
Fran Ferri por Valencia, Aitana Mas en Alicante y Vicent Marz‡ por CastellÛn acompaÒar·n
a Oltra en la candidatura de CompromÌs

La formaciÛn valencianista cierra el proceso de primarias con una participaciÛn superior
a los 34.500 votantes (el†70,82% de participaciÛn).

  - Valencia

10/03/2019 - 09:47h

Des de 2015, amb el canvi de govern a la Generalitat i
l’entrada de Compromís al Consell, Meliana s’ha vist
beneficiada com mai. Són molts els projectes executats
i en marxa que han incidit en el nostre poble. Res
comparable amb els dos governs anteriors a l’actual de
Compromís, quan destacava la corrupció i mala gestió,
situació que ocasionà que Meliana tinguera paralitzades
inversions importants de l’administració autonòmica.
Afortunadament, en estos 4 anys això ha canviat gràcies
al bon clima de col·laboració del Govern del Botànic amb
l’Ajuntament i la Diputació. En les 3 administracions,
Compromís juguem un paper rellevant.

Veiem com han afectat les noves polítiques del Govern del
Botànic en el nostre poble:

• Pavelló multiusos: La seua construcció estava pendent
des de 2010 per l’antic govern. Gràcies al desbloqueig
que hem fet i la col·laboració entre els nous governs a
Meliana i a la Generalitat, les obres començaren al gener
de 2018, amb una inversió total més d’1,7 milions d’euros.
Ara les obres estan a punt de finalitzar.

• Centre de dia per a persones majors: La Generalitat,
la Diputació de València i l’Ajuntament ens hem coordinat
i establit les bases per
a l’execució del projecte
de construcció d’un nou
Centre de Dia per a
persones majors amb
una disposició d’entre
60 i 100 places. La
Diputació de València
hi ha aportat 3.706.437
euros al l larg dels
exercicis 2018 i 2019.
Ja està a punt de
licitar-se la redacció del
projecte de l’obra.

• Nou centre Labora (antic Servef): les obres de les
noves oficines de Labora, que s’ubicaran al barri de la
Serra, començaran a final de 2019. En l’actualitat ja està
molt avançada la fase de redacció del projecte, que ha
costat 149.332 euros. La licitació de les obres és imminent,
amb un pressupost inicial de 761.280 euros.

• Nou col·legi d'infantil i primària (Pla Edificant): la
Conselleria d’Educació ja ha aprovat la construcció d’un
nou col·legi a Meliana que permeta descongestionar les
actuals escoles i posar fi als desdoblaments. En l'actualitat
l’Ajuntament ja ha adquirit la major part dels terrenys, per
un valor d’1,3 milions d'euros.

• Millores dels centres educatius de Meliana (Pla
Edificant): Ja s'han tramitat els projectes per a rehabilitar,
millorar i ampliar els col·legis del Mediterrani i El Crist, i
també l’IES La Garrigosa. Inversions per un total de 7,3
milions d'euros.

• Anell Verd Metropolità: en construcció, el tram Meliana-
Port Saplaya vertebrarà tot el terme d’oest a est, unint-
lo a la resta de l’Horta i la ciutat de València. Amb un
pressupost d’1,8 milions d’euros, les obres estan molt
avançades. Millorem així en mobilitat i sostenibilitat.

• Rotonda de la CV-300 al carrer Juli Benlloch/
Avinguda de la Senyera: esta actuació reformarà
tota l’avinguda de la Senyera i millorarà els accessos
a Meliana i Foios. Un projecte desbloquejat també
després de molts anys que, juntament amb la
remodelació del carrer Juli Benlloch i l’obertura del
carrer València, millorarà també la mobilitat pel
nostre poble.

A més de les infraestructures, volem destacar altres
aspectes en els quals s’ha millorat notablement,
el funcionament dels servicis municipals i la vida
de les persones, també de les veïnes i veïns de
Meliana:

• Més dotació pressupostària i de personal en
Serveis Socials: el recursos materials i personals
del Departament de Serveis Socials s'han
incrementat de forma notable a Meliana amb el
Govern del Botànic. Des de la Conselleria d’Igualtat
i Polítiques Inclusives, encapçalada per la
vicepresidenta Mónica Oltra, s’han fet grans
avanços en matèria social. Només cal vore les
xifres en dependència.

• Millora de les polítiques d'ocupació i formació:
per part de Labora i la Conselleria d’Economia,
gestionada per Rafa Climent, s’han impulsat
programes de foment de l'ocupació (Avalem Joves,
Avalem Experiència, tallers d’ocupació…), que ha
permés que l'Ajuntament contracte nombroses
persones. La desocupació a Meliana ha baixat un
22%: en maig de 2015 hi havia 1.058 persones
desocupades, ara n’hi ha 826. A tot el territori
valencià, hem passat en 4 anys d’un 23% de
desocupació a un del 14,3%.

• Millora en les polítiques d'educació: des del
departament que dirigeix Vicent Marzà s’han
realitzat accions que han afavorit les famílies, com
ara la gratuïtat dels llibres amb Xarxallibres,
l’escolarització gratuïta de l’alumnat de 2 a 3 anys
a les escoletes de titularitat pública, l’augment de
les beques o la baixada de les taxes universitàries,
per primera vegada en molts anys. També les
plantilles de les escoles i dels instituts s'han vist
incrementades, en contractar nous docents després
de les greus retallades del PP en educació.

• Millora en les polítiques agràries i ambientals:
un altre departament encapçalat per Compromís,
en concret per la consellera Elena Cebrián, ha
impulsat el Pla de Protecció de l’Horta, que vol fer

de l’activitat agrària una activitat rendible, promovent
la seua qualitat amb la creació de marques
especifiques, tant en els mercats més pròxims com
a l’exterior.

Altres departaments del Govern del Botànic han
portat endavant mesures com l’eliminació del
copagament de les medecines a persones jubilades,
aturades i famílies monoparentals; el pagament del
tractament de l’hepatitis C, que ha permés
estabilitzar la malaltia a moltes persones pacients;
l’adopció de mesures anticorrupció que ens han
permés passar de ser coneguts per la corrupció a
ser valorats per la nostra decència i transparència;
o la implantació de l'horari del metro nocturn per
a facilitar els desplaçaments durant el cap de
setmana.

Tot això i molt més hem sigut capaços de fer en
només 4 anys i sense el finançament just que
mereixem les valencianes i els valencians. ¿Vos
imagineu les coses que podríem fer si disposarem
d'un finançament adequat i els governs anteriors
no hagueren robat? Per això necessitem el teu
suport, per a reclamar a Madrid el finançament que
ens pertoca amb un grup parlamentari fort i decisiu
encapçalat per Joan Baldoví. Per a continuar
impulsant millores en la vida de les persones de la
mà de la nova presidenta de la Generalitat Mónica
Oltra. El Govern del Botànic ha sigut bo per als
valencians i les valencianes, i molt particularment
per a les melianeres i els melianers. Un govern
honest, treballador i responsable mereix continuar.
Nosaltres volem un Botànic II, i ara presidit per
Mónica Oltra.

Per tot això demanem el teu suport per a formar
un grup valencià fort al Congrés, encapçalat per
Joan Baldoví, i per a fer Mónica Oltra la primera
dona presidenta de la Generalitat. Perquè amb tu,
som IMPARABLES!

Volem omplir les urnes de somriures!
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La diputada al Congrés Marta Sorlí i el diputat al Parlament valencià Fran Ferri amb

Josep Riera en l’acte de presentació com a candidat a l’alcaldia
Algunes coses que hem fet i que farem des del Govern del Botànic

•Hem multiplicat per 5 les plantilles dels serveis
socials municipals.

•Hem incorporat 78.166 persones en el sistema de
dependència.

•Hem posat en funcionament la nova renda
valenciana d'inclusió millorant les condicions
econòmiques de les famílies:
Família de 4 amb el PP: 389 €
Família de 4 amb Compromís: 1080 €

•Hem avançat cap a la universalització de
l’ensenyament de 0-3 anys. Més de 15.000 places
gratuïtes de 2 anys.

•Hem contractat 6.051 docents més per a reduir
entre 5 i 7 les ràtios d'alumnes per aula respecte al
govern del PP.

•424.636 xiquets i xiquetes tenen els llibres gratuïts
amb el programa Xarxa Llibres. En total, hem invertit
1.300 € més per alumne/a que abans.

•Hem abaixat un 15% les taxes universitàries i hem
doblat les beques perquè cap persona en quede
exclosa per motius econòmics.

•La inversió estrangera en la Comunitat Valenciana
ja arribà als 965 milions d’€ en 2018.

•Hem invertit 60,7 milions en polígons industrials
entre 2017 i 2019.

•Hem reobert la radio i televisió valencianes per a
impulsar el sector audiovisual i donar a conéixer el
que passa a la nostra casa, i en la nostra llengua.

•Hem duplicat la Xarxa d’Unitats d’Igualtat per tal
d’ajudar les empreses, els ajuntaments i la ciutadania
a millorar en matèria d’igualtat.

•Hem elaborat l’Estratègia valenciana de canvi
climàtic per a coordinar accions, mitigar els seus
efectes i adaptar-nos.

•Hem duplicat el pressupost en gestió de residus i
qualitat ambiental de 8,9 milions en 2015 a 17,3 en
2019, i hem actualitzat el Pla Integral de Residus
incidint en prevenció, reutilització i reciclat de qualitat.

•Hem aprovat la Llei d’Estructures Agràries per a
dignificar el sector agroalimentari i garantir l’obtenció
de rendes per als professionals del camp.

•Hem creat el sistema d’alertes contra la corrupció
i les males pràctiques en l’administració, i hem
reforçat la Inspecció General de Serveis de la
Generalitat per tal de previndre actuacions irregulars.

•Hem aprovat la Llei LGTBI més avançada de tot
l’Estat, que garanteix els drets de les persones
lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals.

•Farem que les persones cuidadores cotitzen pel
seu treball amb tots els drets a través un pla de formació.

•Ampliarem la gratuïtat de l’educació pública de 0
a 3 anys i el menjador escolar, perquè cap xiquet ni
xiqueta es quede sense menjar per raons econòmiques.

•Integrarem la Formació Professional i les polítiques
d’ocupació en la Conselleria d’Educació per a millorar
l’oferta segons les necessitats de cada zona i sector.

•Dissenyarem taxes universitàries progressives
segons les capacitats econòmiques.

•Impulsarem programes específics per a donar
suport a les PIMES industrials mitjançant finançament
i inversions per a la transformació digital i l'adaptació
a la Indústria 4.0.

•Donarem suport a l’emprenedoria posant al seu
abast informació, eines, recursos, ajudes i plans
d’empresa durant els primers anys de l’empresa.

•Donarem suport global al xicotet i mitjà comerç
com a motor de l’ocupació davant les grans
superfícies.

•Impulsarem una Llei d'igualtat que garantisca la
igualtat real entre dones i homes des d’un vessant
feminista, transversal i inclusiu.

•Implementarem un programa d’educació
afectivosexual a les aules des dels 6 anys per a
previndre la violència masclista, fomentar els bons
tractes i el dret a la sexualitat.

•Posarem en marxa plans d'acció territorials per a
l’ordenació supramunicipal dels usos del sòl i la
protecció del sòl no urbanitzable, així com per a
garantir un transport públic eficaç i eficient.

•Impulsarem la planificació per a la Indústria
Agroalimentària Valenciana basada en el producte
de proximitat, de qualitat, saludable i ecològic.

•Presentarem el Pla director de modernització del
sector agroalimentari (2019-2023).

•Posarem en marxa una unitat dels serveis jurídics
de la Generalitat per a recuperar els diners furtats
per les trames de corrupció.

•Elaborarem la Llei Valenciana d'Ocupació per a
coordinar totes les polítiques d'ocupació i fer-les
més efectives i personalitzades.

•Lluitarem contra la precarietat per tal d'afavorir la
contractació estable i de qualitat.

•Ampliarem l’habitatge públic per a lloguer social i
assequible, amb l'objectiu que cap unitat familiar
destine més del 30% dels ingressos a la seua
vivenda.

•En 4 anys hem aconseguit que 1 de cada 4 persones
que buscava treball el trobe.
•Hem desenvolupat el pla integral de formació i
ocupació per a joves Avalem Joves amb la finalitat
de millorar l’ocupabilitat de les persones joves, dotat
amb 205 milions d’€.
•Hem desenvolupat el pla Avalem Territori, una nova
metodologia per a treballar des de l’orientació, la
inserció i el foment de l’ocupació, amb més de 13
milions d’€.
•Hem posat en marxa el pla integral d’ocupació i
formació Avalem Experiència per a millorar
l’ocupabilitat de les persones desocupades majors
de 30 anys, amb 229 milions d’€.
•Hem multiplicat quasi per 6 les persones
beneficiàries d’ajudes al lloguer, i hem passat dels
2.400 € en 2015 als 13.700 € de 2018.
•Hem eliminat el copagament farmacèutic, cosa que
ha beneficiat vora 910.000
pensionistes i 136.000
persones amb diversitat
funcional.
•Hem augmentat  e l
pressupost en sanitat en
quasi  1.000 mi l ions
respecte a 2015 (un 20,8%
més).
•H e m  a m p l i a t  l a
programació de 46 a 82
municipis a través del
Circuit Cultural Valencià
i  i n c o r p o r a t  d u e s
universitats: l’UJI i la UA.
•Hem exigit al Govern
central, des de les Corts,
el Govern del Botànic, el Congrés i el Senat, la
reforma del sistema de finançament autonòmic per
a millorar la creació de llocs de treball i els serveis
públics de qualitat que estem impulsant.
•Hem aconseguit una mobilització unànime liderant
la plataforma unitària “Finançament Just”.
•Hem reclamat els més de 20.000 milions d’€ de
deute històric que ens deu l’Estat a causa de
l'infrafinançament.
•Hem aprovat una reforma de l'Estatut que exigeix
una inversió territorial de l'Estat, com a mínim,
d’acord amb la població valenciana.
•Hem creat l’Agència Tributària Valenciana per a
gestionar millor els nostres recursos des de la
proximitat.
•Hem reduït el tram autonòmic de l’IRPF a més
d’1.500.000 persones amb rendes baixes i mitjanes,
i incrementat l’aportació de les altes aplicant la idea
que qui menys té, menys paga.
•Hem lluitat contra el frau fiscal recuperant més de
17 milions d’euros que hem pogut destinar a
polítiques per a les persones.
•i moltes més...

•Destinarem un 30% de la nova construcció a
vivenda protegida, amb un 7% per a lloguer jove.

•Crearem una línia d'ajudes per al pagament de
lloguers de joves per tal d'evitar la discriminació per
renda i per preu de l'habitatge llogat.

•Contractarem més personal sanitari i millor
remunerat per a reduir les llistes d'espera i
augmentarem les places de formació MIR pediàtric,
i així d'ajustar-les a la demanda real.

•Inclourem els serveis psicològics en l'atenció primària
per a desmedicalitzar l'atenció que rep el o la pacient
en els problemes de malestar emocional.

•Continuarem amb la desprivatització i la recuperació
de les concessions sanitàries per a garantir un servei
públic i de qualitat.

•Implantarem un Pla de salut mental que dignifique
les persones afectades i pose la salut mental en el
centre de les polítiques adreçades a la diversitat.

• Crearem la campanya «Tria
un llibre als 6 anys» en què
fomentarem la lectura a través
d'un xec que es podrà
bescanviar a les llibreries.

• Impulsarem, amb els
ajuntaments, el programa
Patrimoni Edificant per tal
d'impulsar el patrimoni cultural
valencià en tot el territori.

• Exigirem el  canvi de
finançament perquè volem
respecte cap al  poble
valencià. Si Compromís és
decisiu a Madrid exigirà un
finançament just per tal

d’arribar a qualsevol acord de govern.

•Invertirem els recursos en la creació de llocs de
treball i uns serveis públics de qualitat, reduint les
llistes d’espera en la sanitat, eliminant barracons i
millorant els serveis socials i la dependència.

•Exigirem en els Pressupostos Generals de l’Estat
una inversió territorial d’acord amb la població, com
recull l'Estatut, i que compense el dèficit inversor
que hem patit.

•Desenvoluparem l’Agència Tributària Valenciana i
la modernitzarem per tal que la gestió es puga
realitzar de manera fàcil i telemàtica.

•Iniciarem un pla de lluita contra el frau fiscal a través
de l’Agència Tributària Valenciana i destinarem els
seus recursos a les polítiques socials.

•Continuarem amb la reforma tributària per a
beneficiar les persones i famílies amb rendes baixes
i mitjanes, i per aconseguir una sostenibilitat
social i mediambiental.

•i moltes més...

La vicepresidenta de la Generalitat Mónica Oltra, la vicepresidenta de la Diputació Maria
Josep Amigó, l'alcalde Josep Riera i representants del Consell Agrari, en la FIMEL 2019

1. Visita a les obres de rehabilitació del Palauet de Nolla d'Emili Altur, diputat provincial,
i vicepresidenta Maria Josep Amigó. (3r plana)

2. Clara Ferrando, secretària autonòmica d'Hisenda en reunió per a mesures de
seguretat ciutadana (segona plana)

3. Rafa Climent, conseller d'Hisenda, visita la FIMEL de 2015. (a la portada)
4. Helena Ferrando, secretària autonòmica de Polítiques Inclusives en reunió de treball

pel Centre de Dia. (a la portada)
5. El conseller d'Educació i Esports Vicent Marzà, i el director general d'Esports Josep

Miquel Moya, visitant les instal·lacions del pavelló multiusos. (segona plana)
6. Enric Nomdedéu, secretari autonòmic d'ocupació, en l'eixida de la reunió per les

noves oficines de LABORA (antic SERVEF) (tercera plana)

EL GOVERN DEL BOTÀNIC BENEFICIA MELIANA

https://imparables.compromis.net/

Aquesta foto ha de substituir la de PAco Aguilar i Baldoví.

Va a la quarta plana, centrada. Peu d'imatge:

Inauguració de la FIMEL 2017 per la consellera d'Agricultura Elena Cebrián i el diputat a les Corts
espanyoles Joan Baldoví, i altres autoritats.

Fica un ban a la falda d'algun full que diga: VOTA COMPROMÍS. AMB TU SOM IMPARABLES

(si no cap tot posa només VOTA COMPROMÍS)

El diputat valencià a les Corts
Espanyoles en l’homenatge a

Francesc Aguilar per la seua trajectòria
valencianista i democràtica

COMPROMÍS

AMB TU SOM
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Des de 2015, amb el canvi de govern a la Generalitat i
l’entrada de Compromís al Consell, Meliana s’ha vist
beneficiada com mai. Són molts els projectes executats
i en marxa que han incidit en el nostre poble. Res
comparable amb els dos governs anteriors a l’actual de
Compromís, quan destacava la corrupció i mala gestió,
situació que ocasionà que Meliana tinguera paralitzades
inversions importants de l’administració autonòmica.
Afortunadament, en estos 4 anys això ha canviat gràcies
al bon clima de col·laboració del Govern del Botànic amb
l’Ajuntament i la Diputació. En les 3 administracions,
Compromís juguem un paper rellevant.

Veiem com han afectat les noves polítiques del Govern del
Botànic en el nostre poble:

• Pavelló multiusos: La seua construcció estava pendent
des de 2010 per l’antic govern. Gràcies al desbloqueig
que hem fet i la col·laboració entre els nous governs a
Meliana i a la Generalitat, les obres començaren al gener
de 2018, amb una inversió total més d’1,7 milions d’euros.
Ara les obres estan a punt de finalitzar.

• Centre de dia per a persones majors: La Generalitat,
la Diputació de València i l’Ajuntament ens hem coordinat
i establit les bases per
a l’execució del projecte
de construcció d’un nou
Centre de Dia per a
persones majors amb
una disposició d’entre
60 i 100 places. La
Diputació de València
hi ha aportat 3.706.437
euros al l larg dels
exercicis 2018 i 2019.
Ja està a punt de
licitar-se la redacció del
projecte de l’obra.

• Nou centre Labora (antic Servef): les obres de les
noves oficines de Labora, que s’ubicaran al barri de la
Serra, començaran a final de 2019. En l’actualitat ja està
molt avançada la fase de redacció del projecte, que ha
costat 149.332 euros. La licitació de les obres és imminent,
amb un pressupost inicial de 761.280 euros.

• Nou col·legi d'infantil i primària (Pla Edificant): la
Conselleria d’Educació ja ha aprovat la construcció d’un
nou col·legi a Meliana que permeta descongestionar les
actuals escoles i posar fi als desdoblaments. En l'actualitat
l’Ajuntament ja ha adquirit la major part dels terrenys, per
un valor d’1,3 milions d'euros.

• Millores dels centres educatius de Meliana (Pla
Edificant): Ja s'han tramitat els projectes per a rehabilitar,
millorar i ampliar els col·legis del Mediterrani i El Crist, i
també l’IES La Garrigosa. Inversions per un total de 7,3
milions d'euros.

• Anell Verd Metropolità: en construcció, el tram Meliana-
Port Saplaya vertebrarà tot el terme d’oest a est, unint-
lo a la resta de l’Horta i la ciutat de València. Amb un
pressupost d’1,8 milions d’euros, les obres estan molt
avançades. Millorem així en mobilitat i sostenibilitat.

• Rotonda de la CV-300 al carrer Juli Benlloch/
Avinguda de la Senyera: esta actuació reformarà
tota l’avinguda de la Senyera i millorarà els accessos
a Meliana i Foios. Un projecte desbloquejat també
després de molts anys que, juntament amb la
remodelació del carrer Juli Benlloch i l’obertura del
carrer València, millorarà també la mobilitat pel
nostre poble.

A més de les infraestructures, volem destacar altres
aspectes en els quals s’ha millorat notablement,
el funcionament dels servicis municipals i la vida
de les persones, també de les veïnes i veïns de
Meliana:

• Més dotació pressupostària i de personal en
Serveis Socials: el recursos materials i personals
del Departament de Serveis Socials s'han
incrementat de forma notable a Meliana amb el
Govern del Botànic. Des de la Conselleria d’Igualtat
i Polítiques Inclusives, encapçalada per la
vicepresidenta Mónica Oltra, s’han fet grans
avanços en matèria social. Només cal vore les
xifres en dependència.

• Millora de les polítiques d'ocupació i formació:
per part de Labora i la Conselleria d’Economia,
gestionada per Rafa Climent, s’han impulsat
programes de foment de l'ocupació (Avalem Joves,
Avalem Experiència, tallers d’ocupació…), que ha
permés que l'Ajuntament contracte nombroses
persones. La desocupació a Meliana ha baixat un
22%: en maig de 2015 hi havia 1.058 persones
desocupades, ara n’hi ha 826. A tot el territori
valencià, hem passat en 4 anys d’un 23% de
desocupació a un del 14,3%.

• Millora en les polítiques d'educació: des del
departament que dirigeix Vicent Marzà s’han
realitzat accions que han afavorit les famílies, com
ara la gratuïtat dels llibres amb Xarxallibres,
l’escolarització gratuïta de l’alumnat de 2 a 3 anys
a les escoletes de titularitat pública, l’augment de
les beques o la baixada de les taxes universitàries,
per primera vegada en molts anys. També les
plantilles de les escoles i dels instituts s'han vist
incrementades, en contractar nous docents després
de les greus retallades del PP en educació.

• Millora en les polítiques agràries i ambientals:
un altre departament encapçalat per Compromís,
en concret per la consellera Elena Cebrián, ha
impulsat el Pla de Protecció de l’Horta, que vol fer

de l’activitat agrària una activitat rendible, promovent
la seua qualitat amb la creació de marques
especifiques, tant en els mercats més pròxims com
a l’exterior.

Altres departaments del Govern del Botànic han
portat endavant mesures com l’eliminació del
copagament de les medecines a persones jubilades,
aturades i famílies monoparentals; el pagament del
tractament de l’hepatitis C, que ha permés
estabilitzar la malaltia a moltes persones pacients;
l’adopció de mesures anticorrupció que ens han
permés passar de ser coneguts per la corrupció a
ser valorats per la nostra decència i transparència;
o la implantació de l'horari del metro nocturn per
a facilitar els desplaçaments durant el cap de
setmana.

Tot això i molt més hem sigut capaços de fer en
només 4 anys i sense el finançament just que
mereixem les valencianes i els valencians. ¿Vos
imagineu les coses que podríem fer si disposarem
d'un finançament adequat i els governs anteriors
no hagueren robat? Per això necessitem el teu
suport, per a reclamar a Madrid el finançament que
ens pertoca amb un grup parlamentari fort i decisiu
encapçalat per Joan Baldoví. Per a continuar
impulsant millores en la vida de les persones de la
mà de la nova presidenta de la Generalitat Mónica
Oltra. El Govern del Botànic ha sigut bo per als
valencians i les valencianes, i molt particularment
per a les melianeres i els melianers. Un govern
honest, treballador i responsable mereix continuar.
Nosaltres volem un Botànic II, i ara presidit per
Mónica Oltra.

Per tot això demanem el teu suport per a formar
un grup valencià fort al Congrés, encapçalat per
Joan Baldoví, i per a fer Mónica Oltra la primera
dona presidenta de la Generalitat. Perquè amb tu,
som IMPARABLES!

Volem omplir les urnes de somriures!

La diputada al Congrés Marta Sorlí i el diputat al Parlament valencià Fran Ferri amb
Josep Riera en l’acte de presentació com a candidat a l’alcaldia

Algunes coses que hem fet i que farem des del Govern del Botànic

•Hem multiplicat per 5 les plantilles dels serveis
socials municipals.

•Hem incorporat 78.166 persones en el sistema de
dependència.

•Hem posat en funcionament la nova renda
valenciana d'inclusió millorant les condicions
econòmiques de les famílies:
Família de 4 amb el PP: 389 €
Família de 4 amb Compromís: 1080 €

•Hem avançat cap a la universalització de
l’ensenyament de 0-3 anys. Més de 15.000 places
gratuïtes de 2 anys.

•Hem contractat 6.051 docents més per a reduir
entre 5 i 7 les ràtios d'alumnes per aula respecte al
govern del PP.

•424.636 xiquets i xiquetes tenen els llibres gratuïts
amb el programa Xarxa Llibres. En total, hem invertit
1.300 € més per alumne/a que abans.

•Hem abaixat un 15% les taxes universitàries i hem
doblat les beques perquè cap persona en quede
exclosa per motius econòmics.

•La inversió estrangera en la Comunitat Valenciana
ja arribà als 965 milions d’€ en 2018.

•Hem invertit 60,7 milions en polígons industrials
entre 2017 i 2019.

•Hem reobert la radio i televisió valencianes per a
impulsar el sector audiovisual i donar a conéixer el
que passa a la nostra casa, i en la nostra llengua.

•Hem duplicat la Xarxa d’Unitats d’Igualtat per tal
d’ajudar les empreses, els ajuntaments i la ciutadania
a millorar en matèria d’igualtat.

•Hem elaborat l’Estratègia valenciana de canvi
climàtic per a coordinar accions, mitigar els seus
efectes i adaptar-nos.

•Hem duplicat el pressupost en gestió de residus i
qualitat ambiental de 8,9 milions en 2015 a 17,3 en
2019, i hem actualitzat el Pla Integral de Residus
incidint en prevenció, reutilització i reciclat de qualitat.

•Hem aprovat la Llei d’Estructures Agràries per a
dignificar el sector agroalimentari i garantir l’obtenció
de rendes per als professionals del camp.

•Hem creat el sistema d’alertes contra la corrupció
i les males pràctiques en l’administració, i hem
reforçat la Inspecció General de Serveis de la
Generalitat per tal de previndre actuacions irregulars.

•Hem aprovat la Llei LGTBI més avançada de tot
l’Estat, que garanteix els drets de les persones
lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals.

•Farem que les persones cuidadores cotitzen pel
seu treball amb tots els drets a través un pla de formació.

•Ampliarem la gratuïtat de l’educació pública de 0
a 3 anys i el menjador escolar, perquè cap xiquet ni
xiqueta es quede sense menjar per raons econòmiques.

•Integrarem la Formació Professional i les polítiques
d’ocupació en la Conselleria d’Educació per a millorar
l’oferta segons les necessitats de cada zona i sector.

•Dissenyarem taxes universitàries progressives
segons les capacitats econòmiques.

•Impulsarem programes específics per a donar
suport a les PIMES industrials mitjançant finançament
i inversions per a la transformació digital i l'adaptació
a la Indústria 4.0.

•Donarem suport a l’emprenedoria posant al seu
abast informació, eines, recursos, ajudes i plans
d’empresa durant els primers anys de l’empresa.

•Donarem suport global al xicotet i mitjà comerç
com a motor de l’ocupació davant les grans
superfícies.

•Impulsarem una Llei d'igualtat que garantisca la
igualtat real entre dones i homes des d’un vessant
feminista, transversal i inclusiu.

•Implementarem un programa d’educació
afectivosexual a les aules des dels 6 anys per a
previndre la violència masclista, fomentar els bons
tractes i el dret a la sexualitat.

•Posarem en marxa plans d'acció territorials per a
l’ordenació supramunicipal dels usos del sòl i la
protecció del sòl no urbanitzable, així com per a
garantir un transport públic eficaç i eficient.

•Impulsarem la planificació per a la Indústria
Agroalimentària Valenciana basada en el producte
de proximitat, de qualitat, saludable i ecològic.

•Presentarem el Pla director de modernització del
sector agroalimentari (2019-2023).

•Posarem en marxa una unitat dels serveis jurídics
de la Generalitat per a recuperar els diners furtats
per les trames de corrupció.

•Elaborarem la Llei Valenciana d'Ocupació per a
coordinar totes les polítiques d'ocupació i fer-les
més efectives i personalitzades.

•Lluitarem contra la precarietat per tal d'afavorir la
contractació estable i de qualitat.

•Ampliarem l’habitatge públic per a lloguer social i
assequible, amb l'objectiu que cap unitat familiar
destine més del 30% dels ingressos a la seua
vivenda.

•En 4 anys hem aconseguit que 1 de cada 4 persones
que buscava treball el trobe.
•Hem desenvolupat el pla integral de formació i
ocupació per a joves Avalem Joves amb la finalitat
de millorar l’ocupabilitat de les persones joves, dotat
amb 205 milions d’€.
•Hem desenvolupat el pla Avalem Territori, una nova
metodologia per a treballar des de l’orientació, la
inserció i el foment de l’ocupació, amb més de 13
milions d’€.
•Hem posat en marxa el pla integral d’ocupació i
formació Avalem Experiència per a millorar
l’ocupabilitat de les persones desocupades majors
de 30 anys, amb 229 milions d’€.
•Hem multiplicat quasi per 6 les persones
beneficiàries d’ajudes al lloguer, i hem passat dels
2.400 € en 2015 als 13.700 € de 2018.
•Hem eliminat el copagament farmacèutic, cosa que
ha beneficiat vora 910.000
pensionistes i 136.000
persones amb diversitat
funcional.
•Hem augmentat  e l
pressupost en sanitat en
quasi  1.000 mi l ions
respecte a 2015 (un 20,8%
més).
•H e m  a m p l i a t  l a
programació de 46 a 82
municipis a través del
Circuit Cultural Valencià
i  i n c o r p o r a t  d u e s
universitats: l’UJI i la UA.
•Hem exigit al Govern
central, des de les Corts,
el Govern del Botànic, el Congrés i el Senat, la
reforma del sistema de finançament autonòmic per
a millorar la creació de llocs de treball i els serveis
públics de qualitat que estem impulsant.
•Hem aconseguit una mobilització unànime liderant
la plataforma unitària “Finançament Just”.
•Hem reclamat els més de 20.000 milions d’€ de
deute històric que ens deu l’Estat a causa de
l'infrafinançament.
•Hem aprovat una reforma de l'Estatut que exigeix
una inversió territorial de l'Estat, com a mínim,
d’acord amb la població valenciana.
•Hem creat l’Agència Tributària Valenciana per a
gestionar millor els nostres recursos des de la
proximitat.
•Hem reduït el tram autonòmic de l’IRPF a més
d’1.500.000 persones amb rendes baixes i mitjanes,
i incrementat l’aportació de les altes aplicant la idea
que qui menys té, menys paga.
•Hem lluitat contra el frau fiscal recuperant més de
17 milions d’euros que hem pogut destinar a
polítiques per a les persones.
•i moltes més...

•Destinarem un 30% de la nova construcció a
vivenda protegida, amb un 7% per a lloguer jove.

•Crearem una línia d'ajudes per al pagament de
lloguers de joves per tal d'evitar la discriminació per
renda i per preu de l'habitatge llogat.

•Contractarem més personal sanitari i millor
remunerat per a reduir les llistes d'espera i
augmentarem les places de formació MIR pediàtric,
i així d'ajustar-les a la demanda real.

•Inclourem els serveis psicològics en l'atenció primària
per a desmedicalitzar l'atenció que rep el o la pacient
en els problemes de malestar emocional.

•Continuarem amb la desprivatització i la recuperació
de les concessions sanitàries per a garantir un servei
públic i de qualitat.

•Implantarem un Pla de salut mental que dignifique
les persones afectades i pose la salut mental en el
centre de les polítiques adreçades a la diversitat.

• Crearem la campanya «Tria
un llibre als 6 anys» en què
fomentarem la lectura a través
d'un xec que es podrà
bescanviar a les llibreries.

• Impulsarem, amb els
ajuntaments, el programa
Patrimoni Edificant per tal
d'impulsar el patrimoni cultural
valencià en tot el territori.

• Exigirem el  canvi de
finançament perquè volem
respecte cap al  poble
valencià. Si Compromís és
decisiu a Madrid exigirà un
finançament just per tal

d’arribar a qualsevol acord de govern.

•Invertirem els recursos en la creació de llocs de
treball i uns serveis públics de qualitat, reduint les
llistes d’espera en la sanitat, eliminant barracons i
millorant els serveis socials i la dependència.

•Exigirem en els Pressupostos Generals de l’Estat
una inversió territorial d’acord amb la població, com
recull l'Estatut, i que compense el dèficit inversor
que hem patit.

•Desenvoluparem l’Agència Tributària Valenciana i
la modernitzarem per tal que la gestió es puga
realitzar de manera fàcil i telemàtica.

•Iniciarem un pla de lluita contra el frau fiscal a través
de l’Agència Tributària Valenciana i destinarem els
seus recursos a les polítiques socials.

•Continuarem amb la reforma tributària per a
beneficiar les persones i famílies amb rendes baixes
i mitjanes, i per aconseguir una sostenibilitat
social i mediambiental.

•i moltes més...

La vicepresidenta de la Generalitat Mónica Oltra, la vicepresidenta de la Diputació Maria
Josep Amigó, l'alcalde Josep Riera i representants del Consell Agrari, en la FIMEL 2019

1. Visita a les obres de rehabilitació del Palauet de Nolla d'Emili Altur, diputat provincial,
i vicepresidenta Maria Josep Amigó. (3r plana)

2. Clara Ferrando, secretària autonòmica d'Hisenda en reunió per a mesures de
seguretat ciutadana (segona plana)

3. Rafa Climent, conseller d'Hisenda, visita la FIMEL de 2015. (a la portada)
4. Helena Ferrando, secretària autonòmica de Polítiques Inclusives en reunió de treball

pel Centre de Dia. (a la portada)
5. El conseller d'Educació i Esports Vicent Marzà, i el director general d'Esports Josep

Miquel Moya, visitant les instal·lacions del pavelló multiusos. (segona plana)
6. Enric Nomdedéu, secretari autonòmic d'ocupació, en l'eixida de la reunió per les

noves oficines de LABORA (antic SERVEF) (tercera plana)

EL GOVERN DEL BOTÀNIC BENEFICIA MELIANA

https://imparables.compromis.net/

Aquesta foto ha de substituir la de PAco Aguilar i Baldoví.

Va a la quarta plana, centrada. Peu d'imatge:

Inauguració de la FIMEL 2017 per la consellera d'Agricultura Elena Cebrián i el diputat a les Corts
espanyoles Joan Baldoví, i altres autoritats.

Fica un ban a la falda d'algun full que diga: VOTA COMPROMÍS. AMB TU SOM IMPARABLES

(si no cap tot posa només VOTA COMPROMÍS)

El diputat valencià a les Corts
Espanyoles en l’homenatge a

Francesc Aguilar per la seua trajectòria
valencianista i democràtica
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Què farem?Què hem fet?

Fran Ferri por Valencia, Aitana Mas en Alicante y Vicent Marz‡ por CastellÛn acompaÒar·n
a Oltra en la candidatura de CompromÌs

La formaciÛn valencianista cierra el proceso de primarias con una participaciÛn superior
a los 34.500 votantes (el†70,82% de participaciÛn).

  - Valencia

10/03/2019 - 09:47h

Des de 2015, amb el canvi de govern a la Generalitat i
l’entrada de Compromís al Consell, Meliana s’ha vist
beneficiada com mai. Són molts els projectes executats
i en marxa que han incidit en el nostre poble. Res
comparable amb els dos governs anteriors a l’actual de
Compromís, quan destacava la corrupció i mala gestió,
situació que ocasionà que Meliana tinguera paralitzades
inversions importants de l’administració autonòmica.
Afortunadament, en estos 4 anys això ha canviat gràcies
al bon clima de col·laboració del Govern del Botànic amb
l’Ajuntament i la Diputació. En les 3 administracions,
Compromís juguem un paper rellevant.

Veiem com han afectat les noves polítiques del Govern del
Botànic en el nostre poble:

• Pavelló multiusos: La seua construcció estava pendent
des de 2010 per l’antic govern. Gràcies al desbloqueig
que hem fet i la col·laboració entre els nous governs a
Meliana i a la Generalitat, les obres començaren al gener
de 2018, amb una inversió total més d’1,7 milions d’euros.
Ara les obres estan a punt de finalitzar.

• Centre de dia per a persones majors: La Generalitat,
la Diputació de València i l’Ajuntament ens hem coordinat
i establit les bases per
a l’execució del projecte
de construcció d’un nou
Centre de Dia per a
persones majors amb
una disposició d’entre
60 i 100 places. La
Diputació de València
hi ha aportat 3.706.437
euros al l larg dels
exercicis 2018 i 2019.
Ja està a punt de
licitar-se la redacció del
projecte de l’obra.

• Nou centre Labora (antic Servef): les obres de les
noves oficines de Labora, que s’ubicaran al barri de la
Serra, començaran a final de 2019. En l’actualitat ja està
molt avançada la fase de redacció del projecte, que ha
costat 149.332 euros. La licitació de les obres és imminent,
amb un pressupost inicial de 761.280 euros.

• Nou col·legi d'infantil i primària (Pla Edificant): la
Conselleria d’Educació ja ha aprovat la construcció d’un
nou col·legi a Meliana que permeta descongestionar les
actuals escoles i posar fi als desdoblaments. En l'actualitat
l’Ajuntament ja ha adquirit la major part dels terrenys, per
un valor d’1,3 milions d'euros.

• Millores dels centres educatius de Meliana (Pla
Edificant): Ja s'han tramitat els projectes per a rehabilitar,
millorar i ampliar els col·legis del Mediterrani i El Crist, i
també l’IES La Garrigosa. Inversions per un total de 7,3
milions d'euros.

• Anell Verd Metropolità: en construcció, el tram Meliana-
Port Saplaya vertebrarà tot el terme d’oest a est, unint-
lo a la resta de l’Horta i la ciutat de València. Amb un
pressupost d’1,8 milions d’euros, les obres estan molt
avançades. Millorem així en mobilitat i sostenibilitat.

• Rotonda de la CV-300 al carrer Juli Benlloch/
Avinguda de la Senyera: esta actuació reformarà
tota l’avinguda de la Senyera i millorarà els accessos
a Meliana i Foios. Un projecte desbloquejat també
després de molts anys que, juntament amb la
remodelació del carrer Juli Benlloch i l’obertura del
carrer València, millorarà també la mobilitat pel
nostre poble.

A més de les infraestructures, volem destacar altres
aspectes en els quals s’ha millorat notablement,
el funcionament dels servicis municipals i la vida
de les persones, també de les veïnes i veïns de
Meliana:

• Més dotació pressupostària i de personal en
Serveis Socials: el recursos materials i personals
del Departament de Serveis Socials s'han
incrementat de forma notable a Meliana amb el
Govern del Botànic. Des de la Conselleria d’Igualtat
i Polítiques Inclusives, encapçalada per la
vicepresidenta Mónica Oltra, s’han fet grans
avanços en matèria social. Només cal vore les
xifres en dependència.

• Millora de les polítiques d'ocupació i formació:
per part de Labora i la Conselleria d’Economia,
gestionada per Rafa Climent, s’han impulsat
programes de foment de l'ocupació (Avalem Joves,
Avalem Experiència, tallers d’ocupació…), que ha
permés que l'Ajuntament contracte nombroses
persones. La desocupació a Meliana ha baixat un
22%: en maig de 2015 hi havia 1.058 persones
desocupades, ara n’hi ha 826. A tot el territori
valencià, hem passat en 4 anys d’un 23% de
desocupació a un del 14,3%.

• Millora en les polítiques d'educació: des del
departament que dirigeix Vicent Marzà s’han
realitzat accions que han afavorit les famílies, com
ara la gratuïtat dels llibres amb Xarxallibres,
l’escolarització gratuïta de l’alumnat de 2 a 3 anys
a les escoletes de titularitat pública, l’augment de
les beques o la baixada de les taxes universitàries,
per primera vegada en molts anys. També les
plantilles de les escoles i dels instituts s'han vist
incrementades, en contractar nous docents després
de les greus retallades del PP en educació.

• Millora en les polítiques agràries i ambientals:
un altre departament encapçalat per Compromís,
en concret per la consellera Elena Cebrián, ha
impulsat el Pla de Protecció de l’Horta, que vol fer

de l’activitat agrària una activitat rendible, promovent
la seua qualitat amb la creació de marques
especifiques, tant en els mercats més pròxims com
a l’exterior.

Altres departaments del Govern del Botànic han
portat endavant mesures com l’eliminació del
copagament de les medecines a persones jubilades,
aturades i famílies monoparentals; el pagament del
tractament de l’hepatitis C, que ha permés
estabilitzar la malaltia a moltes persones pacients;
l’adopció de mesures anticorrupció que ens han
permés passar de ser coneguts per la corrupció a
ser valorats per la nostra decència i transparència;
o la implantació de l'horari del metro nocturn per
a facilitar els desplaçaments durant el cap de
setmana.

Tot això i molt més hem sigut capaços de fer en
només 4 anys i sense el finançament just que
mereixem les valencianes i els valencians. ¿Vos
imagineu les coses que podríem fer si disposarem
d'un finançament adequat i els governs anteriors
no hagueren robat? Per això necessitem el teu
suport, per a reclamar a Madrid el finançament que
ens pertoca amb un grup parlamentari fort i decisiu
encapçalat per Joan Baldoví. Per a continuar
impulsant millores en la vida de les persones de la
mà de la nova presidenta de la Generalitat Mónica
Oltra. El Govern del Botànic ha sigut bo per als
valencians i les valencianes, i molt particularment
per a les melianeres i els melianers. Un govern
honest, treballador i responsable mereix continuar.
Nosaltres volem un Botànic II, i ara presidit per
Mónica Oltra.

Per tot això demanem el teu suport per a formar
un grup valencià fort al Congrés, encapçalat per
Joan Baldoví, i per a fer Mónica Oltra la primera
dona presidenta de la Generalitat. Perquè amb tu,
som IMPARABLES!

Volem omplir les urnes de somriures!

La diputada al Congrés Marta Sorlí i el diputat al Parlament valencià Fran Ferri amb
Josep Riera en l’acte de presentació com a candidat a l’alcaldia

Algunes coses que hem fet i que farem des del Govern del Botànic

•Hem multiplicat per 5 les plantilles dels serveis
socials municipals.

•Hem incorporat 78.166 persones en el sistema de
dependència.

•Hem posat en funcionament la nova renda
valenciana d'inclusió millorant les condicions
econòmiques de les famílies:
Família de 4 amb el PP: 389 €
Família de 4 amb Compromís: 1080 €

•Hem avançat cap a la universalització de
l’ensenyament de 0-3 anys. Més de 15.000 places
gratuïtes de 2 anys.

•Hem contractat 6.051 docents més per a reduir
entre 5 i 7 les ràtios d'alumnes per aula respecte al
govern del PP.

•424.636 xiquets i xiquetes tenen els llibres gratuïts
amb el programa Xarxa Llibres. En total, hem invertit
1.300 € més per alumne/a que abans.

•Hem abaixat un 15% les taxes universitàries i hem
doblat les beques perquè cap persona en quede
exclosa per motius econòmics.

•La inversió estrangera en la Comunitat Valenciana
ja arribà als 965 milions d’€ en 2018.

•Hem invertit 60,7 milions en polígons industrials
entre 2017 i 2019.

•Hem reobert la radio i televisió valencianes per a
impulsar el sector audiovisual i donar a conéixer el
que passa a la nostra casa, i en la nostra llengua.

•Hem duplicat la Xarxa d’Unitats d’Igualtat per tal
d’ajudar les empreses, els ajuntaments i la ciutadania
a millorar en matèria d’igualtat.

•Hem elaborat l’Estratègia valenciana de canvi
climàtic per a coordinar accions, mitigar els seus
efectes i adaptar-nos.

•Hem duplicat el pressupost en gestió de residus i
qualitat ambiental de 8,9 milions en 2015 a 17,3 en
2019, i hem actualitzat el Pla Integral de Residus
incidint en prevenció, reutilització i reciclat de qualitat.

•Hem aprovat la Llei d’Estructures Agràries per a
dignificar el sector agroalimentari i garantir l’obtenció
de rendes per als professionals del camp.

•Hem creat el sistema d’alertes contra la corrupció
i les males pràctiques en l’administració, i hem
reforçat la Inspecció General de Serveis de la
Generalitat per tal de previndre actuacions irregulars.

•Hem aprovat la Llei LGTBI més avançada de tot
l’Estat, que garanteix els drets de les persones
lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals.

•Farem que les persones cuidadores cotitzen pel
seu treball amb tots els drets a través un pla de formació.

•Ampliarem la gratuïtat de l’educació pública de 0
a 3 anys i el menjador escolar, perquè cap xiquet ni
xiqueta es quede sense menjar per raons econòmiques.

•Integrarem la Formació Professional i les polítiques
d’ocupació en la Conselleria d’Educació per a millorar
l’oferta segons les necessitats de cada zona i sector.

•Dissenyarem taxes universitàries progressives
segons les capacitats econòmiques.

•Impulsarem programes específics per a donar
suport a les PIMES industrials mitjançant finançament
i inversions per a la transformació digital i l'adaptació
a la Indústria 4.0.

•Donarem suport a l’emprenedoria posant al seu
abast informació, eines, recursos, ajudes i plans
d’empresa durant els primers anys de l’empresa.

•Donarem suport global al xicotet i mitjà comerç
com a motor de l’ocupació davant les grans
superfícies.

•Impulsarem una Llei d'igualtat que garantisca la
igualtat real entre dones i homes des d’un vessant
feminista, transversal i inclusiu.

•Implementarem un programa d’educació
afectivosexual a les aules des dels 6 anys per a
previndre la violència masclista, fomentar els bons
tractes i el dret a la sexualitat.

•Posarem en marxa plans d'acció territorials per a
l’ordenació supramunicipal dels usos del sòl i la
protecció del sòl no urbanitzable, així com per a
garantir un transport públic eficaç i eficient.

•Impulsarem la planificació per a la Indústria
Agroalimentària Valenciana basada en el producte
de proximitat, de qualitat, saludable i ecològic.

•Presentarem el Pla director de modernització del
sector agroalimentari (2019-2023).

•Posarem en marxa una unitat dels serveis jurídics
de la Generalitat per a recuperar els diners furtats
per les trames de corrupció.

•Elaborarem la Llei Valenciana d'Ocupació per a
coordinar totes les polítiques d'ocupació i fer-les
més efectives i personalitzades.

•Lluitarem contra la precarietat per tal d'afavorir la
contractació estable i de qualitat.

•Ampliarem l’habitatge públic per a lloguer social i
assequible, amb l'objectiu que cap unitat familiar
destine més del 30% dels ingressos a la seua
vivenda.

•En 4 anys hem aconseguit que 1 de cada 4 persones
que buscava treball el trobe.
•Hem desenvolupat el pla integral de formació i
ocupació per a joves Avalem Joves amb la finalitat
de millorar l’ocupabilitat de les persones joves, dotat
amb 205 milions d’€.
•Hem desenvolupat el pla Avalem Territori, una nova
metodologia per a treballar des de l’orientació, la
inserció i el foment de l’ocupació, amb més de 13
milions d’€.
•Hem posat en marxa el pla integral d’ocupació i
formació Avalem Experiència per a millorar
l’ocupabilitat de les persones desocupades majors
de 30 anys, amb 229 milions d’€.
•Hem multiplicat quasi per 6 les persones
beneficiàries d’ajudes al lloguer, i hem passat dels
2.400 € en 2015 als 13.700 € de 2018.
•Hem eliminat el copagament farmacèutic, cosa que
ha beneficiat vora 910.000
pensionistes i 136.000
persones amb diversitat
funcional.
•Hem augmentat  e l
pressupost en sanitat en
quasi  1.000 mi l ions
respecte a 2015 (un 20,8%
més).
•H e m  a m p l i a t  l a
programació de 46 a 82
municipis a través del
Circuit Cultural Valencià
i  i n c o r p o r a t  d u e s
universitats: l’UJI i la UA.
•Hem exigit al Govern
central, des de les Corts,
el Govern del Botànic, el Congrés i el Senat, la
reforma del sistema de finançament autonòmic per
a millorar la creació de llocs de treball i els serveis
públics de qualitat que estem impulsant.
•Hem aconseguit una mobilització unànime liderant
la plataforma unitària “Finançament Just”.
•Hem reclamat els més de 20.000 milions d’€ de
deute històric que ens deu l’Estat a causa de
l'infrafinançament.
•Hem aprovat una reforma de l'Estatut que exigeix
una inversió territorial de l'Estat, com a mínim,
d’acord amb la població valenciana.
•Hem creat l’Agència Tributària Valenciana per a
gestionar millor els nostres recursos des de la
proximitat.
•Hem reduït el tram autonòmic de l’IRPF a més
d’1.500.000 persones amb rendes baixes i mitjanes,
i incrementat l’aportació de les altes aplicant la idea
que qui menys té, menys paga.
•Hem lluitat contra el frau fiscal recuperant més de
17 milions d’euros que hem pogut destinar a
polítiques per a les persones.
•i moltes més...

•Destinarem un 30% de la nova construcció a
vivenda protegida, amb un 7% per a lloguer jove.

•Crearem una línia d'ajudes per al pagament de
lloguers de joves per tal d'evitar la discriminació per
renda i per preu de l'habitatge llogat.

•Contractarem més personal sanitari i millor
remunerat per a reduir les llistes d'espera i
augmentarem les places de formació MIR pediàtric,
i així d'ajustar-les a la demanda real.

•Inclourem els serveis psicològics en l'atenció primària
per a desmedicalitzar l'atenció que rep el o la pacient
en els problemes de malestar emocional.

•Continuarem amb la desprivatització i la recuperació
de les concessions sanitàries per a garantir un servei
públic i de qualitat.

•Implantarem un Pla de salut mental que dignifique
les persones afectades i pose la salut mental en el
centre de les polítiques adreçades a la diversitat.

• Crearem la campanya «Tria
un llibre als 6 anys» en què
fomentarem la lectura a través
d'un xec que es podrà
bescanviar a les llibreries.

• Impulsarem, amb els
ajuntaments, el programa
Patrimoni Edificant per tal
d'impulsar el patrimoni cultural
valencià en tot el territori.

• Exigirem el  canvi de
finançament perquè volem
respecte cap al  poble
valencià. Si Compromís és
decisiu a Madrid exigirà un
finançament just per tal

d’arribar a qualsevol acord de govern.

•Invertirem els recursos en la creació de llocs de
treball i uns serveis públics de qualitat, reduint les
llistes d’espera en la sanitat, eliminant barracons i
millorant els serveis socials i la dependència.

•Exigirem en els Pressupostos Generals de l’Estat
una inversió territorial d’acord amb la població, com
recull l'Estatut, i que compense el dèficit inversor
que hem patit.

•Desenvoluparem l’Agència Tributària Valenciana i
la modernitzarem per tal que la gestió es puga
realitzar de manera fàcil i telemàtica.

•Iniciarem un pla de lluita contra el frau fiscal a través
de l’Agència Tributària Valenciana i destinarem els
seus recursos a les polítiques socials.

•Continuarem amb la reforma tributària per a
beneficiar les persones i famílies amb rendes baixes
i mitjanes, i per aconseguir una sostenibilitat
social i mediambiental.

•i moltes més...

La vicepresidenta de la Generalitat Mónica Oltra, la vicepresidenta de la Diputació Maria
Josep Amigó, l'alcalde Josep Riera i representants del Consell Agrari, en la FIMEL 2019

1. Visita a les obres de rehabilitació del Palauet de Nolla d'Emili Altur, diputat provincial,
i vicepresidenta Maria Josep Amigó. (3r plana)

2. Clara Ferrando, secretària autonòmica d'Hisenda en reunió per a mesures de
seguretat ciutadana (segona plana)

3. Rafa Climent, conseller d'Hisenda, visita la FIMEL de 2015. (a la portada)
4. Helena Ferrando, secretària autonòmica de Polítiques Inclusives en reunió de treball

pel Centre de Dia. (a la portada)
5. El conseller d'Educació i Esports Vicent Marzà, i el director general d'Esports Josep

Miquel Moya, visitant les instal·lacions del pavelló multiusos. (segona plana)
6. Enric Nomdedéu, secretari autonòmic d'ocupació, en l'eixida de la reunió per les

noves oficines de LABORA (antic SERVEF) (tercera plana)

EL GOVERN DEL BOTÀNIC BENEFICIA MELIANA

Enric Nomdedéu, secretari autonòmic d'ocupació, en
l'eixida de la reunió per les noves oficines de LABORA

(antic SERVEF)

https://imparables.compromis.net/

Visita a les obres de rehabilitació del Palauet de Nolla
d'Emili Altur, diputat provincial, i vicepresidenta Maria

Josep Amigó

Aquesta foto ha de substituir la de PAco Aguilar i Baldoví.

Va a la quarta plana, centrada. Peu d'imatge:

Inauguració de la FIMEL 2017 per la consellera d'Agricultura Elena Cebrián i el diputat a les Corts
espanyoles Joan Baldoví, i altres autoritats.

Fica un ban a la falda d'algun full que diga: VOTA COMPROMÍS. AMB TU SOM IMPARABLES

(si no cap tot posa només VOTA COMPROMÍS)

El diputat valencià a les Corts
Espanyoles en l’homenatge a

Francesc Aguilar per la seua trajectòria
valencianista i democràtica

COMPROMÍS

AMB TU SOM
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Què farem?Què hem fet?

Fran Ferri por Valencia, Aitana Mas en Alicante y Vicent Marz‡ por CastellÛn acompaÒar·n
a Oltra en la candidatura de CompromÌs

La formaciÛn valencianista cierra el proceso de primarias con una participaciÛn superior
a los 34.500 votantes (el†70,82% de participaciÛn).

  - Valencia

10/03/2019 - 09:47h

Des de 2015, amb el canvi de govern a la Generalitat i
l’entrada de Compromís al Consell, Meliana s’ha vist
beneficiada com mai. Són molts els projectes executats
i en marxa que han incidit en el nostre poble. Res
comparable amb els dos governs anteriors a l’actual de
Compromís, quan destacava la corrupció i mala gestió,
situació que ocasionà que Meliana tinguera paralitzades
inversions importants de l’administració autonòmica.
Afortunadament, en estos 4 anys això ha canviat gràcies
al bon clima de col·laboració del Govern del Botànic amb
l’Ajuntament i la Diputació. En les 3 administracions,
Compromís juguem un paper rellevant.

Veiem com han afectat les noves polítiques del Govern del
Botànic en el nostre poble:

• Pavelló multiusos: La seua construcció estava pendent
des de 2010 per l’antic govern. Gràcies al desbloqueig
que hem fet i la col·laboració entre els nous governs a
Meliana i a la Generalitat, les obres començaren al gener
de 2018, amb una inversió total més d’1,7 milions d’euros.
Ara les obres estan a punt de finalitzar.

• Centre de dia per a persones majors: La Generalitat,
la Diputació de València i l’Ajuntament ens hem coordinat
i establit les bases per
a l’execució del projecte
de construcció d’un nou
Centre de Dia per a
persones majors amb
una disposició d’entre
60 i 100 places. La
Diputació de València
hi ha aportat 3.706.437
euros al llarg dels
exercicis 2018 i 2019.
Ja està a punt de
licitar-se la redacció del
projecte de l’obra.

• Nou centre Labora (antic Servef): les obres de les
noves oficines de Labora, que s’ubicaran al barri de la
Serra, començaran a final de 2019. En l’actualitat ja està
molt avançada la fase de redacció del projecte, que ha
costat 149.332 euros. La licitació de les obres és imminent,
amb un pressupost inicial de 761.280 euros.

• Nou col·legi d'infantil i primària (Pla Edificant): la
Conselleria d’Educació ja ha aprovat la construcció d’un
nou col·legi a Meliana que permeta descongestionar les
actuals escoles i posar fi als desdoblaments. En l'actualitat
l’Ajuntament ja ha adquirit la major part dels terrenys, per
un valor d’1,3 milions d'euros.

• Millores dels centres educatius de Meliana (Pla
Edificant): Ja s'han tramitat els projectes per a rehabilitar,
millorar i ampliar els col·legis del Mediterrani i El Crist, i
també l’IES La Garrigosa. Inversions per un total de 7,3
milions d'euros.

• Anell Verd Metropolità: en construcció, el tram Meliana-
Port Saplaya vertebrarà tot el terme d’oest a est, unint-
lo a la resta de l’Horta i la ciutat de València. Amb un
pressupost d’1,8 milions d’euros, les obres estan molt
avançades. Millorem així en mobilitat i sostenibilitat.

• Rotonda de la CV-300 al carrer Juli Benlloch/
Avinguda de la Senyera: esta actuació reformarà
tota l’avinguda de la Senyera i millorarà els accessos
a Meliana i Foios. Un projecte desbloquejat també
després de molts anys que, juntament amb la
remodelació del carrer Juli Benlloch i l’obertura del
carrer València, millorarà també la mobilitat pel
nostre poble.

A més de les infraestructures, volem destacar altres
aspectes en els quals s’ha millorat notablement,
el funcionament dels servicis municipals i la vida
de les persones, també de les veïnes i veïns de
Meliana:

• Més dotació pressupostària i de personal en
Serveis Socials: el recursos materials i personals
del Departament de Serveis Socials s'han
incrementat de forma notable a Meliana amb el
Govern del Botànic. Des de la Conselleria d’Igualtat
i Polítiques Inclusives, encapçalada per la
vicepresidenta Mónica Oltra, s’han fet grans
avanços en matèria social. Només cal vore les
xifres en dependència.

• Millora de les polítiques d'ocupació i formació:
per part de Labora i la Conselleria d’Economia,
gestionada per Rafa Climent, s’han impulsat
programes de foment de l'ocupació (Avalem Joves,
Avalem Experiència, tallers d’ocupació…), que ha
permés que l'Ajuntament contracte nombroses
persones. La desocupació a Meliana ha baixat un
22%: en maig de 2015 hi havia 1.058 persones
desocupades, ara n’hi ha 826. A tot el territori
valencià, hem passat en 4 anys d’un 23% de
desocupació a un del 14,3%.

• Millora en les polítiques d'educació: des del
departament que dirigeix Vicent Marzà s’han
realitzat accions que han afavorit les famílies, com
ara la gratuïtat dels llibres amb Xarxallibres,
l’escolarització gratuïta de l’alumnat de 2 a 3 anys
a les escoletes de titularitat pública, l’augment de
les beques o la baixada de les taxes universitàries,
per primera vegada en molts anys. També les
plantilles de les escoles i dels instituts s'han vist
incrementades, en contractar nous docents després
de les greus retallades del PP en educació.

• Millora en les polítiques agràries i ambientals:
un altre departament encapçalat per Compromís,
en concret per la consellera Elena Cebrián, ha
impulsat el Pla de Protecció de l’Horta, que vol fer

de l’activitat agrària una activitat rendible, promovent
la seua qualitat amb la creació de marques
especifiques, tant en els mercats més pròxims com
a l’exterior.

Altres departaments del Govern del Botànic han
portat endavant mesures com l’eliminació del
copagament de les medecines a persones jubilades,
aturades i famílies monoparentals; el pagament del
tractament de l’hepatitis C, que ha permés
estabilitzar la malaltia a moltes persones pacients;
l’adopció de mesures anticorrupció que ens han
permés passar de ser coneguts per la corrupció a
ser valorats per la nostra decència i transparència;
o la implantació de l'horari del metro nocturn per
a facilitar els desplaçaments durant el cap de
setmana.

Tot això i molt més hem sigut capaços de fer en
només 4 anys i sense el finançament just que
mereixem les valencianes i els valencians. ¿Vos
imagineu les coses que podríem fer si disposarem
d'un finançament adequat i els governs anteriors
no hagueren robat? Per això necessitem el teu
suport, per a reclamar a Madrid el finançament que
ens pertoca amb un grup parlamentari fort i decisiu
encapçalat per Joan Baldoví. Per a continuar
impulsant millores en la vida de les persones de la
mà de la nova presidenta de la Generalitat Mónica
Oltra. El Govern del Botànic ha sigut bo per als
valencians i les valencianes, i molt particularment
per a les melianeres i els melianers. Un govern
honest, treballador i responsable mereix continuar.
Nosaltres volem un Botànic II, i ara presidit per
Mónica Oltra.

Per tot això demanem el teu suport per a formar
un grup valencià fort al Congrés, encapçalat per
Joan Baldoví, i per a fer Mónica Oltra la primera
dona presidenta de la Generalitat. Perquè amb tu,
som IMPARABLES!

Volem omplir les urnes de somriures!

La diputada al Congrés Marta Sorlí i el diputat al Parlament valencià Fran Ferri amb
Josep Riera en l’acte de presentació com a candidat a l’alcaldia

Algunes coses que hem fet i que farem des del Govern del Botànic

•Hem multiplicat per 5 les plantilles dels serveis
socials municipals.

•Hem incorporat 78.166 persones en el sistema de
dependència.

•Hem posat en funcionament la nova renda
valenciana d'inclusió millorant les condicions
econòmiques de les famílies:
Família de 4 amb el PP: 389 €
Família de 4 amb Compromís: 1080 €

•Hem avançat cap a la universalització de
l’ensenyament de 0-3 anys. Més de 15.000 places
gratuïtes de 2 anys.

•Hem contractat 6.051 docents més per a reduir
entre 5 i 7 les ràtios d'alumnes per aula respecte al
govern del PP.

•424.636 xiquets i xiquetes tenen els llibres gratuïts
amb el programa Xarxa Llibres. En total, hem invertit
1.300 € més per alumne/a que abans.

•Hem abaixat un 15% les taxes universitàries i hem
doblat les beques perquè cap persona en quede
exclosa per motius econòmics.

•La inversió estrangera en la Comunitat Valenciana
ja arribà als 965 milions d’€ en 2018.

•Hem invertit 60,7 milions en polígons industrials
entre 2017 i 2019.

•Hem reobert la radio i televisió valencianes per a
impulsar el sector audiovisual i donar a conéixer el
que passa a la nostra casa, i en la nostra llengua.

•Hem duplicat la Xarxa d’Unitats d’Igualtat per tal
d’ajudar les empreses, els ajuntaments i la ciutadania
a millorar en matèria d’igualtat.

•Hem elaborat l’Estratègia valenciana de canvi
climàtic per a coordinar accions, mitigar els seus
efectes i adaptar-nos.

•Hem duplicat el pressupost en gestió de residus i
qualitat ambiental de 8,9 milions en 2015 a 17,3 en
2019, i hem actualitzat el Pla Integral de Residus
incidint en prevenció, reutilització i reciclat de qualitat.

•Hem aprovat la Llei d’Estructures Agràries per a
dignificar el sector agroalimentari i garantir l’obtenció
de rendes per als professionals del camp.

•Hem creat el sistema d’alertes contra la corrupció
i les males pràctiques en l’administració, i hem
reforçat la Inspecció General de Serveis de la
Generalitat per tal de previndre actuacions irregulars.

•Hem aprovat la Llei LGTBI més avançada de tot
l’Estat, que garanteix els drets de les persones
lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals.

•Farem que les persones cuidadores cotitzen pel
seu treball amb tots els drets a través un pla de formació.

•Ampliarem la gratuïtat de l’educació pública de 0
a 3 anys i el menjador escolar, perquè cap xiquet ni
xiqueta es quede sense menjar per raons econòmiques.

•Integrarem la Formació Professional i les polítiques
d’ocupació en la Conselleria d’Educació per a millorar
l’oferta segons les necessitats de cada zona i sector.

•Dissenyarem taxes universitàries progressives
segons les capacitats econòmiques.

•Impulsarem programes específics per a donar
suport a les PIMES industrials mitjançant finançament
i inversions per a la transformació digital i l'adaptació
a la Indústria 4.0.

•Donarem suport a l’emprenedoria posant al seu
abast informació, eines, recursos, ajudes i plans
d’empresa durant els primers anys de l’empresa.

•Donarem suport global al xicotet i mitjà comerç
com a motor de l’ocupació davant les grans
superfícies.

•Impulsarem una Llei d'igualtat que garantisca la
igualtat real entre dones i homes des d’un vessant
feminista, transversal i inclusiu.

•Implementarem un programa d’educació
afectivosexual a les aules des dels 6 anys per a
previndre la violència masclista, fomentar els bons
tractes i el dret a la sexualitat.

•Posarem en marxa plans d'acció territorials per a
l’ordenació supramunicipal dels usos del sòl i la
protecció del sòl no urbanitzable, així com per a
garantir un transport públic eficaç i eficient.

•Impulsarem la planificació per a la Indústria
Agroalimentària Valenciana basada en el producte
de proximitat, de qualitat, saludable i ecològic.

•Presentarem el Pla director de modernització del
sector agroalimentari (2019-2023).

•Posarem en marxa una unitat dels serveis jurídics
de la Generalitat per a recuperar els diners furtats
per les trames de corrupció.

•Elaborarem la Llei Valenciana d'Ocupació per a
coordinar totes les polítiques d'ocupació i fer-les
més efectives i personalitzades.

•Lluitarem contra la precarietat per tal d'afavorir la
contractació estable i de qualitat.

•Ampliarem l’habitatge públic per a lloguer social i
assequible, amb l'objectiu que cap unitat familiar
destine més del 30% dels ingressos a la seua
vivenda.

•En 4 anys hem aconseguit que 1 de cada 4 persones
que buscava treball el trobe.
•Hem desenvolupat el pla integral de formació i
ocupació per a joves Avalem Joves amb la finalitat
de millorar l’ocupabilitat de les persones joves, dotat
amb 205 milions d’€.
•Hem desenvolupat el pla Avalem Territori, una nova
metodologia per a treballar des de l’orientació, la
inserció i el foment de l’ocupació, amb més de 13
milions d’€.
•Hem posat en marxa el pla integral d’ocupació i
formació Avalem Experiència per a millorar
l’ocupabilitat de les persones desocupades majors
de 30 anys, amb 229 milions d’€.
•Hem multiplicat quasi per 6 les persones
beneficiàries d’ajudes al lloguer, i hem passat dels
2.400 € en 2015 als 13.700 € de 2018.
•Hem eliminat el copagament farmacèutic, cosa que
ha beneficiat vora 910.000
pensionistes i 136.000
persones amb diversitat
funcional.
•Hem augmentat  e l
pressupost en sanitat en
quasi  1.000 mi l ions
respecte a 2015 (un 20,8%
més).
•H e m  a m p l i a t  l a
programació de 46 a 82
municipis a través del
Circuit Cultural Valencià
i  i n c o r p o r a t  d u e s
universitats: l’UJI i la UA.
•Hem exigit al Govern
central, des de les Corts,
el Govern del Botànic, el Congrés i el Senat, la
reforma del sistema de finançament autonòmic per
a millorar la creació de llocs de treball i els serveis
públics de qualitat que estem impulsant.
•Hem aconseguit una mobilització unànime liderant
la plataforma unitària “Finançament Just”.
•Hem reclamat els més de 20.000 milions d’€ de
deute històric que ens deu l’Estat a causa de
l'infrafinançament.
•Hem aprovat una reforma de l'Estatut que exigeix
una inversió territorial de l'Estat, com a mínim,
d’acord amb la població valenciana.
•Hem creat l’Agència Tributària Valenciana per a
gestionar millor els nostres recursos des de la
proximitat.
•Hem reduït el tram autonòmic de l’IRPF a més
d’1.500.000 persones amb rendes baixes i mitjanes,
i incrementat l’aportació de les altes aplicant la idea
que qui menys té, menys paga.
•Hem lluitat contra el frau fiscal recuperant més de
17 milions d’euros que hem pogut destinar a
polítiques per a les persones.
•i moltes més...

•Destinarem un 30% de la nova construcció a
vivenda protegida, amb un 7% per a lloguer jove.

•Crearem una línia d'ajudes per al pagament de
lloguers de joves per tal d'evitar la discriminació per
renda i per preu de l'habitatge llogat.

•Contractarem més personal sanitari i millor
remunerat per a reduir les llistes d'espera i
augmentarem les places de formació MIR pediàtric,
i així d'ajustar-les a la demanda real.

•Inclourem els serveis psicològics en l'atenció primària
per a desmedicalitzar l'atenció que rep el o la pacient
en els problemes de malestar emocional.

•Continuarem amb la desprivatització i la recuperació
de les concessions sanitàries per a garantir un servei
públic i de qualitat.

•Implantarem un Pla de salut mental que dignifique
les persones afectades i pose la salut mental en el
centre de les polítiques adreçades a la diversitat.

• Crearem la campanya «Tria
un llibre als 6 anys» en què
fomentarem la lectura a través
d'un xec que es podrà
bescanviar a les llibreries.

• Impulsarem, amb els
ajuntaments, el programa
Patrimoni Edificant per tal
d'impulsar el patrimoni cultural
valencià en tot el territori.

• Exigirem el  canvi de
finançament perquè volem
respecte cap al  poble
valencià. Si Compromís és
decisiu a Madrid exigirà un
finançament just per tal

d’arribar a qualsevol acord de govern.

•Invertirem els recursos en la creació de llocs de
treball i uns serveis públics de qualitat, reduint les
llistes d’espera en la sanitat, eliminant barracons i
millorant els serveis socials i la dependència.

•Exigirem en els Pressupostos Generals de l’Estat
una inversió territorial d’acord amb la població, com
recull l'Estatut, i que compense el dèficit inversor
que hem patit.

•Desenvoluparem l’Agència Tributària Valenciana i
la modernitzarem per tal que la gestió es puga
realitzar de manera fàcil i telemàtica.

•Iniciarem un pla de lluita contra el frau fiscal a través
de l’Agència Tributària Valenciana i destinarem els
seus recursos a les polítiques socials.

•Continuarem amb la reforma tributària per a
beneficiar les persones i famílies amb rendes baixes
i mitjanes, i per aconseguir una sostenibilitat
social i mediambiental.

•i moltes més...

La vicepresidenta de la Generalitat Mónica Oltra, la vicepresidenta de la Diputació Maria
Josep Amigó, l'alcalde Josep Riera i representants del Consell Agrari, en la FIMEL 2019

1. Visita a les obres de rehabilitació del Palauet de Nolla d'Emili Altur, diputat provincial,
i vicepresidenta Maria Josep Amigó. (3r plana)

2. Clara Ferrando, secretària autonòmica d'Hisenda en reunió per a mesures de
seguretat ciutadana (segona plana)

3. Rafa Climent, conseller d'Hisenda, visita la FIMEL de 2015. (a la portada)
4. Helena Ferrando, secretària autonòmica de Polítiques Inclusives en reunió de treball

pel Centre de Dia. (a la portada)
5. El conseller d'Educació i Esports Vicent Marzà, i el director general d'Esports Josep

Miquel Moya, visitant les instal·lacions del pavelló multiusos. (segona plana)
6. Enric Nomdedéu, secretari autonòmic d'ocupació, en l'eixida de la reunió per les

noves oficines de LABORA (antic SERVEF) (tercera plana)

EL GOVERN DEL BOTÀNIC BENEFICIA MELIANA

https://imparables.compromis.net/

Aquesta foto ha de substituir la de PAco Aguilar i Baldoví.

Va a la quarta plana, centrada. Peu d'imatge:

Inauguració de la FIMEL 2017 per la consellera d'Agricultura Elena Cebrián i el diputat a les Corts
espanyoles Joan Baldoví, i altres autoritats.

Fica un ban a la falda d'algun full que diga: VOTA COMPROMÍS. AMB TU SOM IMPARABLES

(si no cap tot posa només VOTA COMPROMÍS)

Inauguració de la FIMEL 2017 per la consellera
d’Agricultura Elena Cebrián i el diputat a les Corts

espanyoles Joan Baldoví, i altres autoritats.

El diputat valencià a les Corts
Espanyoles en l’homenatge a

Francesc Aguilar per la seua trajectòria
valencianista i democràtica

El diputat valencià a les Corts Espanyoles
en l’homenatge a Francesc Aguilar per la
seua trajectòria valencianista i democràticaCOMPROMÍS
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