MAATSCHAPPIJ
Een gemeentelijk programma creëren voor de herstelling van de historische gegevens
om te onderzoeken en algemeen te verspreiden.
Het bevorderen van mobiliteitsplannen op een deelnemende manier.
Een bewustwordingsprogramma uitvoeren en steun verlenen aan homosexuelen,
lesbiens, bisexuelen en transsexuelen.
Een Jeugdraad creëren met reële en effectieve deelname.
Het voorzien van sociale centras voor de jeugd, zelfbeherend en zonder paternalisme.
Een raad van sociaalculturele integratie creëren voor de verschillende collectieven in
Míjas.
Een plaatselijke raad voor sport met stedelijke deelname vormen.
Helderheid, deelname en overeenkomst in de subsidies uitvoeren.
Installaties bouwen met groene energie en ﬁetspaden aanleggen, die ook de
weekeindes toegangbaar zijn.
De dierenrechten verdedigen en de wetten voor bescherming van dieren en planten
streng toepassen.
Het organiseren van de dag van de andalousische dorpen, uitwisseling van cultuur,
plaatselijke geschiedenis enz. Het originele idee van het dorpenfeest terughalen.
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BURGERPARTICIPATIE
Deelnemende democratie op elk mogelijk niveau in de stedelijke onderhandelingen
en in de plaatselijke societeit in Mijas. Autentieke deelneming van de inzittenden bij
de stedelijke handelingen.
STEDELIJK MILIEU,NATUUR EN DE ZEE
De stedelijke afdeling van Milieu versterken
De plaatselijke afdeling van Milieu een boost geven en wel steunend op paralelle
wijze van een autdit van milieu
De Sierra de Míjas als Natuurpark declareren.
De kust van Mijas verdedigen tegen opportunistische agressies: Tegen de opsporing
van koolwaterstoffen in de Costa del Sol en tegen het aanleggen van de Sporthaven.
Duidelijk Kiezen voor de algemene handelingen van het water, als bron van leven,
behandeling en hergebruik voor Andere doeleinden.
Een Netwerk van efﬁcient en voldoende transport creëren, zodat er genoeg dienst is
voor het hele Stad mete en Plaatselijke transport service, inclusief urbanisaties en
landelijke gebieden.
STEDENBOUW
Samen een oplossing zoeken voor de regularisatie van de onregelmatige bouw en
binnen de legaliteit
Een raad van plaatselijke aestetische zaken opzetten dat de andalusiche cultuur en
arquitectuur coordineert bij de constructies in onze Stad.
PLATTE LAND
Het herstructureren van moestuinen voor een autentiek sociaal doel.
ECONOMIE EN SOCIALE ECONOMIE
De plaatselijke raad van economie, handel en werk creëren.
Innerlijk en uiterlijk audit opzetten met als doel de economische realiteit te kennen.
Alle contracten voor externe dienstverlening van de gemeente controleren.
Zuiverheid in de contracten , met prioriteit voor de bedrijven in Mijas.
Proyecten voor Werkgelegenheid en winstgevigheid subsidiëren, die de mensen in
Mijas tegoed komen en formules zoeken zoals civic banking met een etisch gevoel.
Een eerste hulp plan ontwerpen voor behuizing. Overeenkomen met eigenaren van
leegstaande gebouwenom deze te kunnen verhuren en zoniet deze met onroerend
goed zwaarder belasten naar een maximum niveau volgens de wet. Gemeentelijke
bemiddeling om uitzetting van woningen te vermijden.
HANDEL EN CONSUMPTIE
Voorrang geven aan de kleine bedrijven en winkels in de buurt en het comerciële
Netwerk hiervan.
Het gebruik van de spaanse taal regelen bij het geven van comerciële informatie dat
voor het publiek bedoeld is.
Het afval tot een minimum brengen, evenals de stroom en gebruik van water

WERKGELEGENHEID
Een volkstelling van mensen zonder werk ontwikkelen en een “extern
werkgelegenheidssamenstelling” creëren en aan bedrijven aanbieden, met subsidie
d.m.v lokale belasting en andere soort lokale kosten of andere legale mogelijkheden om
minder te hoeven bijdragen aan de gemeente.
Onderhandelen met privé banken en spaarbanken, zowel als ethische banken en
kredietondernemingen, zodat geen enkel initiatief of nieuw duurzaam proyect met een
privé naam van Míjas zonder steun zal komen.
Activiteiten die werkgelegenheid brengen aanmoedigen door de creativiteit, nieuwe
ideën en cultuur te steunen betreffende sociale duurzaamheid, economie en milieu.
TOERISME
Het department van Toerisme versterken met meer middelen (stadsgids die bijgewerkt
is) en mankracht dat door de hele stad verdeeld opgezet is en informatie kan geven aan
de toeristen die onze stad bezoeken over cultuur en geschiedenis, waar ook de
onpartijdige informatie de bedrijven in de sector tegoed doen.
Het renoveren van het zon en strand toerisme aan de costa, speciaal in de gebieden
van La Cala, Riviera del Sol, Sitio de Calahonda met een kwaliteitsplan dat ervoor
zorgt dat deze gebieden geen slaapkamers van toeristische doeleinden worden.
GEZONDHEID
Meer menselijke en materiële middelen eisen voor E.H.B.O, kinderartsen,
ginecologen, voorbereiding voor bevalling en anticonceptieregeling.
Aan de Junta eisen dat er eindelijk een ziekenhuis in Mijas gebouwd wordt en
uitgerust wordt met de nodige materialen.
SCHOLERING
Die gebaseerd wordt op deelname, vrijheid, gelijkheid, ecologie en secularisme.
Voldoende lagere scholen, gratis en voor jongens en meisjes, diens schooltijden
aangepast zijn aan de benodigde familie- en werksituaties.
Alle scholen van de stad moeten zich in optima condities bevinden voor het welzijn
van de kinderen en jeugd van Mijas.
SOCIALE DIENSTEN
De hulp aan de families in situaties van E.H.B.O verbeteren.
Meewerken en het boosten van intergenerationale centra voor hulpbehoevende, voor
oudere en voor mensen met een hándicap.
Handelingen ondernemen voor organisaties voor het bouwen van publieke tehuizen
voor oudere en mensen met Alzheimer.
Problemen met geweld goed aanpakken net zoals sexuele misbruik,
werkdiscriminatie en centras voor de vrouw creëren.
CULTUUR
Herstellen, versterken en aanpassen van de “Openbare Universiteit” aan de tijd, met
meer lesuren en ook openen gedurende de schoolvakanties.
Fundering zetten voor de kunstacademie, met middelen voor de uiting van artistieke
creaties (workshops, editiestudio, ontwikkeling..) en een vast archief creëren om de
kunst en artiesten te steunen en helpen zich te laten kennen.
Beschermen, herstellen en socializeren van het historisch en archeologisch erfgoed
van Míjas.

