocupació juvenil.
41. Establir un acord amb tots els clubs esportius de la ciutat que
ajude el foment i a la continuïtat d'aquestes activitats mantenint
en correctes condicions les instal·lacions i assegurant el foment
de l'esport.
42. Creació d'una zona de festa en un lloc que permeta la seguretat i
la separació amb les zones residencials.
Justícia social.
43. Modificar l'ordenança reguladora de l'IBI perquè no beneficie
als patrimonis més valorats en perjudici de la gran majoria de
propietaris. Regularitzar l'impost segons la renda i el patrimoni
de la unitat familiar.
44. Aplicació superior de l'IBI als habitatges deshabitats en mans
d'entitats financeres i exoneració als habitatges socials.
45. Separar les festes religioses de les cíviques, respectant la
celebració de totes dues festes però evitant que es paguen festes
religioses amb diners públics, els diners de tots ha de destinar-se
únicament per a les festes cíviques.
46. Foment de l'ocupació en la localitat, garantint la prioritat de
les veïnes i veïns de Burjassot per a les incorporacions de
personal laboral que serà necessari per a cobrir els llocs que es
generaran en la remunicipalització dels serveis locals així com els
derivats dels nous serveis que proposem.
47. Establir plans d'integració mitjançant escoles taller per a
fomentar la futura autoocupació en els barris més afectats per la
desocupació.

Migració.
48. Pla Local per a la Migració en coordinació amb el nivell autonòmic
per a fomentar la participació dels immigrants en la vida
municipal. Amb campanyes per a fomentar l'organització dels
immigrants, especialment la seua incorporació al sindicalisme,
per a combatre els abusos i situacions d'explotació.
49. Programa d'ajuda per a facilitar el lloguer d'habitatges privats a
persones a les quals els és impossible accedir a les mateixes per
la seua condició d’immigrants.
Cultura i patrimoni.
50. Creació de la regidoria de turisme cultural i patrimonial.
Garantia de la protecció, divulgació i gaudi col·lectiu del nostre
patrimoni històric, artístic i intangible.
51. Pla integral de rehabilitació de tot el patrimoni cultural,
artístic i arquitectònic. Conservant el Patrimoni Municipal actual
i incorporant urgentment els immobles que estant en mans
privades es troben en un alarmant estat pre-ruïna(Xalet de Lauri
Volpi, Xalet Garin, Antiga Fusteria Fombuena, Hort d’Almenar,
Pouet, etc).
52. Reivindicació de la propietat de les Sitges per a Burjassot i
exigència del compliment d'un Pla Director per a la rehabilitació
completa de forma urgent.
53. Posarem en marxa una àmplia oferta cultural en el teatre Tívoli
perquè recupere la seua importància com a teatre de referència a
l'Horta Nord i es convertisca en el vertader centre de la cultura
que mai degué deixar de ser.
54. Rehabilitació del Teatre Progrés perquè servisca d'espai de
participació d'associacions culturals i juvenils.
55. Creació d'un conservatori musical per a fomentar la cultura de la
música tant clàssica com tradicional valenciana.

