9. Elecció directa del Defensor/a
de la Ciutadania per tots els
veïns i veïnes de la ciutat.
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10. Plena participació de la
ciutadania en els plens
municipals.
11. Auditoria del deute municipal, 		
difusió de la seva magnitud, així 		
com del grau de responsabilitat
dels governs anteriors, i reestructuració del seu pagament als bancs.
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12. Reducció del sous de l’alcalde o
alcaldessa i dels regidors i regidores,
eliminació dels privilegis que tenen i
supressió dels càrrecs de confiança.
13. Revisió de les privatitzacions de
serveis públics per municipalitzar-los
progressivament a fi d’abaratir costos i
millorar qualitat.

1. Drets socials i necessitats bàsiques
d’alimentació, habitatge, aigua, llum i
transport cobertes per a tothom.
2. Cap desnonament a la ciutat. Ferm suport
a les persones afectades.
3. Beques menjadors per a qualsevol infant
i adolescent que ho necessiti i obertura
de menjadors escolars en períodes de
vacances.
4. No al tancament d’aules i sí a la reducció
d’alumnes per classe a l’escola pública.
5. Foment de l’economia cooperativa, social
i solidària. Creació de llocs de treball
dignes en activitats com l’economia verda,
la cultura i l’atenció a les persones més
vulnerables.
6. Empadronament de totes les persones que
vivim a la ciutat.
7. Màxima prioritat a l’eradicació de la
violència contra les dones.
8. Participació directa de la ciutadania en
la definició de les prioritats de la ciutat:
pressupostos anuals, plans d’actuació
municipal i pla estratègic de ciutat.
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14. Neteja i manteniment suficients de la via
pública en tots els barris, de manera que
cap quedi discriminat.
15. Augment del parc públic d’habitatges de
lloguer social format amb els pisos que
estan desocupats.
16. Impuls a la rehabilitació d’habitatges i
d’equipaments municipals implantant
mesures d’habitabilitat, accessibilitat i
ecoeficiència.
17. Residència pública per a la gent gran a
l’antiga escola Miguel Hernández i centres
de dia als barris on poder viure i conviure
amb qualitat.
18. Obertura d’un centre d’emergències socials
que faci d’alberg i de menjador social.
19. Finalització de les obres de Can Zam per
convertir-lo en un parc urbà, verd i frondós.
20. Programació cultural estable, setmanal i
assequible a tothom, i divulgació a través
d’una guia periòdica.
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