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Presentació

La ciutat de València ha patit històricament una manca impor-
tant de planificació que es manifesta amb claredat quan ob-
servem un plànol de la ciutat . El resultat ha estat una ciutat 
amb forts desequilibris entre els diferents barris, tant a nivell 
estructural com de serveis . La manca d’un model de ciutat que 
haja servit com a referent per ordenar el seu creixement o per 
reestructurar la ciutat existent, acompanyat per les desigual-
tats inherents a una economia capitalista, ha donat lloc a la dis-
gregació de la població segons nivells de renda . Les polítiques 
municipals, caracteritzades per proveir i millorar els barris més 
acomodats en detriment dels més necessitats, s’han agreujat 
les diferències dotacionals i de qualitat de vida entre els dife-
rents barris .

Així mateix, el creixement urbanístic de la ciutat i les princi-
pals decisions dels diferents governs municipals, han estat 
orientades a situar l’interès privat per sobre del públic i, en 
conseqüència, tenim una ciutat depredadora del medi natural, 
ecològicament insostenible, amb baixa qualitat mediambiental, 
bruta, amb un dèficit notable d’espais verds i d’esplai, amb una 
oferta cultural millorable, sense polítiques de joventut i amb 
fortes desigualtats socials i de gènere .

L’ajuntament és l’administració més propera a la ciutadania i, 
per tant, la que millor pot respondre a les seves necessitats més 
immediates . No obstant això, els canvis introduïts recentment 
en les competències municipals per a la nova Llei Bàsica de Rè-
gim Local van en la direcció oposada: delimitar excessivament 
les competències dels ajuntaments i reduir-les en qüestions bà-
siques com la assistència social .

No podem acceptar que un ajuntament deixe d’atendre les de-
mandes ciutadanes, i menys encara si es tracta de les necessi-
tats bàsiques de les seves ciutadanes i ciutadans .

Per això, des d’Unides Podem, ens comprometem a lluitar en 
tots els àmbits competencials que corresponguen, per la de-
rogació de la llei que retalla les competències i el finançament 
dels ajuntaments . En paral·lel, i tot i la previsible penúria econò-
mica heretada dels governs passats, s’ha de pensar i treballar 
en el nou model de ciutat, que implique canvis estructurals i en 
la forma de govern .
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El disseny d’un model de ciutat i la seua consideració com a 
objectiu desitjable, ha de suposar una planificació a curt, mitjà 
i llarg termini . La seva elaboració s’ha de fer amb la màxima 
participació ciutadana possible, tot i que la velocitat del canvi 
estarà relacionada amb els mitjans de què es dispose .

Aquest disseny ha de partir del coneixement de les mancan-
ces presents i d’una projecció de les mancances futures deri-
vades dels previsibles canvis . Entre d’altres, per la configuració 
demogràfica de la població que, ara per ara, planteja un fort 
envelliment en el mitjà termini . També cal atendre factors de-
terminants com la creixent arribada de nous ciutadans i ciuta-
danes, provinents d’altres llocs del món, així com de les noves 
condicions meteorològiques derivades del canvi climàtic i les 
irrenunciables mesures per a la equitat de gènere i contra la 
violència masclista .

Les propostes programàtiques que presentem a continuació, 
estan pensades des de la transversalitat i la diversitat de la so-
cietat valenciana . Una ciutat no pot gobernar des de delega-
cions inconnexes . Els programes municipals poden ser molt 
extensos, arribant a un nivell de detall mínim que faci difícil veu-
re la seva aplicació pràctica . En Unides Podem plantegem un 
programa municipal que mostre els principis bàsics a defensar 
i que seran el nostre full de ruta en cas d’assumir responsabili-
tats en el govern municipal, a més de mostrar quin és el nostre 
compromís amb les valencianes i els valencians .

La nova ciutat que volem ha de respondre als reptes que plan-
teja, ha de tenir en compte l’experiència pròpia acumulada i la 
d’altres ciutats de característiques similars i ha de respondre a 
uns objectius predeterminats que van més enllà dels límits geo-
gràfics del terme municipal .

Per tot això, proposem una ciutat pluri-cèntrica, democràtica-
ment descentralitzada i fortament participativa, habitable i ha-
bitada, solidària, feminista, preparada per a la diversitat, amb 
un compromís amb el medi ambient .
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Economia i ocupació

L’Ajuntament ha d’esdevenir una institució clau per a l’aplica-
ció de la recuperació econòmica al conjunt de la ciutadania, 
assumint la responsabilitat d’aportar alternatives que generen 
noves inversions, incentius econòmics públics i socials, diversi-
ficant la nostra oferta econòmica, dinamitzant l’economia per 
desenvolupar una estratègia municipal d’ocupació com a part 
integrant d’un nou model econòmic que permeti assumir i des-
envolupar els serveis necessaris i de qualitat per al conjunt de 
la ciutadania . Per això, forma part de la nostra estratègia la ges-
tió directa de serveis ara externalitzats . D’una banda perquè es 
contribuesca a una generació de llocs de treballs estables i de 
qualitat; de l’altra, perquè repercutisca de manera directa en el 
servei que es presta a la ciutadania .

Economia social

1. Donar suport a les entitats d’Economia Social i Solidària que 
desenvolupen serveis públics de proximitat o iniciatives de 
producció i distribució de proximitat .

2. Impulsar iniciatives de Bancs de Temps a nivell territorial, i 
donar suport a les ja existents .

3. Donar suport al comerç just mantenint i potenciant l’estatus 
de “Ciutat pel Comerç Just” .

4. Impulsar les xarxes veïnals i grups de consum de distribució 
i promoció de productes agroecològics i de proximitat .

5. Desenvolupar un model productiu diversificat, sostenible i 
feminista que prioritze l’economia social i solidària .

Innovació urbana

6. Fomentar la formació i la incorporació del talent professio-
nal en la gestió de xicotetes empreses, cooperatives i em-
preses familiars, per millorar el seu rendiment .

7. Traçar un pla de foment de R + D + I que veritablement 
impulse el seu desenvolupament i que millore la interrelació 
entre els centres de recerca i les empreses de la ciutat .
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8. Potenciar el desenvolupament de nous serveis, especialment 
aquells vinculats amb serveis a la comunitat, com sanitaris, 
culturals, educatius, ecològics i d’atenció social i de cures 
d’altres persones .

9. Articular sinergies entre la cultura i una nova indústria cultu-
ral, amb especial referència a xicotetes empreses i coopera-
tives .

10. Elaborar un pla d’excel·lència per als serveis turístics, amb 
programes formatius específics, revisant i millorant els crite-
ris de qualitat d’hostaleria, allotjament, transport i ocupació .

11. Desenvolupar un Pla d’Extensió Social de les Tecnologies de 
la Informació i la Comunicació (TIC) .

12. Simplificar la tramitació administrativa per facilitar la creació 
d’empreses, especialment cooperatives i xicotetes empre-
ses, situant en un mateix lloc els tràmits necessaris i minimit-
zant els temps .

13. Atorgar un estatut especial a empreses d’interès socioe-
conòmic, tecnològiques amb interès social o intensives en 
ocupació, amb avantatges en la seva relació amb l’Ajunta-
ment en taxes, llicències, etc .

14. Promoure espais d’assessorament i orientació per al desen-
volupament d’activitats productives en els barris .

Cures

15. Reconèixer les necessitats de cures des de perspectives di-
verses i atendre la diversitat d’acció que diferents col·lectius 
necessiten (infància, dependència, edat avançada, persones 
excloses, persones migrants en situació irregular,  . . .) .

16. Es dissenyarà un pla integral per a la valoració de l’economia 
de la cura

17. Augmentar els recursos, equipaments municipals i domicilia-
ris destinats a la cura de la infància, la gent gran i les perso-
nes dependents, així com a les persones cuidadores .

18. Introduir la paritat com a principi en el repartiment de treba-
ll de els equipaments de cures en règim de cogestió i auto-
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gestionats .

19. Articular mesures positives que incentiven la distribució del 
cura de persones amb necessitats de dependència, entre 
homes i dones .

20. Crear i promocionar espais econòmics comunitaris i de su-
port mutu que afavoreixen l’organització social dels cures .

Xicotet comerç

21. Adequar les ordenances a les necessitats de desenvolupa-
ment del xicotet comerç . Revisar les càrregues fiscals muni-
cipals al xicotet comerç .

22. Desenvolupar un Pla de Foment i Cooperació del Xicotet 
Comerç, que done suport a la millora en la qualitat de pres-
tació de serveis, en formació de personal empleat i en el 
associacionisme per a la gestió d’àrees comercials amb fun-
cions addicionals (mobilitat, paisatge urbà, socialització) .

23. Facilitar la implantació del comerç electrònic, com a canal 
de distribució capaç de transformar els models de negoci, 
les estratègies de comercialització i mobilitat i renovar l’ofer-
ta .

24. Donar suport i fomentar la renovació dels establiments 
comercials, tant física com conceptualment, apostant per 
la generació d’espais de més valor per a la gent usuària i el 
negoci virtual .

Polítiques de formació per a l’ocupació

25. Establir una Formació per a l’Ocupació que respongua a la 
demanda, adequant-la als reptes del teixit econòmic valen-
cià, facilitant la capacitació professional dels joves i augmen-
tant la productivitat i sostenibilitat de l’economia .

26. Desenvolupar i implementar un pla d’inserció laboral per 
joves i persones aturades de llarga durada amb especial 
atenció a aquelles de més edat, dones i persones amb diver-
sitat funcional, facilitant la seva entrada en projectes socials 
municipals .
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Ocupació de qualitat i en condicions d’equitat 

27. Garantir el compliment de la normativa laboral i de tots els 
acords en l’administració municipal, així com en els concur-
sos públics i contractes signats .

28. Vincular la compra pública i la contractació de serveis de 
l’Ajuntament al foment d’un model econòmic social i ecolò-
gicament sostenible .

29. Incorporar clàusules socials, mediambientals i d’equitat de 
gènere en els plecs de condicions tècniques de les bases de 
convocatòries de subvencions i contractacions .

30. Implementar mecanismes de transparència i gestió social 
a la contractació a través de contractes amb dimensions 
adequades a xicotetes empreses, cooperatives i SAL, per tal 
d’augmentar la competència en la contractació, la qualitat 
en la prestació de serveis, el transvasament de l’excedent a 
les rendes del treball i la generació d’ocupació .

Millora de les condicions laborals

31. Crear un programa integral d’hàbits laborals saludables qu 
incloga l’avanç en matèries de racionalització d’horaris de 
treball, seguretat laboral i coresponsabilitat familiar entre 
dones i homes .

32. Articular el treball en xarxa i teletreball com a opcions no 
lesives per al personal empleat .

33. S’establirà un segell municipal de qualitat i equitat laboral 
en la contractació de l’Ajuntament que garanteixi els drets 
laborals . 
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Urbanisme i habitatge

Una ciutat ha de ser un lloc per viure i conviure en les millors 
condicions possibles, tant presents com futures . Això implica el 
desenvolupament d’un projecte urbanístic que tinga en comp-
te la situació actual de la ciutat així com les previsions futures, 
tant en fluxos de població com en necessitats mediambientals .

La generació d’un projecte de ciutat a partir d’una ciutat con-
solidada, obliga a un treball consensuat amb el conjunt de la 
població, tant en els objectius finals com en els processos ne-
cessaris per assolir-los . 

Les polítiques desenvolupades al voltant de l’habitatge no 
només han estat molt allunyades del reconeixement d’aquest 
com un dret bàsic de les persones, sinó que han anat en sentit 
contrari al mantenir com a negoci una necessitat vital, fins a 
convertir en un dels principals problemes per a un segment de 
la ciutadania en creixement .

L’administració no pot fer desistiment de funcions en aquesta 
matèria i ha de reconèixer la funció social de l’habitatge . Des 
de l’administració, es té el deure de protegir la ciutadania dels 
poders econòmics i l’Ajuntament, com administració de proxi-
mitat, no pot ser aliè a aquesta situació  i  ha d’actuar en la 
mesura del possible per pal·liar les conseqüències que aquestes 
tendències del mercat tenen sobre la ciutadania .

Proposem convertir el barri en el nucli fonamental de la vida 
ciutadana i transformar la ciutat de València en una Ciutat de 
Ciutats, promovent els canvis urbanístics necessaris a curt, mi-
tjà i llarg termini, per assolir aquesta estructura . Això implica 
reestructurar una ciutat molt consolidada i planificar els termi-
nis adequadament . Si bé hi ha barris que poden disposar d’una 
estructura urbanística amb un centre ben definit, altres són bà-
sicament una xarxa de carrers que descriurien abans una ciutat 
dormitori que un espai de convivència . Es tracta de que una 
persona pugui desenvolupar la seva vida quotidiana gairebé 
sense necessitat de sortir del barri on viu .

El disseny urbanístic de la ciutat es plantejarà en dues claus: 
la definició dels sectors pendents de desenvolupament com 
sectors estratègics i la reedificació i rehabilitació de la ciutat 
construïda .
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Al respecte del primer punt, entenem que aquests sectors 
s’han de dedicar a pal·liar les deficiències urbanístiques del 
conjunt de la ciutat i dels barris limítrofs, amb especial sensi-
bilitat cap als entorns naturals amb què afronten i que en cap 
cas es poden veure compromeses pel traçat urbà de la ciutat . 
S’analitzaran les inversions a realitzar en equipaments, zones 
verdes i habitatge assequible, així com grans inversions, com 
soterraments pendents . Es buscarà la implicació d’altres admi-
nistracions públiques i la col·laboració equilibrada que trenque 
la inèrcia especulativa de la iniciativa privada en la consecució 
d’aquests sectors estratègics .

L’objectiu és planificar la trama urbana amb menor densitat edi-
ficatòria, més quantitat i qualitat d’espai públic i un nou model 
de sostenibilitat urbana, basat en la innovació i l’equitat social .

Al respecte del segon punt, cal un pla d’actuació sobre la ciu-
tat construïda, reactivant els solars urbans pendents d’edifica-
ció i la rehabilitació d’un parc edificatori clarament obsolet, no 
només per qüestions estructurals sinó també per falta d’acces-
sibilitat i d’eficiència energètica .

Tenint en compte que la gran majoria del parc edilici obsolet 
de la ciutat es troba en barris amb nivells socioeconòmics bai-
xos i mig-baixos, hem de impulsar convocatòries d’ajuts ARRU 
(Àrees de rehabilitació i regeneració urbana) i buscar fórmules 
que permeten accedir a aquests ajuts a famílies sense recursos .

Això, a més, s’ha de dur amb l’objectiu de garantir l’accés a 
l’habitatge en els barris, desenvolupant polítiques que posen 
fre efectiu als processos de turistificació i gentrificació que pa-
teixen els nostres barris .

34. Limitar els preus de lloguer en zones amb mercat tensionat . 
Es reclamarà la posada en marxa del marc legal que habili-
te als ajuntaments a limitar el preu dels lloguers en mercats 
tensionats . Dins d’aquest marc, s’actuarà per frenar els preus 
abusius i garantir que l’habitatge de lloguer deixe de ser un 
bé especulatiu per complir la seva funció constitucional . Al 
costat de la iniciativa d’intervenció de preus, es redissenya-
ran els tributs municipals, especialment l’IBI, per estimular la 
oferta de lloguer assequible entre particulars .

35. Impuls d’edificació de solars mitjançant aplicació de l’obliga-
torietat de construcció de solars del registre municipal . 
Es donarà curs a les prerrogatives incloses a la LOTUP sobre 
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edificació de solars en els quals s’haja  incomplit el deure 
d’edificació, sempre que el desenvolupament previst en el 
PGOU no siga socialment conflictiu . Per a això es reactivarà 
el registre de solars . De tal manera, es limitarà la compra-
venda especulativa de sòl urbà i l’oferta captiva en aquests 
processos especulatius .

36. Prioritat en la gestió de llicències . 
Es posarà en marxa un pla d’optimització administrativa que 
involucre l’augment dels recursos humans, la reducció de 
traves burocràtiques i la optimització dels recursos tecnolò-
gics per tal d’agilitzar la tramitació de les llicències munici-
pals, amb especial atenció a les llicències d’obra i activitat .

37. Mediació per a la creació de cooperatives privades . 
L’Ajuntament podrà seus mitjans tècnics per ajudar a la 
creació de cooperatives privades  . Aquestes mesures també 
ajudaran a la facilitació d’iniciatives de cohousing entre la 
gent gran .

38. Ajudes per a l’elaboració dels “Informes d’Avaluació de l’Edi-
fici” per a edificis de més de 50 anys . 
Segons el Decret 53/2018, els IEEV són obligatoris per a 
edificis de més de 50 anys . Per tal d’evitar càrregues suple-
mentàries als veïns i veïnes, es subvencionarà l’elaboració 
d’aquests informes .

39. Ajudes a la rehabilitació per a Comunitats de Propietaris . 
Es posarà a disposició de les Comunitats de Propietaris 
ajudes per millorar l’habitabilitat dels edificis privats, pres-
tant especial atenció a la sostenibilitat energètica, tant pel 
que fa a aïllaments tèrmics com en habilitar l’autoproducció 
energètica i d’ACS . Aquests ajuts es orientaran, també, per 
fomentar l’ocupabilitat en barris amb taxes de atur superiors 
a la mitjana de la ciutat .

40. Solucions financeres per a la rehabilitació d’habitatges de 
famílies sense recursos .  
Es desenvoluparà una estratègia financera per a la rehabili-
tació d’habitatges de famílies sense recursos de tal manera 
que es garanteixin condicions habitacionals dignes indepen-
dentment del nivell de renda dels propietaris .

41. Rehabilitació municipal d’habitatges privats a canvi de la 
seva posada a disposició com a habitatges de preu assequi-
ble durant el període de recuperació de la inversió pública . 
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S’oferirà una línia d’ajuts a la rehabilitació d’habitatges pri-
vats amb el fi de mobilitzar els habitatges buits a la ciutat . 
Els habitatges rehabilitades dins d’aquest programa estaran 
a disposició de l’estratègia municipal de habitatge de lloguer 
assequible, establert per l’ajuntament, durant el temps ne-
cessari per a la recuperació de la inversió pública .

42. Construcció d’un parc públic municipal d’habitatge social i 
assequible .  
Es desenvoluparà una estratègia integral per disposar d’un 
parc públic municipal d’habitatge social i assequible destinat 
al lloguer . Per a això es recorrerà tant a la compra d’habitat-
ge de segona mà, a la rehabilitació de habitatges de titulari-
tat municipal i, en darrer terme, a la promoció pròpia .

43. Dedicar un 30% dels habitatges procedents d’obra nova o 
rehabilitació integral a habitatge assequible . 
Modificació PGOU per incloure article que determine que 
cada figura de planejament que pretenga generar construc-
ció d’habitatges contemplarà que un tant per cent del total, 
no menor al 30, seran habitatges socials i un tant per cent 
del total, no menor del 20, es destinaran al mercat de llo-
guer, podent concórrer en un mateix habitatge la pertinença 
a banda i requeriments .

44. Construcció amb criteris socials .  
Moratòria en la construcció de nova planta en tant el per-
centatge de habitatge desocupat no suggereixi que la nova 
planta respon a necessitats socials i no a interessos especu-
latius, alçant-se-se la moratòria, primer per Unitats d’Execu-
ció i posteriorment per sectors urbanitzables . la moratòria 
juntament amb la reactivació del Registre de Solars i Edificis 
a Rehabilitar, posaran en circulació molts solars i habitatges .

45. Pla específic d’habitatges per a dones víctimes de maltrac-
tament o en risc d’exclusió social . 
Es donarà cobertura habitacional a les dones víctimes de 
maltractament dins dels recursos propis de l’Ajuntament o 
en col·laboració amb altres institucions . 
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Turistificació

L’objectiu que ens plantegem és que València siga coneguda 
arreu del món com una destinació de turisme de qualitat, cultu-
ral, sostenible, saludable i responsable . per tant, cal estar atents 
a l’eclosió del turisme a la ciutat que topa amb els interessos 
dels veïns i veïnes, especialment limitant l’impacte dels aparta-
ments turístics i la turistificació del barris .

D’altra banda, cal posar en valor la vinculació del turisme amb 
els nostres trets diferencials -l’anomenat turisme identitari i 
buscar les sinergies amb el territori i no només amb la ciutat, 
exercint així la nostra condició de capital i tenint en compte que 
València és porta d’entrada moltes vegades .

Volem elaborar un projecte turístic responsable per a la ciutat 
a partir de les potencialitats naturals, culturals, patrimonials i 
econòmiques, dins el marc del Turisme Sostenible definit per 
l’Organització Mundial del Turisme . És a dir, aquell que és res-
pectuós amb el territori, promotor de desenvolupament inte-
gral i que consolida la identitat i els elements de singularitat, 
d’acord amb les directrius i polítiques turístiques desenvolupa-
des des de l’administració .

46. Taxa turística a les pernoctacions . 
Es desenvoluparà una taxa turística per pernoctació dins 
el marc legislatiu autonòmic . En el cas que aquest marc no 
existira, es desenvoluparà una taxa exclusivament municipal . 
Aquesta taxa s’aplicarà tant a establiment hotelers conven-
cionals com a apartaments turístics i servirà com a meca-
nisme correctiu de les externalitats negatives generades per 
l’activitat turística . el recaptat per aquesta taxa es repercu-
tirà en serveis a la ciutadania i no en la promoció de l’activi-
tat turística .

47. Aplicació de mesures estrictes per regular i limitar l’impacte 
dels apartaments turístics .  
Dins de les competències que atribueix la Llei Autonòmica 
15/2018, es seguirà un procés estricte de regulació d’aparta-
ments turístics que implicarà: 
 
• Moratòria en la concessió de noves llicències d’aparta-
ments turístics fins a l’elaboració d’un pla actualitzat que 
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delimiti amb claredat els efectes actuals sobre la garantia de 
l’accés a l’habitatge (un cop desenvolupat el pla, es limitarà 
el nombre de places per barri, computades sobre la base del 
nombre de persones residents censades ) . 
 
• Eliminació de tots aquells apartaments turístics que se si-
tuen a marge de les obligacions de localització que disposa 
el PGOU . 
 
• A fi de fer efectiu el compliment de la normativa, es crearà 
d’una plantilla suficient d’inspectors i inspectores . 
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Mobilitat

Quan parlem de mobilitat hem de fer-ho des d’una doble pers-
pectiva: el dret de la ciutadania a desenvolupar la seva vida a 
l’espai públic i la necessitat urgent de disminuir les emissions 
de gasos d’efecte hivernacle .

Les accions que es proposen en aquest aparell del programa, 
van destinades sobretot a la disminució de l’ús del vehicle pri-
vat, ja que és aquest el principal problema per a la consecució 
d’ambdós objectius . En paraules de l’historiador Lewis Mum-
ford, “el dret que se suposa a l’ús de l’automòbil privat per cir-
cular per tota l’urbs i aparcar en qualsevol lloc, és una llicència 
per a destruir la ciutat” . Així doncs s’ha de regular aquesta atri-
bució perquè estiguin garantits els drets ciutadans a gaudir 
d’uns carrers humanitzades i saludables .

48. Millora del transport públic per assegurar que aquest servei 
siga una alternativa suficient al vehicle privat . 
La promoció i millora del transport públic té un valor estra-
tègic dins el model de ciutat sostenible que plantegem en el 
nostre programa . 
 
• Dins el context de col·laboració que suposa la ATMV, coor-
dinar amb l’administració autonòmica la posada en marxa 
d’un títol únic de transport que englobe els serveis d’EMT, 
Metro i vehicles compartits municipals . 
 
• Reforçar la plantilla i augmentar el nombre de vehicles de 
l’EMT per tal de reduir els temps d’espera entre línies, parti-
cularment en els transbords . 
 
• Millorar la disponibilitat horària i el traçat de línies en barris 
perifèrics . 
 
• Ampliar la cobertura de l’EMT infantil fins almenys els 16 
anys i reduir significativament el preu del bo jove . 
 
• Ampliar i facilitar la gratuïtat de persones en situació 
d’atur o amb rendes per sota de l’SMI, incloent-les dins el 
títol unificat de transport metropolità . 
 
• Adaptar la normativa per a permetre que les dones pu-
guen baixar en els llocs més pròxims a les seues destina-
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cions durant trajectes nocturns de l’EMT i altres serveis 
d’autobusos metropolitans . 
 
• Es promourà el canvi de vehicles de combustió a vehicles 
elèctrics en la flota .

49. Potenciar el sector del Taxi . 
La concepció del taxi com a servei públic exigeix que l’admi-
nistració assumisca la seua responsabilitat en el seu mante-
niment quotidià . Per a això, proposem les següents mesures: 
 
• Canviar els actuals indicadors en les parades per marque-
sines amb informació completa de tarifes i condicions de 
servei . 
 
• S’establirà un codi de vestuari per als conductors. 
 
• Creació junt als professionals del sector, d’una aplicació 
electrònica municipal per a gestionar el servei (sol·licitud de 
carreres, informació, etc .) que facilite l’adaptació als nous 
hàbits de consum sense degradar les seues condicions de 
treball .  
 
• Complementàriament, es regularà, dins del que es pre-
veu en el decret llei 4/2019 de la Generalitat Valenciana, la 
pre-contractació de serveis VTC a, almenys, una hora, a fi 
que aquestes llicències complisquen amb el seu objectiu 
original i no es convertisquen en competència no regulada 
del sector del taxi . 
 
• Es buscarà que al ATM de València siga l’espai de trobada i 
treball institucional que permeta regular aspectes que es-
capen a la competència municipal, entre ells, l’actualització 
de la dimensió mínima dels vehicles per a efectuar el servei, 
l’establiment de mecanismes de control per a l’accés a una 
llicència i l’organització d’una plantilla suficient d’inspectors 
per a garantir el compliment de les normatives .

50. Creació d’un servei municipal de vehicles elèctrics sharing . 
Juntament amb al servei de bicicletes compartides, es po-
sarà en marxa un servei municipal de patinets elèctrics com-
partits i motocicletes elèctriques compartides . 

51. Pacificació del trànsit . Carrers per a tots/es . 
 
• S’afavorirà en el disseny dels carrers, la convivència de co-
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txes, bicicletes, vehicles de transport individual i de vianants, 
prestant especial atenció a aquests últims i tenint en compte 
la importància de la plantació i la conservació de l’arbratge 
urbà per al confort del vianant .  
 
• Generar carrers 30-20 Km/h amb accés limitat als veïns i 
veïnes . Aquesta pacificació és també una alternativa al carril 
bici segregat de tal forma que la xarxa de carril bici quede 
completada com a xarxa ràpida interbarrial .  
 
• Sol·licitar la pacificació i no ampliació de les autovies d’en-
trada a la ciutat en la seua façana marítima, amb l’horitzó 
a llarg termini de transformar-la en bulevards de caràcter se-
miurbà . Amb especial atenció s’exigirà la no ampliació nord 
del Port per la greu afecció que l’increment del trànsit pesat 
de camions (està previst que es multipliquen per quatre) tin-
dria sobre les vies perifèriques d’accés i interiors de la ciutat . 

52. Conversions en zona de vianants . 
Es continuarà i amplificarà el pla per a la conversió en zona 
de vianants completa del centre històric de València . A més 
d’això, es buscaran les millors estratègies per a la conver-
sió en zona de vianants d’aquells centres i llocs d’afluència 
dels barris tradicionals i la progressiva conversió en zona de 
vianants d’aquells carrers dels barris que no són necessaris 
per a una fluïdesa del trànsit i que acaben convertint-se en 
“carrers aparcament” . 

53. Accés a l’aparcament . 
 
• Prioritzar l’aparcament per a residents mitjançant sistemes 
de zonificació . 
 
• Invertir en la creació d’aparcaments dissuasius a l’entrada 
de la ciutat connectats amb llançadores de transport públic 
al centre de la ciutat i una xarxa de corredors verds des dels 
aparcaments dissuasius que han de funcionar com a inter-
fases , on canviar a la “mode ciutat” de manera que es con-
necten serveis i espai públic . 
 
• Dins de la planificació poli-cèntrica de la ciutat, s’orienta-
ran les inversions públiques a la creació d’aparcaments pú-
blics en els barris perifèrics, intervenint de manera temporal 
en solars en desús per a garantir l’accés a l’aparcament als 
residents sense restar espai públic en els barris .
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Sostenibilitat

El medi ambient està associat a l’entorn humà, per això, parlar 
de medi ambient en un ambient urbà pressuposa parlar d’un 
model de ciutat on es desenvolupa la vida de la ciutadania; un 
model de ciutat que ha de recollir tots aquells aspectes que 
afecten el benestar dels seus habitants . Això suposa tindre en 
compte els canvis necessaris perquè les condicions dels seus 
habitatges s’adapten a les previsions de necessitats futures, al 
mateix temps que guanya qualitat respecte a la situació actual . 
Per això, cal parlar d’una adaptació de la ciutat al canvi climàtic, 
que cal fer-la amb anys d’antelació perquè siga eficaç i possi-
ble .

A la ciutat viuen persones que necessiten un ambient net i lliure 
de factors de contaminació que puguen afectar la seua salut . 
L’aposta per una ecologia urbana adaptada a les necessitats 
de l’ésser humà i la constatació diària que estem molt allunyats 
d’aquesta situació, fan necessària una reflexió profunda a fi de 
trobar les vies d’una solució . 

En el cas de València, a més, trobem espais naturals de gran 
interés cultural i ecològic que cal protegir contra aquelles 
activitats que promouen la seua degradació . La línia de cos-
ta, l’Albufera, la Devesa i el que resta d’Horta, són béns irre-
nunciables de la ciutadania, que necessiten d’un govern 
que valore i protegisca el seu entorn natural urbà i periurbà . 
L’activitat de l’Ajuntament en el camp energètic se centrarà 
fonamentalment en la cerca d’una reducció efectiva del con-
sum d’energia en l’àmbit urbà . L’aprofitament sostenible dels 
recursos dels quals es dispose promovent canvis en els hàbits 
de consum i actualitzant i modificant infraestructures, són part 
d’un grup de mesures que han d’adoptar-se amb el consens de 
la població i un replantejament constant, resultat de les previ-
sions que hi haja a cada moment .

54. Gestió de residus . 
 
• Elaborar una estratègia per a la  gestió dels residuos i per 
al foment de l’economia circular a València . Aquesta haurà 
d’aprofundir en la recollida selectiva i promoure la reco-
llida porta a porta, incentivar la reducció en la generació 
de residus i el seu aprofitament mitjançant la reutilització 
i reciclatge per a reduir al màxim els residus en abocadors 
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i incineració . A més, haurà de facilitar la col·laboració amb 
l’administració autonòmica per a instaurar el Sistema de 
Depòsit, Devolució i Retorn d’envasos . 
 
• Promoure espais de compostatge comunitari a València 
que potencien la participació i la conscienciació ciutadana . 
Aquest sistema ha de ser replicable i exportable a horts i 
espais autogestionats i fomentar l’ús dels residus orgànics 
procedents dels restaurants i domicilis per a poder fabricar 
abonament orgànic i compost .

55. Mercats de proximitat i circulars . 
 
• Estudiar i promoure actuacions que afavorisquen als pro-
ductors locals d’aliments ecològics i de qualitat: organitza-
ció i promoció a nivell barrial de mercats de proximitat on 
els productors oferisquen els seus productes a la ciutadania . 
 
• Fomentar el comerç “a granel” per a evitar l’ús d’envasos 
plàstics, així com els comerços destinats a la reparació i re-
utilització de productes mitjançant rebaixes en els impostos 
municipals . 
 
• Promoció i assessorament per a la creació d’horts urbans 
veïnals, ja siguen de propietat municipal o veïnal (C .P ., asso-
ciacions, etc…) en solars, terrasses, i instal·lacions municipals 
o veïnals . Revisió del reglament actual d’Horts Urbans per a 
fer-lo extensiu a totes les noves modalitats d’aquests que es 
vagen creant . 
 
• Aprofundir en el consum de productes de proximitat en 
tots els menjadors i dependències municipals . 
 
• Potenciar juntament amb la ciutadania (AAVV, Grups de 
Consum i altres associacions) la creació de bancs d’eines i 
utensilis .

56. Transició energètica . 
 
• Creació d’una Empresa Municipal d’Energia que comer-
cialitze i produïsca energia 100% renovable, que assessore i 
promoga la autoproducció energètica en les comunitats de 
propietaris i cooperatives veïnals i que garantisca l’absència 
de pobresa energètica en la ciutadania . Aquesta empresa 
tindrà com a objectiu principal ser eina fonamental per a 
aconseguir una transició energètica justa per a tota la po-
blació . 
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• Creació d’una Oficina Ciutadana de Seguiment de la Tran-
sició Energètica que avalue el grau de compliment i eficièn-
cia de les mesures posades en marxa per l’ajuntament . Per 
a aquesta fi podria potenciar-se els mitjans i objectius de 
l’acabada de crear Oficina de l’Energia Municipal i la Xarxa 
Connecta Energia de les Naus . 
 
• Posar en marxa un pla de reforma dels edificis per a mi-
llorar l’eficiència energètica dels mateixos i potenciar la 
autoproducció d’ACS i electricitat, així com la creació de te-
rrasses i mitgeres verdes . Aquest pla haurà de permetre que 
les rendes més baixes puguen accedir a aquestes reformes 
i que la creació d’ocupació per a la seua execució incidisca 
directament en les treballadores i treballadors més desfavo-
rits dels barris on es desenvolupe . 
 
• Posar en marxa un pla exigent per a la millora de l’eficièn-
cia energètica dels edificis municipals i la autoproducció 
d’ACS i electricitat en aquests, en la línia del projecte “Les 
Naus Brillen” .

57. Criteris mediambientals en la gestió de l’espai públic i el dis-
seny urbanístic . 
 
• Tractar en l’estructura de l’ajuntament el foment de la 
biodiversitat urbana com un element transversal a totes les 
regidories . Per a això es redactarà una estratègia a desen-
volupar en plans per al foment de la biodiversitat urbana, 
extrapolant a tota la ciutat experiències d’èxit com el Grow-
Green en el barri de Benicalap . 
 
• Establir uns criteris a complir en la construcció i restaura-
ció d’edificis que faça compatible amb aquests la presència 
de fauna silvestre i solucione els conflictes ocasionats per la 
fauna en els edificis i viceversa .  
 
• Dissenyar i mantindre els jardins seguint criteris naturals 
per a la flora i la fauna: diversificar l’estructura vegetal, uti-
litzar planta autòctona, crear prades silvestres, naturalitzar 
els escocells, realitzar podes d’arbratge naturals i limitar l’ús 
d’herbicides i fitosanitaris . 
 
• Fomentar la instal·lació als jardins d’elements que afavo-
risquen la biodiversitat: caixes niu, menjadors per a ocells, 
estanys i fonts naturalitzades, hotels d’insectes, zones amb 
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plantes mel·líferes, zones de material vegetal en descompo-
sició, rocalles i murs de pedra . 
 
• Remunicipalizar el manteniment d’aquelles zones enjardin-
ades la gestió de les quals és realitzada per empreses priva-
des, revertint el mateix en l’Organisme Autònom Municipal 
de Parcs i Jardins .  
 
• Dotar a l’Organisme Autònom Municipal de Parcs i Jardins 
dels mitjans tècnics i humans necessaris per a poder dur a 
terme les actuacions descrites i convertir-se en un organis-
me de seguiment i foment de la diversitat desenvolupant al 
costat de la resta d’agents locals els plans establits en l’es-
tratègia municipal elaborada a tal fi . 
 
• Establir zones de protecció a les platges on les màquines 
de neteja no s’utilitzen de forma rutinària, augmentant el 
personal per a la recollida manual de fem, amb l’objectiu 
d’afavorir la nidificació d’ocells limícoles en perill . 
 
• Revisió del PGOU per a no perdre l’oportunitat de crear 
zones renaturalitzades en aquelles bosses de sòl on enca-
ra cal definir la ciutat . Revisió profunda dels PAI en curs de 
Benimaclet i el Grau, així com de la ZAL introduint els con-
ceptes de sostenibilitat i foment de la biodiversitat com a 
prioritaris .  
 
• Planificar una xarxa municipal de corredors ecològics l’eix 
principal dels quals seria el llit antic del Túria i que hauria de 
connectar els dos parcs naturals de la ciutat (Parc Natural 
del Túria i Parc Natural de l´Albufera), l´Horta i els ambients 
costaners a través d’ella . Per a això el replantejament de 
l’ús futur de la ZAL és clau per ser un node necessari per a 
aquesta xarxa . 
 
• Revisió de l’arbratge urbà dels escocells i vials per a poten-
ciar la funcionalitat biològica del mateix atenent criteris de 
refugi per a l’avifauna, diversitat i resiliència de les espècies 
plantades, capacitat de captació de CO2 i capacitat de pro-
ducció d’ombra per a mitigació de l’efecte illa de calor i aug-
ment del confort ciutadà durant el trànsit per als vianants .

58. Posar el patrimoni natural municipal a la disposició de l’edu-
cació i de les ONGs mediambientals . 
 
• Incentivar que els MMSS i associacions culturals aprofiten 
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el “patrimoni verd” municipal i els espais de difusió cultural 
i mediambiental . Aprofundir i promoure experiències d’edu-
cació ambiental com els BioBlitz i col·laborar amb les acti-
vitats desenvolupades per associacions i moviments socials 
conservacionistes del medi . 
 
• Crear parcs i jardins educadors: dissenyar i gestionar els 
parcs i jardins i instal·lar en els mateixos aquells elements di-
vulgatius necessaris perquè la ciutadania trobe en ells a més 
d’un lloc d’esplai, una oportunitat per a l’educació ambiental 
i el coneixement de la naturalesa . 
 
• Elaborar una estratègia municipal d’educació per a la sos-
tenibilitat, des de la qual orientar el treball amb la ciutadania 
en matèria de transmissió de valors i conscienciació me-
diambiental . 
 
• Fomentar l´incorporació de l’educació ambiental i els va-
lors de la sostenibilitat en la gestió diària dels agents i insti-
tucions que operen a València . 
 
• Crear més espais destinats a l’educació ambiental seguint 
l’exemple del centre d’exposicions i tallers Naturia . 
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Cultura

Treballarem per a garantir l’accés univer-
sal a la cultura com un dels pilars de l’estat social . 
Proposem, enfront de l’elitisme i la privatització de la cultura, 
una cultura participativa, descentralitzada, organitzada entorn 
dels barris, amb una gestió pública eficaç i centrada en els 
veïns i les veïnes . Una cultura dirigida a l’emancipació personal 
i social, arrelada en el nostre patrimoni cultural, oberta al futur 
i a la multiculturalitat i capaç d’aprofitar per al benestar social 
les noves tecnologies . El benestar cultural de cada persona és 
condició per al benestar de tots/es .

59. Creació d’una finestreta única per a totes les propostes cul-
turals i artístiques de la ciutat . 
 
• Assessorament als agents culturals en la seua relació amb 
les diferents administracions publiques . 
 
• Unificar convocatòries de subvencions (quanties, concu-
rrència competitiva, transparència, comissió d’experts) . 
 
• Unificar gestió de l’ús de recursos municipals (espai públic, 
espais municipals, publicacions, etc…) . 
 
• Unificar criteris de transparència i concurrència competiti-
va en el nomenament de llocs d’Alta Direcció dels gestors i 
gestores dels espais culturals municipals .

60. Fomentar la relació entre disciplines culturals i artístiques .

61. Fomentar la innovació en l’àmbit cultural i artístic . 
 
• Fomentar els videojocs, la producció cultural digital, com 
a part fonamental dels elements de comunicació cultural i 
artística de la ciutadania, especialment la més jove .   
 
• Fomentar la cultura maker (DIY) com a nous llenguatges 
tecnològics que fomenten la autoproducció i que permeten 
a la ciutadania ser actor directe de la producció cultural . 
 
• Fomentar els mitjans de producció audiovisual locals i co-
munitaris .
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62. Col·laboració amb les Biblioteques com a centres d’accés a 
la cultura en els barris . Increment i coordinació dels Espais 
d’Iniciativa Cultural . Augmentar plantilles i biblioteques en 
tots els barris .

63. Col·laboració amb els centres educatius de la ciutat per a 
fer arribar els recursos culturals i l’oferta cultural a les aules 
(residències artístiques, projectes educatius, visites a teatres 
i museus, rutes, formació) .

64. Vetlar per la llibertat d’expressió de qualsevol manifestació 
cultural o artística .

65. Posada en valor i defensa dels elements culturals patrimo-
nials materials i immaterials .

66. Tindre en compte dins de la política local del municipi, la 
participació de les dones en l’esfera cultural i reflectir-lo en 
les programacions, evitant la visibilització sexista o patriar-
cal .

67. Donar visibilitat a les aportacions de les dones en tots els 
àmbits culturals i de manera especial en aquells que contri-
buïsquen al desenvolupament de la ciutat .

68. Crear esments específics a dones en certàmens i convoca-
tòries . 

69. Establir punts violetes distribuïts per tota la ciutat en ocasió 
de festes populars i concerts .

70. Fomentar en  el conjunt de les associacions culturals, espor-
tives i  festives la paritat de genere a tots els nivells de l’or-
ganització, com a incentiu per a l’accés a subvencions .

71. Promocionar l’associacionisme de dones a la ciutat, donant 
suport a la formació d’associacions de dones . Per a això 
s’invertiran recursos en informació i formació d’associacions 
a dones . 

72. Prohibició de qualsevol programa cultural o espectacle se-
xista o denigrant per a la integritat de les persones . 

73. Programes de festejos orientats a totes les edats i que fo-
mente un oci participatiu i no estereotipus sexistes .
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74. Elaboració d’un Reglament de Laïcisme Municipal de com-
pliment per part de la corporació . 
 
• Complir íntegrament la normativa municipal sobre la nor-
malització lingüística, aplicant la discriminació positiva res-
pecte del valencià . 
 
• Aplicar estrictament la llei de la Memòria Històrica. 
 
• Col·laborar amb les associacions representatives d’altres 
cultures per a promocionar i difondre les seues i les nostres 
tradicions .

Falles populars i participatives

75. Es potenciarà, a través de diferents mesures, el caràcter par-
ticipatiu i popular de les Falles, per a consolidar les tendèn-
cies a la integració intercultural, el reforçament dels llaços 
socials i la solidaritat barrial 

76. Es desenvoluparan mesures contra la precarització laboral 
i de reconeixement i dignificació d’artistes fallers,  pirotèc-
nics/es, músics/es i indumentaristes  .

77. Es reforçarà la relació entre les Falles i la universitat valen-
ciana, introduint un capítol específic, en la convocatòria 
anual de projectes I+D+I per a un nou model productiu  en-
torn de les Falles . 

78. S’afavorirà una democratització de la Junta Central Fallera . 

79. S’atorgaran ajudes a les falles que incorporen criteris d’igual-
tat de gènere i d’integració intercultural en les seues co-
missions i en el seu funcionament real . S’atorgaran també 
ajudes per a les falles ecològiques, afavorint la utilització 
de materials no contaminants i l’adaptació dels monuments 
fallers a elements tradicionals i mediambientalment sosteni-
bles .

80. Es facilitarà al màxim l’ús de l’espai públic per a la festa, 
limitant l’ús privat i lucratiu d’aquest, oferint suport a activi-
tats culturals i d’oci responsable i evitant les activitats que 
atempten contra el nostre patrimoni i la convivència veïnal . 
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Esport

Es fomentarà l’esport com a mitjà per a l’educació en va-
lors i per a la millora de la salut i la qualitat de vida de la 
ciutadania, aprofitant la seua pràctica com una forma de par-
ticipació i integració de tota la ciutadania sense distincions . 
S’impulsarà la remunicipalització dels serveis privatitzats o ex-
ternalitzats i la participació ciutadana en el seu ús, la col·labora-
ció amb entitats esportives sense ànim de lucre i la incorporació 
de Tècnics Especialistes en promoció esportiva en la gestió de 
l’esport municipal, dins dels plans d’ocupació municipals . .

La Fundació Esportiva Municipal ha de jugar un paper clau tant 
en la gestió de les instal·lacions com en la programació d’acti-
vitats que fomenten l’esport de base . Només així garantirem la 
funció social de l’esport .

81. Elaborar un Pla Municipal d’Esport tenint en compte les 
necessitats esportives socials conegudes a través del “es-
tudi sobre la pràctica de l’activitat física de la ciutadania de 
València” .

82. Coordinar els serveis d’esports amb parcs i jardins perquè 
les construccions i instal·lacions compten d’una forma nor-
malitzada amb un disseny orientat a la pràctica esportiva i a 
l’activitat física i amb una vegetació integrada en la instal·la-
ció .

83. Crear un Servei Municipal de Psicologia de l’Esport (SMPE) 
que atenga peticions, consultes, casos i problemàtiques 
dels clubs i Escoles esportives de la ciutat, en qualsevol dels 
esports . 

84. Crear un observatori de conducta violenta i antiesporti-
va lligat a les Federacions, que permeta l’estudi i l’anàlisi 
d’aquells successos que alteren l’activitat esportiva greu-
ment .

85. Desenvolupar un Pla Municipal de foment de l’esport femení .

86. Promoure convenis amb la universitat per a l’estudi de te-
mes de l’àmbit esportiu en el qual interesse aprofundir i per 
a la participació dels seus experts en programes formatius 
a desenvolupar en les instal·lacions municipals en les quals 
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entrenen o residisquen els clubs i Escoles esportives .

87. Condicionar o si escau construir, sales multiús en instal·la-
cions municipals que permeten als usuaris a conciliar la vida 
acadèmica amb l’esportiva .

88. Unificar els recursos en les instal·lacions esportives, modelit-
zar les instal·lacions, amb criteris de funcionalitat, perdurabi-
litat i un manteniment de baix cost .

89. En aquelles instal·lacions d’ús compartit es permetrà l’auto-
gestió alternativa per part de les entitats usuàries . Es consti-
tuirà un òrgan director format paritàriament, per a la gestió i 
presa de decisions respecte a l’ús de la instal·lació .

90. Dotar a la ciutat d’instal·lacions de màxim nivell que perme-
ten celebrar competicions d’àmbit nacional i internacional 
en aquells esports que encara no disposen d’elles .

91. Promocionar  l´esport escolar i de categories inferiors com 
les plataformes juga verdplay, permetent  que en el resultat 
es tinguen en compte les actituds, els valors i les conductes 
esportives i introdueixen el reforç positiu en els compor-
taments de “fairplay” . Implantació de les targetes blanca i 
verd en el desenvolupament dels partits; la primera per a 
reconéixer i recompensar una conducta esportiva lloable i la 
segona per al reconeixement públic de moltes . 
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Joventut

Les polítiques de joventut a la ciutat de València s’han ca-
racteritzat per la inexistència de mesures encaminades a 
enfortir l’ocupació, la construcció de la pròpia sexualitat, l’ha-
bitatge, l’oci i l’associacionisme . De fet, semblen tindre un 
objectiu al revés: tindre una joventut desorganitzada, feble, 
passiva i acrítica que justifique la inexistència d’espais pú-
blics perquè la joventut estimule el seu apoderament i par-
ticipació crítica en les decisions col·lectives de la societat . 
La joventut és el futur de la nostra ciutat .

92. Creació d’un àrea  de Joventut que de cobertura als pobles 
de València .

93. Implementar el Pla de Joventut 2019 - 2023 que ha meres-
cut el primer premi de Bon Govern i Participació de totes les 
Administracions pel Congrés Nacional d’Innovació i Serveis 
Públics i que té com a objectiu millorar les condicions de 
vida de les persones joves de València .

94. Promoure l’ocupació, formació i accés a l’habitatge de les 
persones joves .

95. Orientar i promoure el pensament crític de la joventut i invo-
lucrar-la en matèria de salut integral, sostenibilitat, intercul-
turalitat, igualtat i bon ús de les TIC .

96. Impulsar la participació, l’associacionisme i el voluntariat 
entre les persones joves .

97. Facilitar l’accés a la cultura i promoure alternatives d’oci sa-
ludable, educatiu i inclusiu .

98. Afavorir que l’entorn immediat de la joventut siga habitable, 
amigable i adaptat a les seues necessitats .

99. Desplegar una política de prevenció de l’abandó educatiu 
i del malestar juvenil en els barris, que atenga els joves en 
l’etapa complexa dels 15-18 anys .

100. Subvencionar i impulsar activitats juvenils que promoguen i 
demostren la igualtat de sexes, el respecte a la singularitat, 
la participació igualitària i la corresponsabilitat . 
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101. Crear punts violeta d’atenció a possibles casos d’assetja-
ment i violència masclista és els espais d’oci i festivals de la 
ciutat .

102. Campanyes educatives sobre usos no sexistes del móvil: tre-
ballar els mites de l’amor romàntic així com els estereotipus 
en la població adolescent i les problemàtiques de maltracta-
ment i agressió associades a XXSS . 
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Educació

La millor manera de garantir el dret universal a l’educació pas-
sa per defensar a ultrança un sistema públic d’ensenyament 
que, des d’infantil fins a la universitat, assegure una educació 
de qualitat per a totes i tots en condicions d’igualtat .

La ciutat de València ha de corresponsabilitzar-se, dins les 
seues competències, de la planificació i gestió de l’oferta edu-
cativa i ser capaç de crear i dinamitzar espais de participació 
des d’una òptica de defensa de l’escola pública com a garant 
dels drets d’oportunitats de tota la ciutadania . L’Ajuntament de 
València ha de conscienciar-se del seu paper educador i posar 
a l’abast de la seua ciutadania una formació de qualitat al llarg 
de la seua vida .

103. Creació d’una Comissió bilateral d’educació entre la Genera-
litat Valenciana i l’Ajuntament de València . 
Es tracta de crear una comissió integrada pels organismes 
dels quals depèn l’educació reglada tant a nivell autonòmic 
com municipal, facilitant la cogestió i descentralització, en 
un marc de col·laboració institucional, que facilite la ges-
tió integrada de l’educació a la ciutat, sota els principis de 
proximitat i eficàcia, millorant així els serveis als centres edu-
catius i a la ciutadania .

104. Equitat educativa i igualtat d’oportunitats . 
Unides Podem proposa la creació d’un grup de treball in-
terdisciplinar format per persones expertes en Educació 
en tots els seus nivells, tant de l’Administració Local com 
l’Educativa i amb la col·laboració de les universitats i altres 
entitats coneixedores del problema, per establir mesures 
tendents a la eliminació de centres escolars segregats a la 
nostra ciutat: tots els centres sostinguts amb fons públics 
hauran d’oferir programes específics d’atenció a alumnes 
amb Necessitats Educatives Especials o d’Educació Com-
pensatòria per als nouvinguts .

105. Absentisme escolar . 
El fracàs escolar i l’abandonament dels estudis abans del 21 
anys, és un problema sovint relacionat amb l’absentisme es-
colar . Per aquesta raó, Unides Podem aposta per desenvolu-
par el PAEM (Pla d’Absentisme Escolar Municipal) ampliant 
el personal expert progressivament fins a 30 especialistes, 
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garantint una presència continuada d’aquest personal en els 
centres educatius, actuant així com en suport dels equips 
docents . En el cas específic de l’Educació Secundària Obli-
gatòria, l’Ajuntament de València ha d’establir un projecte de 
col·laboració amb l’administració educativa per contribuir al 
desenvolupament d’accions singulars que afavoreixin la inte-
gració de l’alumnat, que per la seva particular problemàtica, 
necessiten gaudir d’una atenció individualitzada amb objec-
tius específics per al seu èxit formatiu .

106. Infraestructures escolars . 
Unides Podem es compromet a desenvolupar un projecte 
per adequar els centres educatius de la nostra ciutat al llarg 
de la legislatura, en els aspectes estructurals i de segure-
tat en una primera fase, i d’espais educatius i zones d’esplai 
seguidament .

107. Matrícula viva . 
L’escolarització dels xiquets i xiquetes  fora del període or-
dinari de matrícula és un servei que l’Ajuntament de Valèn-
cia presta en col·laboració amb l’administració educativa . 
Durant la propera legislatura, es desenvoluparà un projecte 
de descentralització i millora de l’atenció a les famílies que 
requereixen aquest servei .

108. Escoles Infantils . 
Seguint el model de les tres escoles infantils municipals que 
hem posat en marxa en aquesta legislatura, s’avançarà en la 
creació d’una xarxa d’escoles infantils municipals que pos-
sibilite l’escolarització de 0 a 3 anys en tots els barris, tre-
ballant a favor de la universalització d’una educació infantil 
inclusiva i igualitària .

109. Creació d’un Servei Informatiu Municipal d’Educació . 
Aquest servei treballarà amb els centres educatius per a 
proveir de tota la informació relacionada amb el qual institu-
cions municipals, autonòmiques, nacionals i europees tenen 
a oferir per desenvolupar la tasca educativa .

110. Creació del Consell de la infància de València . 
En una societat com l’actual, en què gran part de la seua 
ciutadania veu esbiaixada la seua participació, es fa ne-
cessari crear un òrgan de participació infantil en el qual les 
xiquetes  i xiquets  puguen expressar-se, puguen pensar la 
societat i la ciutat en la qual volen viure i exercitar una parti-
cipació social responsable . Es tracta de reconèixer a la infàn-
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cia com a ciutadans i ciutadanes del present amb capacitat 
transformadora .

111. Renda municipal per a joves que hagen abandonat el siste-
ma educatiu . 
Per combatre les conseqüències de l’abandonament esco-
lar, es posarà en marxa un programa de renda municipal per 
facilitar la formació dels i les joves . El programa es dirigirà a 
persones entre 20 i 24 anys que hagen abandonat el siste-
ma educatiu i es matriculen en un CFGM o CFGS, tindrà una 
quantia de 300 euros mensuals, estarà en vigor durant 10 
mesos a l’any i durarà dos cursos escolars . 
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Salut

112. Incloure la salut com un objectiu principal de la gestió muni-
cipal en el seu conjunt, en totes les polítiques municipals en 
les diferents fases de formulació, execució i avaluació .

113. Impulsar un pla de ciutat saludable que identifique accions 
saludables en diferents àrees de govern municipal i entitats 
ciutadanes .

114. Impulsar un acord amb l’administració autonòmica per a 
coordinar recursos i unificar plans i programes de salut .

115. Complementar l’atenció individualitzada amb una perspec-
tiva poblacional, comunitària i col·lectiva, que prevalgui els 
abordatges multidisciplinaris i la prevenció i promoció de la 
salut .

116. Impulsar un procés de diagnòstic comunitari per identificar 
les desigualtats socials en salut i definir accions específiques 
a nivell dels barris i dels grups socials més vulnerables . S’in-
clourà un programa de detecció i atenció de la població de 
la ciutat de València amb vulnerabilitat sanitària .

117. Identificar, abordar i vigilar l’existència de barreres sociocul-
turals d’accés als serveis socials i de salut, posant en marxa 
accions per a la seua eliminació .

118. Implementar programes de salut sexual i reproductiva, així 
com plans de promoció de la salut a l’escola . Es posarà en 
marxa un pla d’intervenció en salut en els centres educatius 
de la ciutat, en coordinació amb la Generalitat Valenciana . 
Dins el pla anteriorment citat, s’inclourà un paquet de ser-
veis i activitats de promoció de la salut sexual i d’educació 
sexual dirigits a l’alumnat en edat adolescent .

119. Promoure la salut i el benestar a través de la pràctica espor-
tiva i millorar les instal·lacions i programes esportius munici-
pals .

120. Dissenyar i implementar un pla municipal de drogodepen-
dències .

121. Elaborar un pla municipal de nutrició i alimentació saludable .
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122. Crear un pla municipal de salut bucodental . Aquest pla 
contemplarà l’accés a l’atenció sanitària bucodental per a les 
persones en situació de vulnerabilitat .

123. Prioritzar la lluita contra la contaminació ambiental pel seu 
impacte en la xifra de morbiditat de la població i altres efec-
tes adversos associats a ella . 
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Capacitats diverses

Defensa dels drets de les persones amb diversitat funcional .

124. Afavorir que les persones amb diversitat funcional accedei-
xin al mercat de treball en igualtat de condicions .

125. Dissenyar i implementar un Pla d’Inclusió de Persones amb 
Diversitat funcional que contemple l’accés d’aquestes perso-
nes a tots els Serveis Socials .

126. Crear un Consell Municipal de Persones amb Diversitat Fun-
cional que coordini als col·lectius, associacions i moviments 
que treballen en aquest camp .

127. Realitzar una auditoria d’accessibilitat en tots els àmbits 
d’actuació municipals .

128. Incloure la perspectiva d’accessibilitat universal en el disseny 
d’infraestructures, urbanisme, edificació, transport i serveis 
públics, mitjançant l’actualització de les ordenances munici-
pals .

129. Introduir clàusules socials en els plecs de contractació a les 
empreses que liciten per a la contractació de persones amb 
diversitat funcional .

130. Reservar places d’ocupació pública i privat, elevant del 5% 
actual al 7%, a les persones amb diversitat funcional, tenint 
en compte els diferents tipus de diversitat .

Gent major

Una societat avançada i justa ha de garantir la solidaritat inter-
generacional, basada en el respecte a la gent gran i la seua apor-
tació social . Per això, cal treballar per donar a aquest col·lectiu 
el degut reconeixement social, facilitant la seva adaptació a la 
nova situació en què viuen, afavorint polítiques socials que co-
hesionin els grups generacionals i garantint els drets consti-
tucionals . Hem de desenvolupar polítiques específiques per a 
gent gran, apostant pel reconeixement efectiu dels seus drets, 
la seua autonomia i l’envelliment actiu, afavorint la participació 
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de la gent gran en els diferents consells ciutadans i iniciatives 
de participació i control ciutadà .

131. Potenciar les cooperatives de gent gran, els centres de dia i 
les residències, fomentant la participació de la gent gran en 
la seua gestió .

132. Fomentar la cultura i l’accés a la informació entre la gent 
gran a través d’una millor dotació dels Centres de Majors i 
els centres de dia . 
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Feminisme

València ha de ser una ciutat cuidadora i és la nostra tasca 
construir una societat valenciana més feminista i democràtica .

Per això proposarem la creació d’una Regidoria de Feminismes 
i LGTBI que uneixe  totes les polítiques d’igualtat i lluita contra 
la violència de gènere que es realitzen a l’Ajuntament . Així ma-
teix, aplicarem la perspectiva de gènere en totes les polítiques 
de la corporació . Implementarem la creació, aprovada en el pla 
d’igualtat de l’Ajuntament, d’unitats d’igualtat per a cada dis-
tricte de la ciutat .

El nostre compromís és el de construir una ciutat més feminis-
ta, que lluite contra la violència de gènere, redueixca la feminit-
zació de la pobresa i garanteixca a tot el mon  el dret de cuidar 
i ser cuidat en condicions dignes i justes .

133. Eradicació de la violència masclista . 
S’ha de proveir de cobertura habitacional a les dones víc-
times de violència masclista, en col·laboració amb altres 
institucions, i es garantirà la seua inserció laboral . Alhora, 
s’augmentaran les mesures de protecció, incrementant el 
pressupost i les funcions del grup Gamma, dotant-lo de per-
sonal format en violència masclista i fent-ho extensiu a totes 
les comissaries 24 hores al dia . Introduirem gradualment el 
botó del pànic en col·lectius exposats .

134. Repartiment de la cura . 
Entenem que les cures de les persones han de ser compar-
tits per tots i totes . Per això, fomentarem campanyes de 
sensibilització de corresponsabilitat familiar i cures compar-
tits, augmentant el pressupost dels serveis d’atenció domici-
liària .

135. Diversitat sexual i de gènere . 
Garantirem els drets bàsics per a les persones LGTBI, imple-
mentant projectes que desenvolupin el ple exercici dels seus 
drets, incorporant la lluita contra la LGTBI-fòbia i desenvo-
lupant programes d’accés al mercat de treball sense cap 
tipus de discriminació per a les persones incloses en aquest 
col·lectiu .

136. Seguretat . 
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Desenvoluparem un mapa participat dels punts percebuts 
com més insegurs a la ciutat per tal d’eradicar-los a través 
de l’eliminació de barreres i la millora de l’enllumenat i la 
visibilitat . 
Implantarem el botó del pànic individual per a dones amb 
horaris laborals no majoritaris i / o amb domicilis en llocs 
percebuts com a poc segurs . Establirem espais segurs a les 
parades del transport públic mitjançant la millora de la il·lu-
minació i la instal·lació d’un botó d’alerta davant assetjament 
o agressió .

137. Infraestructures . 
Promourem i fomentarem que les instal·lacions de pública 
concurrència siguen realitzades amb perspectiva de gè-
nere, no només els de titularitat municipal, sinó també les 
privades de pública concurrència (supermercats, hostaleria, 
gimnasos, centres d’oci, etc .) . 
Així mateix, instal·larem banys públics, mixtes, oberts i amb 
manteniment diari; proveïts d’intercanviador de bolquers en 
totes les seves dependències .

138. Transport públic . 
Treballarem en l’adaptació del transport públic a les necessi-
tats ergonòmiques de les dones .

139. Publicitat . 
Fomentarem la creació de l’observatori municipal de publici-
tat no sexista . 
En Unides Podem entenem que les cures de les persones 
han de ser compartides per tots i totes . Per això, fomen-
tarem campanyes de sensibilització de corresponsabilitat 
familiar i cures compartides . 
Dissenyarem tallers educatius en què es potenciaran els 
valors d’igualtat, no-violència, diversitat sexual i drets LGTBI 
des dels primers nivells educatius . 
Treballarem en la prohibició de la publicitat de les empreses 
de úters de lloguer, a les quals no se’ls concediran els permi-
sos necessaris per a la celebració de reunions d’informació o 
captació d’empreses intermediàries . 
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Migracions i cooperació

El nostre principal objectiu és construir la nostra ciutat des de 
la diversitat de tota la ciutadania valenciana, independentment 
de la nostra procedència . Així, exigim drets (d’aquí la nostra 
lluita contra l’actual Llei d’Estrangeria i pel tancament del CIE 
de Sapadors), i també exigim que totes les persones puguen 
exercir-los en igualtat de condicions . Per això, ens oposem a 
un tractament diferenciat que segregui als col·lectius de tre-
balladores i treballadors procedents d’altres països, generant 
greuges comparatius amb els sectors més desfavorits .

El món s’ha convertit en un espai global en el qual cada movi-
ment, cada acció d’una comunitat, repercuteix en la resta de 
comunitats . Aquest fet no ha impedit l’increment de les des-
igualtats entre els diferents pobles . Per Unides Podem, això im-
plica promoure polítiques que afavoreixen un canvi de valors i 
que posen en el centre de l’acció la pau, la solidaritat i la coo-
peració al desenvolupament .

140. Seguir millorant i incrementant els dispositius d’acollida de 
baixa exigència de la ciutat

141. Crear la “Targeta de veïnatge”, que serà emesa per l’Ajunta-
ment, i acreditarà la identitat i arrelament a la ciutat de per-
sones en situació irregular, facilitant el seu accés als serveis i 
equipaments municipals .

142. Identificar per posteriorment eradicar les mostres de racis-
me institucional .

143. Establir l’Oficina per a la Prevenció dels Delictes d’Odi, que 
s’encarregarà d’elaborar un pla de lluita contra la aporofobia, 
el racisme, el feixisme o qualsevol altra expressió d’odi .

144. Incloure a la població migrant al parc públic municipal d’ha-
bitatges de lloguer social . A més, es crearà una xarxa d’al-
bergs municipals .

145. Dotar les biblioteques públiques amb fons bibliogràfics rela-
cionats amb la interculturalitat .

146. Vetllar per la seguretat i els drets, amb mesures de pro-
tecció de la infància, sobre els i les menors migrants no 
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acompanyats i els que estan sota tutela, de manera que es 
garanteixca la seua formació i se’ls done suport a la recerca 
de feina i habitatge després de complir els 18 anys .

147. Continuar instant l’Estat a que es tanqui el Centre d’Inter-
nament d’Estrangers de Sapadors, que priva de la llibertat 
a persones per una simple falta administrativa i en què es 
vulneren els drets humans .

Cooperació amb els països d’origen

148. Les polítiques de cooperació internacional per al desenvo-
lupament faran part de la política social de lluita contra la 
pobresa i les seues causes .

149. Es mantindrà la Regidoria de Cooperació amb competèn-
cies polítiques, recursos econòmics i personal tècnic sufi-
cient, format i estable .

150. Es mantindrà el Consell Municipal de Cooperació com a 
espai de participació de la ciutadania en les polítiques públi-
ques de cooperació en el disseny i en la implementació de 
les polítiques de cooperació i de les campanyes de sensibi-
lització, així de generació de mecanismes de transparència 
informativa i rendició de comptes .

151. Impulsar una gestió adequada i actualitzada que eviti l’ex-
cessiva burocratització de la política de cooperació

152. Assegurar el pagament de les convocatòries de subvencions 
aprovades en els pressupostos en forma i termini .

153. Impulsar l’Educació per al Desenvolupament dins de la for-
mació escolar i fomentar la solidaritat entre els moviments 
socials i la ciutadania . Establir la “Cultura de Pau” com un 
valor immaterial del municipi . 
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Inclusió social

La capacitat d’una societat per integrar totes les persones que 
formen part en les activitats diàries amb autonomia, equitat i 
dignitat marca el grau de compromís amb la igualtat social i la 
possibilitat d’un desenvolupament lliure de totes les persones .

Els ajuntaments són l’administració més propera a la ciutadania 
i és justament aquest principi de proximitat el que li dóna un 
valor afegit . És als ajuntaments a on la ciutadania es dirigeix   per 
resoldre els seus problemes . Per tant, ens vam marcar com a 
objectiu prioritari garantir la implementació de polítiques inclu-
sives a través de polítiques públiques estratègiques i mesures 
socials que tinguen com a objectiu la lluita contra la desigualtat 
i l’exclusió social .

154. Garantir l’accés als serveis educatius, a les prestacions sa-
nitàries i a les accions de prevenció i promoció de la salut 
a totes les persones, independentment de la seua situació 
administrativa, i especialment a aquelles desfavorides o en 
risc d’exclusió social .

155. Potenciar els serveis socials: realitzar un diagnòstic de les 
necessitats principals dels serveis socials i atorgar la dota-
ció pressupostària adequada per fer-ho exigint al Govern 
autonòmic que finance de forma apropiada els serveis pres-
tats .

156. Col·laborar amb la Generalitat en l’elaboració d’un Pla inte-
gral de suport a la dependència i vetllar per l’accés efectiu a 
les prestacions d’ajuda a la dependència .

157. Millorar la coordinació dels diferents serveis públics alimen-
tant sinergies entre Educació, Sanitat, Cultura, Esport i Ser-
veis Socials .

158. Fomentar la participació de les persones en situació de vul-
nerabilitat en el disseny i planificació de les polítiques socials 
i la intervenció social .

159. Garantir els subministraments bàsics (llum, gas i aigua) a 
totes les llars amb impossibilitat de pagar-los, per eliminar la 
pobresa energètica .
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160. Prioritzar l’atenció a les persones en risc d’exclusió social, 
assegurant el seu empadronament, desenvolupant políti-
ques de formació i reforçant les polítiques de prevenció i 
acompanyament, eliminant pràctiques assistencialistes i 
estigmatitzadores .

161. Impulsar accions de tractament de drogodependències .

162. Coordinar els Serveis Socials, tant entre els diferents ser-
veis municipals com amb els prestats per la Generalitat, per 
millorar la qualitat dels serveis i també per intervindre sobre 
les causes que provoquen les situacions de pobresa i exclu-
sió, i no només sobre les conseqüències .

163. Donar suport a la creació de menjadors populars com a for-
ma d’ocupació i d’accés a l’alimentació a través de la cessió 
de locals, facilitació de productes de primera necessitat, 
etcètera .

164. Subvencionar la quota del menjador escolar amb instru-
ments que no estigmatitzen i obrir els menjadors en dies no 
escolars, amb campaments de caps de setmana i vacances .

165. Implantar una renda mínima municipal per a totes les famí-
lies que es troben sota el llindar de la pobresa .

166. Proveir d’un Fons Local contra l’Exclusió Social i la Pobresa 
que incloga, a més de les situacions d’exclusió econòmica .

167. Desenvolupar un Observatori d’Urgències Socials, com a 
dispositiu preventiu de necessitats socials emergents o ins-
taurades .

168. Dissenyar plans específics contra la feminització de la po-
bresa i l’exclusió de gènere, l’exclusió social del col·lectiu 
LGTBI, persones amb capacitats diferents i diversitat funcio-
nal, persones migrants i joventut .

169. Garantir un envelliment digne, millorant i reforçant tots els 
serveis a domicili (a la llar, personals, menjar a domicili, so-
cialització comunitària) .

170. Dissenyar un pla específic per a la inclusió social del poble 
gitano i per garantir els seus drets de ciutadania . 
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Seguretat

La policia local, per la seua proximitat als veïns i veïnes, té un 
paper fonamental no només en la seguretat ciutadana, sinó 
també en la millora del seu benestar social i qualitat de vida .

És important una policia local les unitats territorials de la qual, 
diürnes i nocturnes, unitats especialitzades de trànsit, Goes, 
mediambientals, etcètera; siguen receptives i sensibles a les 
preocupacions dels seus veïns i veïnes .

171. Elaborar un Pla Estratègic Policial des del model de policia 
de proximitat, en el qual es dote dels mitjans personals i ma-
terials adequats .

172. Elaborar protocols d’actuació conjunta entre bombers i poli-
cia local . 
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Pressupostos i fiscalitat

173. Aprovar i impulsar un sistema de fiscalitat justa, suficient i 
equitativa per generar els recursos que garanteixquen les 
polítiques socials necessàries .

174. Reestructurar les taxes que regulen l’ús privat de l’espai pú-
blic (terrasses, passos de vehicles, caixers, espai radioelèc-
tric, etc .) amb barems progressius en funció del tipus i 
intensitat d’ús .

175. Exigir a l’Estat la devolució de les competències sobre certs 
impostos (empreses de telecomunicacions, elèctriques i 
altres) .

176. Transitar cap a una fiscalitat progressiva per nivell de renda, 
amb bonificacions a famílies, persones en situació d’atur, 
cooperatives i empreses d’interès social i mediambiental .

177. Imposar taxes que penalitzen l’acumulació d’habitatges amb 
finalitats especulatives, en mans de grans empreses, immo-
biliàries i entitats financeres .

178. Implementar plecs de compra pública responsables en tots 
els concursos, contractes i convenis del govern municipal, 
amb criteris d’equitat de gènere, sostenibilitat, estalvi ener-
gètic i diversitat, i implantació de les corresponents sancions 
pel seu incompliment .

179. Aplicar criteris socials i progressius a l’Impost sobre Cons-
truccions, Instal·lacions i Obres, gravant especialment les 
llicències lligades a projectes de luxe i a activitats lucratives 
no lligades al bé comú .

180. Reducció de càrregues fiscals als projectes lligats a l’econo-
mia social i la potenciació de béns comuns .

181. Aplicar taxes majors, a través d’ordenances municipals, a les 
grans superfícies comercials, per la utilització d’infraestruc-
tures públiques i serveis derivats d’això .

182. Reversió de l’exempció dels impostos municipals per a les 
diferents confessions . Es realitzarà un llistat públic de les 
propietats exemptes d’impostos com IBI o *ICIO . 



45

183. S’establiran mesures fiscals de foment de l’eficiència energè-
tica i les energies renovables .

184. Aplicar taxa turística per pernocta en hotels i allotjaments 
turístics de la ciutat, com es fa en moltes altres destinacions 
de gran afluència turística . Es tractarà d’una taxa progres-
siva, lligada al cost del servei contractat . La recaptació 
d’aquesta taxa es destinarà a les mesures de millora dels 
serveis públics lligats a l’espai urbà .

185. Desenvolupar els pressupostos participatius més enllà de 
les obligacions normatives del municipi, donant prioritat a la 
seua aplicació temporal en el pressupost anual . 
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Participació ciutadana i transparència

La democràcia no consisteix ni pot consistir solament a exercir 
el dret al vot cada quatre anys . Un ajuntament més pròxim a la 
ciutadania requereix superar les actuals formes de participació . 
A principis del segle XXI, aquest és el camí més progressista 
per a governar una ciutat . Volem que totes les dones i homes 
d’aquesta ciutat s’involucren en el govern de València . 

Aplicar la democràcia participativa a la nostra ciutat, significa 
crear espais per a la participació directa, respectant l’organit-
zació de la ciutadania independentment de l’administració, i 
dotar-la de la capacitat, no solament d’elecció dels seus repre-
sentants, sinó del seu control, així com de la capacitat de deci-
sió sobre la gestió dels projectes que els afecta . Això és només 
possible si tenim una ciutadania informada i si s’estableixen or-
ganismes permanents de participació, amb competències i ca-
pacitat decisòria real .

En l’articulació de polítiques de participació, en la construcció 
de polítiques i establiment de prioritats, és necessari superar 
models en què només les associacions ostenten la representa-
ció de la ciutadania i la seua interlocució en nom d’aquesta amb 
l’administració . Hem de fomentar espais deliberatius de la ciu-
tadania, articulant el dret universal a participar en la presa de 
decisions municipals . El procés de pressupostos participatius 
permet generar una nova cultura que implique la construcció 
d’estratègies de planificació i gestió participativa del territori .

Participació ciutadana

186. Implementar el Model de Participació Ciutadana i el regla-
ment de participació que s’ha dissenyat col·lectivament amb 
la ciutadania .

187. Promoure activament la participació dels grup tradicional-
ment exclosos de la presa de decisions (dones, persones 
cuidadores, joves, persones amb discapacitat i diversitat 
funcional, població migrada, majors) .

188. Ampliació progressiva del percentatge del pressupost muni-
cipal que decideix la ciutadania en què invertir a través dels 
pressupostos participatius DecidimVLC .
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189. Enfortir les consultes ciutadanes com a instruments ciuta-
dans per a aprovar o vetar una decisió presa per l’adminis-
tració o la necessitat d’obrir un diàleg ciutadà sobre un tema 
no pres en consideració per les/els representants polítics .

190. Establir un sistema de rendició de comptes, a part del debat 
anual sobre l’estat de la Ciutat, que combine la part digital i 
analògica .

191. Crear una xarxa de centres cívics a la ciutat .

192. Ampliar les competències de les Juntes Municipals de Dis-
tricte dotant-les d’eines i pressupost suficient .

193. Garantir la participació de les associacions veïnals, culturals, 
esportives, AMPAs i altres col·lectius en les Juntes i Consells 
de Districte perquè les veïnes i veïns puguen opinar, debatre, 
proposar i decidir de manera vinculant sobre les polítiques 
de l’Ajuntament que els afecten en la seua vida quotidiana .

194. Pla de foment de l’associacionisme i l’autogestió que incloga 
subvencions i ajudes econòmiques, accés a locals municipals 
i les infraestructures necessàries per al desenvolupament de 
les seues activitats pel bé comú del barri o la ciutat .

195. Creació dels Observatoris de Barris i Pobles com a eines per 
a l’anàlisi i diagnòstic de la situació urbanística i social dels 
diferents barris de la ciutat, per a millorar la gestió munici-
pal .

196. Desenvolupament de mecanismes que permeten la copro-
ducció de polítiques públiques .

Transparència i accessibilitat de la informació pública

Implementar mesures de transparència de la gestió pública 
amb informació veraç i actualitzada de tots els pressupostos, 
despeses i balanços anuals, convocatòries, concursos i places 
d’ocupació .

197. Garantir l’accés a tota la informació pública tant en paper 
com en format electrònic obert, interoperable i descarrega-
ble mitjançant serveis web de codi obert i accessible .

198. Crear un índex clar de la informació, que té l’administració 
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en el seu poder, i del seu lloc de publicació .

199. Fomentar la contractació pública transparent amb publica-
ció d’allò debatut i acordat en cada mesa de contractació, 
llistat de contractes contemplats amb calendari, import i 
contingut i respecte a les empreses involucrades en la gestió 
dels serveis municipals .

200. Introduir de forma progressiva i preferencial el programari 
lliure en la gestió municipal .

201. Crear un Observatori Ciutadà de la Contractació Pública .

Full de ruta per a la remunicipalització dels serveis públics

202. Auditar els contractes integrals, per a analitzar els seus 
incompliments, i establir un sistema de control i sancions 
rigorós .

203. Fixar una estratègia de recuperació progressiva de la gestió 
pública dels serveis municipals externalitzats .

204. Equiparar progressivament els equips i persones dels serveis 
remunicipalitzats a les mateixes condicions que el personal 
municipal .

Bon Govern

205. Reestructurar l’organigrama de l’Ajuntament amb la finalitat 
de racionalitzar les estructures directives, reduir i limitar els 
càrrecs d’assessors i llocs de lliure designació, establint cri-
teris objectius de mèrit i capacitat i afavorint la designació 
de funcionaris de carrera .

206. Potenciar les funcions de transparència, inspecció i antifrau, 
garantint la independència dels tècnics responsables i la 
seua capacitat de control i actuació .

207. Establir criteris transparents i objectius en la selecció i re-
tribució dels gestors, directors i personal artístic i cultural 
contractat en atenció als mèrits acadèmics, professionals 
i/o al projecte de gestió presentat, amb la finalitat d’evitar el 
clientelisme .
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208. Reducció de salaris dels càrrecs electes .

Innovació Social

209. Dret a la ciutat digital: situar les necessitats de les persones 
en el centre de l’Agenda Digital i que la tecnologia siga un 
instrument per a l’apoderament de les persones i la trans-
formació de la ciutat, establint mecanismes específics per a 
eliminar la bretxa digital .

210. Aprofitar plenament les oportunitats que ofereixen les tec-
nologies basades en les dades i el seu gran poder de trans-
formació .

211. Els Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030 de la 
ciutat de València es resoldran impulsant solucions inno-
vadores en tres àmbits: ciutat sostenible, ciutat saludable i 
ciutat compartida .

212. Impulsar la creativitat i el talent extern finançant projec-
tes d’innovació procedents de la ciutadania, la societat, les 
empreses, les universitats i els centres d’investigació amb 
impacte en la millora de la vida de les persones .

213. Creació d’un CIO (City Innovation Officer) perquè l’Ajunta-
ment es convertisca en una organització innovadora que 
governa i gestiona posant en el centre a les persones . Posar 
en valor el talent i la creativitat de les persones treballadores 
de l’Ajuntament de València i potenciar l’emprenedoria inter-
na per a la millora dels serveis públics a través d’un model 
d’innovació pública que convertisca a València en l’orga-
nització referent en matèria d’innovació pública en l’àmbit 
estatal i europeu .
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