INFRAESTRUCTURES I
CONSTRUIR UN FUTUR PROMETEDOR I SOSTENIBLE A TRAVÉS DE
L'OBRA PÚBLICA. LIDERAR LA INVERSIÓ D'ENERGIA NETA I
RENOVABLE.

INFRAESTRUCTURES I
Recuperació del projecte ambiental del Barranc de Mandor: creació de noves zones
verdes, d'oci i esportives.
Creació de nous espais verds, jardins i parcs en l'avinguda Generalitat, la plaça de
Montesol, la plaça Daniel Ramón, Entrepins, carrer Pedralba de les Casetes i en la
Gran Avinguda.
Una nova biblioteca i sala d'estudi amb zones lúdiques i espais col·lectius per a joves.
Ampliació del CEIP El Garbí.
Construcció del segon Institut Públic en Vistahermosa (enfront del CEIP Verge del
Carmen).
Renovació de l'Auditori Municipal: millora de l'acústica i confort de l'espai.
Protecció del patrimoni local: millora de la Torre del Virrei i el Molí de la Lluna.
Ampliació de l'Ajuntament.
Ampliar el soterrament del cablejat elèctric de mitjana tensió mitjançant canalitzacions
subterrànies.

INFRAESTRUCTURES II
MOBILITAT I ACCESSIBILITAT
SITUAREM EN EL CENTRE DE LA NOSTRA ACCIÓ POLÍTICA LA
MOBILITAT ACCESSIBLE COM A ELEMENT CLAU DEL NOSTRE
MODEL URBÀ.

INFRAESTRUCTURES II
Pla integral de voreres: reparació de tots els trams de vorera del municipi.
Ampliació dels aparcaments públics i generació d'altres nous per a reduir el
trànsit rodat en el centre urbà. Nova zona d'estacionament al voltant del
Centre de Salut.
Conversió en zona de vianants de diverses zones de l'espai urbà, especialment,
pròximes a entorns escolars. Renovació integral de l'avinguda Poliesportiu.
Ampliació del carril bici.
Transport a demanda. Licitació d'un servei de bus, eficient i sostenible, que
connectarà totes les zones del municipi a demanda de l'usuari. (Projecte
aprovat)
Pacificació del trànsit en les principals avingudes: reducció de velocitat. Ciutat
a 30.
Instal·lació de passos de vianants segurs que il·luminen la calçada per a
protegir al vianant.
Substitució de tots els contenidors de residus del municipi per uns altres més
moderns i accessibles.
Eliminació de les barreres arquitectòniques i adaptació de l'entorn urbà a les
necessitats de les persones amb problemes de mobilitat, majors i xiquets. Nova
ordenança per a l'accessibilitat.

EDUCACIÓ Y FORMACIÓ
GARANTIR UNA EDUCACIÓ DE QUALITAT I PROMOURE
OPORTUNITATS D'APRENENTATGE DURANT TOTA LA VIDA PER A
TOTES I TOTS. L'ELIANA: CIUTAT EDUCADORA.

EDUCACIÓ Y FORMACIÓ
Consolidar el programa “L'Eliana: Ciutat Educadora” i ampliar nous projectes
per als centres educatius: cultura audiovisual, foment de la lectura o la ciència.
Potenciar l'educació en valors, l'educació sexual o la prevenció del consum de
drogues.
Posada en marxa del projecte ESCOLA DE FAMÍLIES.
Pla contra a l'absentisme escolar en l'educació secundària. “Aula d'Aprofitament”.
Biblioteca 4.0. Nova sala d'estudi oberta les 24 hores.
Proposar l'ampliació dels graus mitjans i superiors en l'IES.
Mantindre i ampliar les ajudes a l'escolarització de menors de 0 a 3 anys, el
transport d'estudiants amb metro i Bus, les ajudes per als estudis de música i
dansa en tots els conservatoris de la Comunitat.
Mantindre i ampliar el programa formatiu per a persones adultes de l'EPA,
impulsant els cursos, tallers i el programa de Unisocietat.
Albergar una seu de l'Escola Oficial d'Idiomes: potenciació de l'aprenentatge
d'idiomes estrangers.

ESPORTS
IMPULSAR LA PRÀCTICA ESPORTIVA COM UN DRET FONAMENTAL
PER A TOTA LA CIUTADANIA QUE PERMETA MILLORAR LA SALUT I
DESENVOLUPAR VALORS COM LA SOLIDARITAT O LA TOLERÀNCIA.

ESPORTS
Renovació integral del Poliesportiu Municipal. Pla anual per al manteniment, millora i ampliació de les instal·lacions i accessos al recinte
esportiu.
Renovació de la gespa artificial dels camps de futbol 11 i futbol 8.
Tancament de la pista exterior del Poliesportiu Municipal.
Instal·lació de noves zones de cal·listenia en parcs i jardins (entrenament
lliure).
Ampliació de l'horari d'obertura del Poliesportiu Municipal.
Programa d'oci esportiu en espais naturals (ELIESPORT-PARC), incloent
rutes guiades per al coneixement de l'entorn natural del municipi,
fomentant la sensibilització pel medi ambient.
Recuperació de la Pilota Valenciana.
Programa per al foment de l'oci saludable i alternatiu: obertura
d'instal·lacions durant les nits del cap de setmana.
Ampliació de l'oferta esportiva en el Centre Mandor.
Programes de millora de la salut dirigida als sectors més vulnerables:
dependents, malalts crònics, obesitat infantil, cuidadors de persones
dependents o tractament de patologies.

CULTURA
PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ
FOMENTAR L'ESPERIT CRÍTIC, REVITALITZAR LA SOCIETAT I DONAR
SUPORT A LA CREATIVITAT DELS ARTISTES.

CULTURA
Consolidar i millorar l'oferta cultural (Platea, cinema d'estiu, Estiu a la Torre, exposicions, literatura, Mostra d’Arts de Carrer, Anem al Teatre, V segles…)
“L'Eliana: Centre Escènic”: Creació d'una Escola Municipal de Teatre, remodelació de
l'espai de la Casa de la Cultura i impuls d'una Mostra de Teatre Escolar i Amateur.
Projecció de pel·lícules en Versió Original al Cinema d'Estiu.
Crearem una xarxa de dissenyadors de diferents arts que situen l'Eliana a l'avantguarda de noves propostes.
Promoure l'intercanvi artístic internacional amb les ciutats agermanades.
Biennal d'art i entorn. Certamen d'intervenció urbana i paisatgística.
Potenciarem el valencià en tots els àmbits municipals i garantirem els drets lingüístics
de la ciutadania.
Regulació de les subvencions competitives per a entitats i associacions culturals.
Ampliació de la Casa de la Música.
Pla de millora de les instal·lacions culturals: sala d'exposicions i Espai Al Tall.

BENESTAR SOCIAL - IGUALTAT
TERCERA EDAT – BEQUES
GARANTIR UNA VIDA SANA I PROMOURE EL BENESTAR DE LA
CIUTADANIA EN TOTES LES EDATS, COMBATENT LA DESIGUALTAT.

BENESTAR SOCIAL
Dóna24: centre municipal de la dona i unitat multidisciplinària d'atenció a les
dones.
Aprovació del Pla d'Igualtat del Municipi.
Combatre la LGTBI fòbia en tots els àmbits.
Prevenció de la violència en tots els àmbits: domèstica, menors i gènere.
Creació de “Centres de Convivència” espais destinats al goig dels nostres
majors.
Iniciar els tràmits per a la implantació del cohousing: habitatges col·laboratius.
Mantindre i ampliar els programes d'envelliment actiu: formació i exercici físic.
Impuls d'accions per a la prevenció en l'àmbit de la salut mental.
Manteniment de totes les beques i ajudes socials (lloguer jove, estudis, xarxa
llibres o emergència social). Revisió anual de les partides pressupostàries per a
adaptar-les a la demanda. Nova ajuda de lloguer social.
Creació de noves beques per al transport d'estudiants que incorporen el bus.
Fomentar la dieta mediterrània en tots els sectors de la població, especialment,
en els centres educatius. Activar el “desdejuni escolar”.

JOVENTUT – FESTES –
TRADICIONS – PATRIMONI
FOMENTAR L'OCI SALUDABLE I RESPONSABLE, GARANTIR LA
IGUALTAT D'OPORTUNITATS I PRESERVAR LA IDENTITAT DEL
MUNICIPI.

JOVENTUT - FESTES
Ajudes econòmiques a joves per a posar en marxa projectes ecològics.
Cursos i tallers per a joves amb la perspectiva de gènere.
Pla d'ocupació jove per a recent titulats.
Creació del Fòrum Jove: punt de trobada per a analitzar les necessitats i propostes
dels joves.
Activitats de prevenció de les addiccions entre els joves.
Creació del “Casal de la Festa” un espai col·lectiu per a les associacions festives.
Potenciar els principals esdeveniments festius, assegurant la màxima difusió,
rendiment social i repercussió econòmica en el teixit local.
Elaborar polítiques que estimulen i fomenten la cultura popular i tradicional.
Posada en marxa del nou arxiu municipal i impuls a la digitalització de
documents d'interés per a preservar i difondre la memòria col·lectiva.
Instal·lació de plaques de mobiliari urbà que expliquen i potencien els punts
d'interés històric i patrimonial.
Ampliació de l'agermanament amb ciutats de parla anglesa.

MODERNITZACIÓ DE
L'ADMINISTRACIÓ - PARTICIPACIÓ TRANSPARÈNCIA
POTENCIAR UNA ADMINISTRACIÓ MODERNA, ÀGIL I EFICIENT,
SIMPLIFICANT ELS PROCEDIMENTS PER A MILLORAR EL FUNCIONAMENT
DELS SERVEIS, ACOSTANT L'ADMINISTRACIÓ ALS VEÏNS I VEÏNES.

ADMINISTRACIÓ
Continuar impulsant la Smart City (elientrada, eliparq, inforatge, línia verda,
portal web municipal, transparència, sensor CO2 i comunicació amb la ciutadania).
Administració electrònica: simplificació dels tràmits presencials.
Obertura de l'Ajuntament en horari de vesprades per a gestions administratives.
Creació de la finestreta única – oficina d'atenció a la ciutadania.
Instar a les administracions competents a incrementar la freqüència del metro i bus
al seu pas per l'Eliana.
Millora i modernització de la gestió dels serveis municipals: increment de la
freqüència de la neteja viària i control de la ruta mitjançant sistema GPS, modernització del sistema de recollida de residus, renovació del parc de contenidors i
instal·lació de nous punts verds.
Posada en marxa d'una nova ordenança de convivència ciutadana. Garantir el
dret al descans.
Actualització de les principals ordenances municipals per a resoldre de manera
més eficaç qüestions d'interés general: neteja de solars, invasió de la vegetació en
les voreres, ordenació de les terrasses de bars i restaurants…
Manteniment del programa de Pressupostos Participatius; consultes ciutadanes i
rendició de comptes.

PROMOCIÓ ECONÒMICA OCUPACIÓ - COMERÇ - SEGURETAT
PROMOURE EL CREIXEMENT ECONÒMIC INCLUSIU I SOSTENIBLE,
L'OCUPACIÓ I LA CONFIANÇA.

PROMOCIÓ ECONÒMICA
Ampliació dels tallers formatius per a joves i aturats.
Fomentar els plans municipals d'ocupació social i ocupació jove
Formalització d'acords amb les noves empreses del Polígon Industrial i zones
comercials per a que els nous llocs de treball siguen ocupats, prioritàriament, pels
veïns i veïnes de l'Eliana.
EliCompres. Creació de la targeta de fidelització del comerç local: amb avantatges i beneficis exclusius per als comerços associats i clients.
Posada en marxa de l'Oficina del Consumidor.
Potenciar el xicotet comerç: incrementar el suport, ajudar a la implantació de nous
establiments, facilitar el trasllat de la compra des del comerç fins a l'aparcament.
Noves dependències per a la Policia Local de l'Eliana. Construcció d'un nou edifici
i manteniment de l'actual retén com a oficina d'atenció.
Introducció del CORCON. Sistema que permet la connexió en temps real entre la
Policia Local i el 112.
Ampliació de la xarxa de càmeres de vigilància.
Augment de la seguretat al parc de la Pinada.

MEDI AMBIENT - VOLUNTARIAT
PARTICIPACIÓ - BENESTAR
ANIMAL
GESTIONAR SOSTENIBLEMENT LA CIUTAT I ELS SEUS
RECURSOS, FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA,
L'ASSOCIACIONISME I LA INTERCONNECTIVITAT ENTRE
TOTS ELS AGENTS SOCIALS.

MEDI AMBIENT
Ampliar les activitats educatives i de conscienciació, jornades i fires socials i ambientals.
Incentivar la contractació d'empreses amb projectes ecològics i plans d'igualtat.
Fomentar la vegetació autòctona. Limitació de les plantacions de gespa i altres
espècies altament consumidores d'aigua, utilitzant, en el seu lloc, plantes característiques del bosc mediterrani.
La nova cultura de l'aigua: continuar millorant les infraestructures de subministrament
d'aigua existents, millorar la xarxa hídrica i fomentar campanyes per a l'estalvi
d'aigua.
Instal·lació en parcs i jardins de mecanismes per a l'aprofitament de les aigües
pluvials.
Compromís d'instal·lar en els edificis de nova creació sistemes d'eficiència energètica,
aprofitant al màxim la llum solar.
Política municipal activa per a una gestió sostenible dels residus des de casa fins a la
planta de tractament.
Consolidar la xarxa de voluntariat i un calendari estable de neteja de residus en el
bosc d'Entrepins i el Barranc de Mandor.
Potenciar el benestar animal: cura de mascotes i control de colònies felines.
Instauració de l'ADN caní per a acabar amb els excrements dels gossos als carrers.
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