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Susana, actual portaveu del grup municipal
socialista, obrirà una nova etapa amb les
persones i els col.lectius progressistes, per a
fer de Meliana, un model de poble igualitari i
just, lluny del nepotisme, l’oscurantisme i la
cultura antidemocràtica imposada pel govern
del PP.
Susana, feminista militant, és Treballadora
Social i Educadora Social, actualment és
professora en el Departament de Teoria de
l’Educació de la Universitat de València.
Susana és una dona preparada, amb
conviccions i sensible a la veu del carrer, la
qual coneix per haver exercit com mediadora
intercultural, és experta en prevenció de
drogodependències, i té més de 18 anys
d’experiència en el món de la dependència,
col.lectius en risc d’exclusió i en el de la
intervenció socioeducativa amb menors, dones
i famílies.

@PspvPsoeMeliana
pspvmeliana@gmail.com

Susana x Meliana
647 073 732
www.pspvmeliana.org

Per què no les feren abans?
Del Partit Popular podem esperar qualsevol cosa, (en un cau de conills, lo que fan
els pares, fan els fills), i per això, en temps electoral, pensant-se que els i les veïnes
de Meliana són tontes, ha començat a fer les obres que devien haver fet en estos 4
anys, privant-nos d’eixes millores. Una burla. Fins i tot, amb la poca sensibilitat de
pertorbar el transcurs de les classes en el CEIP El Crist.
On estan els diners del Pavelló Multiusos?
El govern del PP va decidir, sense consultar al poble, ni a l’oposició, fer un pavelló
cobert junt al camp de futbol, amb els fons del Pla (des-)Confiança de Camps. Ja
sabem tots que el pavelló, del qual n’inauguraren una maqueta, no s’ha iniciat;
però, i els diners que se pressupostaren fa 4 anys? Per què Pedro Cuesta no ha fet
res per defensar allò que era de Meliana, davant de la Generalitat? Tenia por de
que no li deixaren ser el candidat a alcalde?
Carrers de primera y carrers de tercera
La zona dels carrers Inmaculada, Viver, plaça Aucejo Sena, el barri Batalla no
eixistixen per a este ajuntament. Les voreres desfetes, el asfalt ple de clots i bonys,
que s’omplin d’aigua quan plou, havent provocat inclús alguna caiguda. Falta
d’atenció a les zones d’arbustos i arbres de les rodalies.
La veritat sobre la desocupació a Meliana
MELIANA
Total desocupats inscrits
Menys de 25
Entre 25-44
Més de 44
Homes
Dones

jun-07
355
47
191
117
145
210

jun-11
1.024
109
592
323
498
526

mar-15
1.097
70
533
494
473
624

Mentres tant, el solar cedit per a la nova oficina del Servef se converteix en
un magatzen de trastos de “Centre Verd” (mi contrata favorita); i l’oficina de
l’Agència de Desenvolupament Local (ADL) passa més hores tancada que oberta. I encara s’unfla Cuesta
dient que tenen superàvit... Vergonya de no atendre les 1.000 famílies aturades!!
Connexió Meliana: de les faroles LED de Rus, IMELSA i “las comilonas” d’Enric Esteve, i el alcalde-duplicado

A què tanta presa en posar els LEDs ?
VALENCIA El mayor contrato que ha dado una institución pública para iluminación
Rus 'cocinó' con un empresario amigo un contrato de 30 millones de euros en
bombillas
La gran beneficiada del 'supercontrato' de la Diputación fue una firma de Xàtiva
Cargos públicos visitaron a alcaldes para convencerles de cambiar las luces 'leds'

Saben quin alcalde cobra de 2 ajuntaments pel mateix horari de
treball?
Aaaacierto!! El de Meliana: cobra la nòmina de funcionari de Tavernes
Blanques, i casi 1.400 €/mes de mitjana en Meliana.
Ande yo caliente... !!

Fem 128 propostes pel CANVI REAL
Per ser un poble decent
i participatiu, amb una gestió transparent i eficaç
• Denuncia del fosc conveni de col.laboració amb Tavernes Blanques, el qual no
justifica l’interés, ni beneficis per a Meliana.
• Proposta d’aprovació d’un Reglament de Laïcitat municipal, d’acord amb l’actual
legalitat constitucional sobre confessions, que declare la separació de poders i
l’eliminació de privil.legis, sobre tot fiscals.
• L’alcaldessa visitarà i es reunirá regularment amb associacions, negocis, veïn@s,
barris, altres organismos radicats a Meliana.
• Meliana on line, millorant el tracte directe.
• Sistemes de Gestió per Objectius, clars i avaluables.

Per ser persones iguals
en oportunitats, en equitat, per justícia social, sent solidaris
• Joves, col.lectiu prioritari per a l’ocupació i la formació.
• Pla de Movilitat Jove: ajudes als desplaçament a centres formatius a famílies més
necessitades. Sales d’Estudi 24 H: ampliació de sales d’estudi en centres públics
durant época d’exàmens. Creació d’una Escola d’Animació, Oci i Temps Lliure,
que nodriran la borsa de monitor@s per les activitats municipals.
• Potenciació dels tallers i jornades de prevenció i ajuda davant la violencia, així com de
la Unitat VIOGEME (Violència de Génere i Menors).
• Augmentarem el % pressupostari dedicat a projectes de cooperació amb països i
pobles depauperats.
• Intervenció, arbitratge i protecció en els supòsits de manca de recursos personals o
familiars, que garantisquen el dret als subministraments bàsics: llum, aigua, gas.
• Respecte i atenció preferent als barris: Roca, Barri de la Serra (Ramón y CajalTuria-Salvador Giner), Barri de Batalla.

Per ser millors i créixer junt@s
afavorint el benestar personal i comunitari
• Urgent Pla de Xoc Ocupació/Formació que inclourà TOTES les persones
desocupades, ateses per l’Agència de Desenvolupament Local que reflotarem.
• Desenvolupament comercial i empresarial: atendrem a TOTS els proveïdors locals
en igualtat de condicions. Captarem inversions sòlides per al Polígon La Closa.
• Infraestructures educatives: tercer centre infantil i primària, ampliació IES
Garrigosa. Banc de llibres local. Camins escolars: disseny de trajectes

segurs. Col.legis oberts: activitats esportives. Ludoteca: 3-12 anys.
• Territori sostenible: eliminació pasos a nivel. Bosc urbà. Millora d’accesos.
• Esport biosaludable. Instala.lació de desfibriladors en el poliesportiu.
• Proposta de construcció de una Residencia pública comarcal per a
Persones Majors Dependents. Potenciar activitats ASID Horta Nord.
• Objectiu cultural: tots els caps de semana, un acte cultural, esportiu, lúdic,
artístic, atentent els diferents col.lectius.
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Perquè ens importa Meliana,

Mentres altres parlen, el PSPV-PSOE de Meliana vol mostrar a l’electorat que SÍ estem per la
transparència i donar comptes de les despeses electorals. I estes són les nostres:
PRESSUPOST DE CAMPANYA ELECTORAL 2015 (xifres no definitives)
INGRESSOS

DESPESES

Concepte

Import

Donatius sorteig sopar EL MOSSET
Tarjeta crèdit Caixa Popular

2.000,00
1.919,75

TOTAL:

3.919,75

@PspvPsoeMeliana
pspvmeliana@gmail.com

Import
170,00
355,00
1.488,75
450,00
225,00
125,00
330,00
30,00
74,00
72,00
600,00
3.919,75

Concepte
Xarxes socials
Material publicitari, merchandising
Imprempta
Mailing
Material electoral (sobres,
Actes públics
Compres, restauració
Difusió
Desplaçaments
Altres (fungibles, ferreteria,…)
Imprevistos
TOTAL (amb % IVA ABONAT)
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