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0. VALÈNCIA EN COMÚ: GUANYAR VALÈNCIA PER A LA CIUTADANIA
Una nova ciutat és possible
València en comú és una plataforma ciutadana que, amb l'objectiu de presentarse a les eleccions municipals de maig de 2015, va decidir adoptar la forma de partit, amb
caràcter instrumental. Això no implica, no obstant, renunciar a nostres senyes
d’identitat com a moviment plural, de caràcter assembleari, que basa la seua força en
la participació CIUTADANA i que està reinventant les formes de fer política en la nostra
ciutat.
El programa de govern municipal que presentem ací és el fruit d'uns quants mesos
de debat, col·laboració i múltiples aportacions de distints col·lectius, grups i persones
que representen la varietat d'interessos i perspectives que caracteritzen a una ciutat
viva i desitjosa de renovació com és València.
La principal novetat de la nostra aposta és que ha sigut elaborada de forma
col·laborativa i horitzontal per mitjà d'un procés de participació ciutadana que no té
precedents en la política municipal valenciana. Però, a més a més, els resultats d'eixe
procés han donat lloc a una verdadera alternativa de ciutat, que diferència la nostra
proposta tant de la idea de ciutat amb la què ha governat el PP els darrers 24 anys com
dels programes dels partits d'oposició i d’altres forces progressistes.
La singularitat organitzativa i política de València en Comú ens ha portat a un
qüestionament directe dels esquemes de pensament i dels marcs discursius des dels
que, tradicionalment, s'ha abordat la qüestió municipal i s'han pensat els diferents
models de ciutat. Per això, el mateix índex del nostre programa mostra ja una diferència
substancial amb el dels altres partits: les preocupacions de la ciutadania no coincidixen
amb les de l'agenda política. Era necessari reinventar els termes, reorganitzar les
problemàtiques i, de vegades, tensar el llenguatge per a anomenar algunes realitats que
les paraules usuals mantenen en la invisibilitat. No podrem canviar la nostra ciutat sense
reinventar els marcs i els llenguatges des dels que anomenar-la, imaginar-la i somniarla.
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La participació ciutadana no és tan sols una de les idees força que travessa tota la
nostra proposta, sinó que ha sigut la metodologia central en la seua elaboració. Les
perspectives i mesures que ací arrepleguem, i que resumixen l'esperit i l'aposta política
de València en Comú, no les ha elaborat un nucli dirigent ni un comité de campanya,
sinó comissions obertes a la ciutadania, integrades per ciutadanes i ciutadans normals,
professionals de cada sector o persones interessades en replantejar les possibilitats d'un
àmbit. Moltes de les persones que han participat en l'elaboració del programa formen
part, a més, de col·lectius socials i moviments cívics més amplis, amb una àmplia
trajectòria de treball social i solidari en la nostra ciutat. Així doncs, el programa de
València en Comú es nodrix de les demandes dels moviments socials, la ciutadania
organitzada i el veïnat comú de la ciutat. En gran manera, este programa ha sigut
confeccionat per gent com tu, preocupada per la ciutat, compromesa amb ella i que ha
decidit imaginar que una nova ciutat és possible.

Competències municipals i àrea metropolitana
Abans de desgranar el nostre punt de vista i les nostres propostes entorn de tots
estos temes devem, en primer lloc, fer referència a dos reivindicacions de caràcter
general, que travessen totes les polítiques que proposem en el que seguix.
En primer lloc, una democràcia més pròxima a les persones exigix un rol actiu i
decisiu de l'ajuntament en la presa de decisions crucials per a la vida la seua ciutadania.
Actualment, l'ajuntament no té competències –o estes són molt reduïdes– en àrees
essencials com fiscalitat, ocupació, educació, sanitat, etc… Apostem per una reforma
substancial de la Llei de Règim Local i de la legislació que definix les competències
municipals per a incrementar, en gran mesura, la capacitat dels ajuntaments per a dur
a terme les polítiques específiques que la seua ciutadania decidisca posar en marxa en
la ciutat.
En segon lloc, creiem que no es pot fer política en la ciutat de València sense tindre
en compte i sense coordinar-se amb la seua àrea metropolitana, integrada per 45
municipis que comprenen un total de 1.774.201 habitants, distribuïts en una extensió
de 628,9 km2. En eixe sentit, tot el plantejament polític i social del nostre programa està
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pensat per a coordinar-se amb els ajuntaments que la conformen, amb l'objectiu de fer
polítiques comunes i coherents unes amb altres.

Regeneració, drets i participació ciutadana, les claus del programa
Per a transformar la ciutat és necessari canviar les formes de fer política que s’han
dut a terme en ella. En el context de corrupció, clientelisme, balafiament i fallida
econòmica a què hem arribat és necessari un procés de regeneració democràtica
profunda que mostre a la ciutadania un tall definitiu amb les males pràctiques del passat
recent, algunes d'elles obertament delictives. Hem dedicat el primer capítol del
programa, per tant, a explicar les mesures que durem a terme per a regenerar la vida
pública, acabar amb la corrupció i tornar a la política municipal el rol que sempre degué
haver tingut: treballar pel bé comú de la ciutadania, protegint-la d'aquells que volen
posar els interessos particulars o l'afany de lucre per damunt de l'interès general.
En la conjuntura econòmica actual, l'ocupació és, sens dubte, la principal
preocupació ciutadana. Per això, en el segon capítol abordem de forma conjunta tres
dimensions que no poden separar-se. En primer lloc, les polítiques de creació d'ocupació
i desprecarització de les condicions laborals i vitals de la ciutadania. En segon lloc, la
construcció d'un nou model productiu en què tinguen lloc eixos nous llocs de treball,
més sostenible, solidari i menys subjecte als vaivens de l'especulació i el mercat. En
tercer lloc, un model fiscal nou, que servisca a les necessitats de les polítiques socials i
productives i que es regisca per criteris ecològics i distributius.
En el tercer capítol hem agrupat aquells drets socials bàsics que, no obstant això,
el model econòmic actual conculca sistemàticament. Plantegem mesures directes de
lluita contra l'exclusió social i la pobresa, mesures que s'han de lligar al problema cada
vegada més greu de la vivenda i de les dificultats d'una part de la ciutadania de fer front
a les hipoteques pactades en els temps de la bambolla. Per a pal·liar el problema de la
pobresa energètica proposem un canvi fonamental en la gestió dels subministraments
bàsics en la ciutat, que haurà d'articular-se en una sèrie de mesures en l'àmbit de la
salut, entesa de forma integral com a dimensió fonamental de la vida humana.
L'educació, la memòria i la reparació són drets que una ciutat com València ha
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d'assegurar com a condició necessària per a la construcció d'una verdadera cultura
democràtica.
En el capítol quart hem abordat el dret a la ciutat i la necessària reapropiació de
l'espai públic i urbà per una ciutadania que pareix haver sigut expulsada d'ella. Per això
hem incidit en el problema dels usos de l'espai, i la possibilitat de dissenyar
col·laborativament una ciutat més amable i habitable, que servisca de marc propici per
al desenrotllament dels nostres projectes i experiències vitals. Una ciutat en què l'horta
deixe d'estar arraconada i s'integre perfectament tant en el territori urbà com en
l'economia i la vida social. Una ciutat cohesionada per una mobilitat sostenible i d'escala
humana, que acoste a la ciutadania i no la separe cada volta més. Una ciutat en què la
cultura deixe de ser un recurs per a l'especulació immobiliària o el turisme dels “grans
esdeveniments” i es convertisca en un espai de participació, apoderament i expressió
de la creativitat de la ciutadania. Una ciutat que faça seu l'esperit festiu i guia de carrers
de les seues festes populars i en la que la ciutadania prenga el carrer per a expressar-se,
manifestar-se o explorar la seua creativitat.
Les polítiques d'igualtat i integració social, necessàries per a corregir els
importants desequilibris i desigualtats de la ciutat, són el centre del capítol cinc. Igualtat,
en primer lloc, per a les dones, que patixen el pes de l'estructura patriarcal i una
discriminació integral que travessa tots els àmbits de l'experiència social. Però també
per al col·lectiu de Lesbianes, Gais, Transsexuals, Bisexuals i Intersexuals (LGTBI), que
històricament ha patit diferents formes d'exclusió i discriminació per la seua diversitat
enfront de la cultura hetero-normativa. Per motius diferents necessitem afrontar també
els drets de les persones amb capacitats diferents (PCD), la presència dels quals ha sigut
estigmatitzada durant molt de temps en l'espai laboral i social. I molt especialment, hem
de treballar per fer de València una ciutat-refugi, en la que les persones migrants i les
comunitats històricament marginades siguen ciutadania amb plens drets i capacitat de
participació social. Posarem, a més a més, en marxa, un pla específic perquè la joventut
de la ciutat tinga les expectatives vitals i laborals de les que actualment manca.
El capítol sext, que tanca el programa, l’hem dedicat a la metodologia democràtica
que, en veritat, travessa tots els altres capítols i ha definit la seua pròpia elaboració: la
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participació ciutadana i la democràcia participativa. En tant que plataforma ciutadana,
horitzontal i assembleària, apostem per una transformació integral de les institucions
polítiques de la ciutat, que atorgue la capacitat d'actuar directament a la ciutadania i
que faça de les institucions un espai en el què la gent comuna faça, desfaça, propose,
discutisca, vote i decidisca directament les solucions municipals als problemes de la
ciutat.
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1. REGENERACIÓ DEMOCRÀTICA I POLÍTIQUES DEL BÉ COMÚ
L'objectiu principal de València en Comú és tornar la ciutat a la seua ciutadania.
Per a això, és necessària una transformació integral en la concepció del polític, com a
dimensió essencial de la vida social, i de la política, com el treball actiu de participació
en les decisions i debats que afecten el funcionament de la comunitat. Les més de dues
dècades de governs del PP a València han fet de la política local un espai propici per al
clientelisme i la corrupció institucionalitzada, en el que el govern s'ha aliat amb trames
delictives per a produir un espoli privat de béns públics i comuns. En este context, urgix
una política de tolerància zero davant la corrupció i el balafiament, però també un
procés de més fondo calat que porte a redefinir el rol de les institucions democràtiques
i de les i els representants de la ciutadania per a transformar-los en treballadores i
treballadors del bé comú.
La nostra proposta sorgix, per tant, d'un doble compromís. Compromís amb la
construcció d'una democràcia real, en què les institucions estiguen al servici de la
ciutadania i servisquen per a canalitzar, articular i donar resposta a les seues demandes.
I, al mateix temps, compromís amb una política del bé comú, que no atenga als
interessos de les elits o dels grups empresarials sinó, ben al contrari, a les demandes de
la comunitat ciutadana, en la seua aspiració per construir una vida social plena, lliure,
activa, participativa i no sotmesa als interessos dels poders econòmics.
La construcció d'una democràcia real exigix, en primer lloc, recuperar el sentit
participatiu de la política i els espais de decisió municipal i tornar-se'ls als seus legítims
posseïdors: els veïns i veïnes de València. És tasca comuna defendre i dissenyar un model
de ciutat consensuat i construït col·lectivament, que integre els principis d'igualtat,
inclusió de la diversitat, solidaritat, respecte al medi ambient i sostenibilitat.
En segon lloc, a causa del profund deteriorament de les institucions, és necessari
un procés de regeneració democràtica que acabe amb la corrupció institucionalitzada i
les males pràctiques de govern i torne als representants de la ciutadania una legitimitat
social que fa temps han perdut. Eixa regeneració vindrà de la mà d'un profund canvi en
les formes de fer política pública, en el que s'asseguren mecanismes de control i
transparència que han estat absents en els últims temps de la vida política valenciana.
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Però, sobretot, eixa recuperació de la credibilitat de les institucions i dels i de les
representants només podrà aconseguir-se quan dirigisquen els seus esforços a construir
col·lectivament el bé comú, posant fre a l'afany de lucre que caracteritza els actors del
capitalisme de mercat i sotmetent els interessos individuals o corporatius a l’interès
comú de la ciutadania valenciana. Per tot això, durem a terme un programa de
regeneració democràtica basat en els eixos següents:

Estat del municipi i establiment de responsabilitats
1/ Es realitzarà una auditoria ciutadana general, de llarg abast, sobre l'activitat
econòmica duta a terme per l'Ajuntament de València. En primer lloc, s'auditarà
el deute municipal, la qual cosa ens permetrà establir la legitimitat o il·legitimitat
dels seus diferents components. En segon lloc, s'auditaran els processos de
privatització i externalització dels servicis públics i les concessions municipals. En
funció dels resultats de l'auditoria es prendran mesures per a revocar les decisions
contràries al bé comú que encara seguisquen vigents.
2/ Es crearà un Comité d'Investigació amb plena capacitat per a investigar la
corrupció institucional de les últimes dues dècades de govern municipal. Els
resultats d'eixa investigació ens permetran establir l'abast de la corrupció política
i de les males pràctiques governamentals del passat, de les que, eventualment,
podran derivar-se conseqüències jurídiques.
3/ Es revisaran les subvencions innecessàries en un context d'emergència social i
es redistribuiran a altres àrees prioritàries, a fi de garantir els drets socials bàsics
de la ciutadania.

Transparència, control i lluita contra la corrupció
4/ S'habilitaran mecanismes de transparència i de vigilància pública per a
controlar l'activitat de l'ajuntament, de les seues treballadores i treballadors i dels
càrrecs polítics. Tots els contractes de l'administració tindran un caràcter públic i
podran ser consultats, en totes les seues fases, per la ciutadania. Es crearan i
aplicaran les fórmules de control necessàries en tots els processos de contractació
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i compra pública, que seguiran els principis d'objectivitat, rigor i transparència,
incorporant criteris socials i mediambientals.
5/ Els càrrecs electes de València en comú informaran amb claredat i rigor del seu
patrimoni, salaris i de qualsevol benefici econòmic que obtinguen derivat de les
seues activitats públiques o privades. Es detallaran els mecanismes de selecció
dels càrrecs de lliure designació i els seus salaris. L'Ajuntament publicarà l'agenda
de reunions de les i dels representants, incloent-hi la motivació i intervinents, així
com els documents de conclusions o actes.
6/ Els càrrecs electes de València en comú limitaran el seu salari a tres vegades el
salari mínim interprofessional. Es racionalitzarà l'ús dels cotxes oficials i
s'eliminaran les dietes no justificades (per exemple, per assistència a reunions),
així com altres despeses supèrflues. Es tractarà d'incloure a totes les forces
polítiques en eixe compromís i d'incloure-ho en el reglament municipal.
7/ Els càrrecs electes de València en comú es comprometran, estrictament, a
mantindre l'exclusivitat dels càrrecs públics i la impossibilitat d'acumular diferents
càrrecs que multipliquen el salari i els beneficis econòmics. Les i els representants
de la ciutadania han de dedicar tots els seus esforços a l'òptim exercici del seu
càrrec. Es tractarà d'incloure a totes les forces polítiques en eixe compromís i
d'incloure-ho en el reglament municipal.
8/ S'establirà un procediment ciutadà per a la possibilitat de revocar als càrrecs
públics de València en comú que no hagen satisfet les expectatives de la
ciutadania. Els càrrecs electes podran ser sotmesos a mocions de censura
ciutadanes per un procediment regulat de busca de firmes (no menys del 20%
d'electors) que obligarien a sotmetre a votació popular la proposta de revocació.
9/ Es farà un estricte control de l'absentisme dels càrrecs electes en les seues
respectives responsabilitats. S'establiran sancions específiques per desistiment de
funcions que podran arribar, en els casos més greus, a la revocació del càrrec.
10/ Els càrrecs electes de València en comú es comprometran, de manera estricta,
a respectar la incompatibilitat de l'exercici de càrrecs públics amb la participació
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en entitats privades. Així mateix, s'evitarà la contractació pública d'empreses que
compten en els seus òrgans de gestió, consell o assessoria amb persones que
hagen treballat en l'administració en els quatre anys anteriors. Es tractarà
d'incloure a totes les forces polítiques en eixe compromís i d'incloure-ho en el
reglament municipal.
11/ Els càrrecs electes de València en comú es comprometran, una vegada cessen
de les seues funcions, a NO treballar o prestar servicis remunerats en empreses
privades relacionades amb la seua àrea de gestió quan estes hagen sigut
beneficiàries de contractes públics, ajudes financeres, avantatges fiscals o
externalització de servicis públics. Esta prohibició tindrà una duració, com a mínim,
de quatre anys. S'establirà un registre públic de les activitats professionals dels
membres del Govern municipal, alts càrrecs i gestors públics que deixen d'exercir
els seus càrrecs.

Participació i polítiques de bé comú
12/ Se sotmetran a votació ciutadana vinculant qüestions de gran importància i
efectes ciutadans. Per exemple, el pressupost municipal, pel seu gran volum
d'inversió, o intervencions que canvien substancialment el paisatge urbà o l'entorn
de la ciutat. Es promouran i mai es bloquejaran les iniciatives legislatives populars
municipals o de barri.
13/ Es crearà una Oficina del Bé Comú per a coordinar les accions empreses en les
diferents àrees d'actuació municipal i vigilar que s'ajusten als interessos comuns
de la ciutadania. Des d'un enfocament ampli en Drets Humans, es bloquejaran les
possibles actuacions que, des de les diferents àrees, prioritzen els interessos
individuals o corporatius sobre els interessos de la ciutadania, en la seua diversitat.
14/ Es vetlarà pel compliment de la normativa municipal relativa a la normalització
lingüística en comunicats, reglaments i la resta de documents oficials. A més a
més, es promourà activament l'ús del valencià de forma transversal en totes les
seues intervencions, en especial en aquelles que tinguen a veure amb les diverses
manifestacions de la nostra cultura (festes, tradicions, música, literatura, teatre
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etc.). Es vetlarà per una utilització correcta de la llengua, respectuosa amb les
normes de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. S'iniciarà un programa d'ús i
promoció del valencià com a factor d'integració de diferents sectors vulnerables
(migrants, majors, parats…) que inclourà cursos de formació, producció de
materials didàctics i ferramentes d'aprenentatge. Es col·laborarà amb entitats
culturals i socials per a promocionar activament l'ús del valencià en tots els àmbits
socials.
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2. OCUPACIÓ DIGNA EN UN NOU MODEL PRODUCTIU
L'ocupació és, sens dubte, una de les majors preocupacions de la ciutadania a
València que es troba, certament, en una situació d'emergència social. A finals de 2014,
l'enquesta de Població Activa estimava en 95.600 el nombre de persones aturades en la
ciutat, amb una intolerable taxa del 25,4%. La desocupació, per tant, assota a tots els
sectors socials, però afecta amb major intensitat a la població més desavantatjada i amb
menor formació, així com a una joventut que, a pesar de la seua sobrequalificació, no
aconseguix accedir al mercat laboral. En paral·lel, les polítiques neoliberals han produït
una escalada de la precarització laboral que no afecta únicament la qualitat de
l'ocupació, sinó també a l'estabilitat dels marcs vitals de la ciutadania valenciana i a la
possibilitat mateixa del benestar social.
Per això, hem d'emprendre un ambiciós però necessari pla de creació d'ocupació
i desprecarització, que s'emmarque, a més a més, en la construcció d'un nou model
econòmic i productiu per a la ciutat de València. Perquè la desocupació i la precarietat
laboral no són conseqüència només de la mala gestió i de l'esclat de la bambolla
immobiliària, sinó que estan lligats a l'essència del neoliberalisme que atorga a les
empreses i corporacions la capacitat de decidir les condicions del treball, llevant tot
poder de negociació i d’acció col·lectiva a la ciutadania treballadora, cada vegada més
precaritzada i aïllada.
Enfront del model neoliberal, que a València es va articular, fonamentalment, en
torn a la construcció i a l’especulació immobiliària i al sector servicis, hem de proposar
com a alternativa una economia social, sostenible i pensada per a atendre les
necessitats materials, socials i afectives de la ciutadania. Sens dubte, això implica
transformar el paradigma econòmic imperant i incorporar a la creació de riquesa els
treballs de atenció i reproducció social, la creació de béns públics comuns i un teixit
econòmic de tall cooperatiu i més igualitari.
En els pressupostos de 2014, els sectors d'Ocupació, Innovació i Projectes
emprenedors compten amb un pressupost de 8,3 milions d’euros dedicats,
principalment, a cursos de formació, servicis de col·locació, foment d'ocupació i
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promoció d'empreses. La aposta de València en Comú és canviar el sentit d'eixa inversió
pública cap a mesures que permeten desenrotllar i consolidar una nova economia social.
Eixe nou model econòmic haurà d'acompanyar-se, a més a més, d'una important
reforma de la fiscalitat municipal. L'aposta per una economia social obliga a redefinir els
impostos municipals amb un doble criteri d'equilibri social i equilibri ecològic. Dit d'una
altra manera: els impostos a les grans superfícies comercials serviran per a ajudar al
xicotet comerç i els de les empreses d'energies contaminants per a finançar projectes
d'energies renovables. Una nova fiscalitat progressiva i ecològica per a un nou model
productiu capaç de crear ocupació digna i respondre a les demandes de benestar de la
ciutadania.

2.1. Creació d'ocupació sostenible i desprecarització
La creació d'ocupació en un nou model productiu ha de ser, perquè, una de les
prioritats de govern de València en Comú. I l'establiment de mesures que, a llarg termini,
asseguren la generació d'ocupacions diversificades en les múltiples àrees socials en les
que són necessàries. Estos últims anys, la pèrdua d'ocupacions ha sigut devastadora; la
desocupació de llarga duració afecta ja el 64% de les persones aturades, la qual cosa
implica un enorme deteriorament de les seues condicions de vida, al igual que les de la
comunitat. En un 10,4% de les llars, tots els actius estan aturats, situació que s'agreuja
en el cas de les dones i les persones migrants. Amb tota probabilitat, eixa és la causa
principal de què la població haja descendit un 3% en els últims 5 anys. La joventut és,
sens dubte, un dels rostres més visibles de la crisi del treball a València: en 2007, 95.600
joves de entre 16 i 29 anys tenien una ocupació; en 2013, esta xifra es va reduir fins a
38.300, amb una taxa de desocupació aborronadora del 44%.
Eixa destrucció brutal d'ocupació ha conduït a grups cada vegada més nombrós de
la ciutadania a un estat de vulnerabilitat social. Els indicadors mostren una taxa de risc
de pobresa i exclusió que arriba al 31% de la població, 4,5 punts per damunt de la
mitjana estatal. La població que manifesta dificultat a arribar a fi de mes ha pujat fins al
38,5% i el 11,6% presenta impagaments de rebuts. Es tracta d'una situació cada vegada
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més intolerable, que ha de ser frenada immediatament. Per això, les nostres polítiques
d'ocupació posaran l'èmfasi en els col·lectius que patixen major vulnerabilitat, com a
dones, migrants, persones amb discapacitat funcional i la joventut de València, que ha
vist dràsticament reduïdes les seues possibilitats de treball res més incorporar-se al
sistema laboral.
Urgix, a més a més, lluitar contra el deteriorament de les condicions de treball i
la precarietat en tots els àmbits de la vida social. En les últimes dècades, la
deslocalització de la producció industrial i l'impacte de les tecnologies de la informació
han canviat radicalment la naturalesa del treball assalariat i també de les classes
treballadores. La precarietat ha afectat, de fet, a tots els sectors productius,
independentment de la qualificació o el nivell d'estudis. Per això s'ha parlat de
l'emergència d'una nova classe social: el precariat. La inestabilitat en l'ocupació, de fet,
no sols afecta les capacitats econòmiques, sinó que implica una pèrdua de control sobre
el desenrotllament de les pròpies capacitats, sobre el temps propi i els horitzons de vida.
La precarització es traduïx, a més a més, en una pèrdua efectiva de drets civils, culturals,
socials, polítics i econòmics: el precariat seria la primera classe social de masses en la
història que ha anat perdent sistemàticament els drets conquistats per la ciutadania.
És necessari, per tant, un projecte de desprecarització de la ciutadania. Les falses
mesures d'austeritat (austeritat per a pobres, malbaratament i prodigalitat per als rics)
han resultat una nefasta solució que, en realitat, han derivat en l'espoli de béns públics
en benefici del mateix sector privat que ha provocat la crisi. S'imposa, per tant, una forta
inversió pública per a tornar a la ciutadania de València el control sobre la seua pròpia
vida, el seu temps i els seus horitzons de futur.

Creació d'ocupació en un nou model productiu
1/ Es posarà en marxa un programa d'estímul i creació indirecta d'ocupació
sostenible. S'estimularan les activitats que suposen nous jaciments d'ocupació
responsable. A través de formació i suport econòmic a l'emprenedoria social
s'incentivarà la creació d'empreses i cooperatives amb models de negoci basats en
principis de responsabilitat social i ètica empresarial, que responguen a

València en Comú

Programa electoral

Pàgina 19

necessitats de la societat. Els estudis sobre els jaciments d'ocupació indiquen quin
tipus d'ocupacions implicaran nous llocs de treball a curt, mitjà i llarg termini. Dins
d'ells, es prioritzaran aquells que responguen als objectius marcats de construcció
d'una economia sostenible i solidària, basada en la qualitat de vida i benestar.
S'espera així que es creen milers de llocs de treball en àrees centrals del nou model
productiu que proposem (2.2), creant llocs de treball lligats a: a) la rehabilitació
energètica de vivendes; b) la gestió sostenible de residus urbans; c) l'atenció de
les persones majors i de les persones amb dependència; d) l'agricultura urbana; e)
el comerç de proximitat i f) la vertebració cultural dels barris. Les comissions de
contractació prioritzaran, a més de la idoneïtat de les candidates i candidats, la
seua pertinença a col·lectius especialment vulnerables i afectats per la destrucció
d'ocupació, com a migrants, dones, joves i altres col·lectius en risc d'exclusió
social.
2/ A través de les Juntes de Districte i Assemblees de barri s'identificaran les
necessitats de cada barri per a assegurar la viabilitat d'eixes possibles noves
empreses i cooperatives responsables. D'esta manera, serà el veïnat qui
diagnostique quin tipus de servicis demanda i qui definisca els servicis i comerços
que podrien funcionar per a respondre a les seues necessitats. D'esta manera
s'evitarà també la invasió o colonització dels barris per corrents comercials alienes
als interessos dels seus habitants.
3/ Es realitzarà una avaluació de la gestió de servicis públics. Es crearan empreses
públiques en els casos en què puga rebaixar-se la factura i els impostos pagats pels
contribuents. Això servirà, també, per a generar llocs de treball en el marc dels
nous jaciments d'ocupació descrits anteriorment. En les empreses i cooperatives
creades amb estos fons públics, s'establiran comissions de contractació que asseguren el compliment dels drets laborals de les seues treballadores i treballadors.
Es prioritzaran, a més de la idoneïtat de les candidatures, la seua pertinença a
col·lectius especialment vulnerables i afectats per la destrucció d'ocupació.
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A títol d’exemple, es crearà una empresa municipal per a gestionar els residus urbans (punt 3.1). Actualment es paga a empreses privades per gestionar estos residus, quan amb el seu reciclatge i venda es podria estar pagant el propi servici,
rebaixant la factura i generant més llocs de treball dignes.

Lluita contra la precarietat i per la qualitat del treball
4/ Es crearà una Oficina municipal d'acció contra la desocupació i la precarietat.
Esta Oficina tindrà capacitat de diagnòstica –recolzada en una renovada oficina
estadística municipal– i l’encàrrec de dissenyar programes innovadors d'acció
contra la desocupació i la precarietat. La seua comesa serà integrar les accions de
foment empresarial responsable amb les accions de suport a persones parades.
També haurà de coordinar estes accions amb les ajudes a emprenedors/es amb
altres necessàriament complementàries com la inspecció de treball (en
col·laboració amb altres administracions autonòmiques i/o estatals) i altres
paràmetres del segell municipal de qualitat laboral.
5/ S'establirà un segell municipal de qualitat laboral en la contractació de
l'Ajuntament que garantisca els drets laborals. L'Ajuntament només mantindrà
convenis i contractes amb empreses que garantisquen els requisits de
responsabilitat social i de bé comú i els drets laborals i ambientals bàsics, així com
una clara aposta per la lluita contra la vulnerabilitat social, la igualtat i la nodiscriminació quant a gènere, cultura, ètnia, orientació sexual, edat, religió o
diferents capacitats. Esta aposta es valorarà per mitjà de l'anàlisi de la diversitat
efectiva en les plantilles, així com les mesures i plans que les organitzacions
plantegen per a generar organitzacions inclusives. S'evitaran els convenis amb
empreses que facen ús d'Empreses d'Ocupació Temporal i es prioritzarà la
contractació d'empreses que s'emmarquen dins de l'àrea de l'economia social.
6/ Es promourà un pacte social entre els diferents actors socials en el marc del
Pacte per l'Ocupació, actualment en preparació. Es canviarà el sentit d'eixe pacte
respecte a les polítiques d'ocupació anteriors, des d'una perspectiva social i col·laborativa. Se seguirà un model de microconcertació en el que les decisions han de
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consensuar-se entre els agents socials i les associacions, actors clau per al desenvolupament d'un nou model productiu. L'ajuntament, que en les etapes precedents ha defès una perspectiva desregularitzadora que ha afavorit la destrucció
d'ocupació i la precarització, advocarà per una concepció social de l'empresa i l'economia, lligada al nou model econòmic i productiu que proposem per a València.

Suport a la ciutadania sense ocupació i orientació laboral
7/ Es crearà un programa de pràctiques professionals garantides en associacions
i empreses, amb vocació progressiva d'estendre's a tots els nivells educatius i de
constituir-se gradualment en una garantia per a tot l'alumnat que haja conclòs la
seua formació. Es fomentaran les pràctiques en entitats del món associatiu, amb
l'objectiu de promoure la imaginació social i es cuidarà el correcte
desenrotllament, amb normativa municipal elaborada a tal efecte.
8/ Es reforçaran els programes municipals d'orientació laboral,

formació

ocupacional i intermediació en el mercat de treball cap a qualificacions
orientades a les necessitats socials i els nous jaciments d'ocupació responsable
descrits. Es dotarà d'un major finançament a les iniciatives ocupacionals dirigides
a persones en dificultat social articulant tallers segons necessitats específiques de
col·lectius (dones i hòmens en dificultat, persones migrants…). S'incidirà,
especialment, en la joventut parada no qualificada, així com en les persones
majors de 45 anys edat amb necessitats de requalificació. En el cas de la joventut
que compte amb escolaritat bàsica o batxiller, els tallers constituiran al mateix
temps, una oportunitat de qualificació per a l'ocupació i de retorn al sistema
educatiu per a completar la seua formació.
Els programes formatius i d'orientació laboral es complementaran amb accions de
busca d'ofertes laborals en empreses realitzades per part de professionals.
L'objectiu és que eixa formació i orientació finalitze en un lloc de treball efectiu
per a les persones parades que han participat. Es realitzarà, a més a més, un
seguiment a les contractacions realitzades per a observar l'adaptació al lloc de
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treball i el compliment de les condicions laborals per part de l'empresa i de la
persona treballadora.
9/ Es destinaran fons per a projectes socials que impliquen a les persones
aturades de llarga duració en connexió amb el sector associatiu dels barris. Es
tractarà de projectes destinats a cobrir necessitats socials dels barris i a promoure
els béns comuns en ells (acompanyament de persones majors o persones
dependents, guarderies infantils, reparació d'àrees públiques o comunitàries,
bancs de temps, consums col·laboratius, suport mutu tecnològic, xarxes de
solidaritat popular etc.). Es tracta d'una solució conjuntural per a col·lectius de
persones parades de llarga duració, un amortidor en moments durs de
desocupació i un ressort per a la participació associativa i l'apoderament de les
persones parades.
10/ Es concediran ajudes econòmiques puntuals per a atendre les situacions límit
de les persones amb desocupació de llarga duració (pobresa energètica,
necessitat de lloguer social, entre altres). S'articularan les mesures contra
l'exclusió social detallades en el punt 3.1 d'este programa.
11/ S'establiran mecanismes perquè les persones treballadores aturades o amb
contractes temporals encadenats d'alta precarietat accedisquen a drets deslligats
de l'ocupació, com a prestacions i ajudes econòmiques per al transport, beques
escolars, etc.
12/ En València en Comú no desitgem que el talent abandone la ciutat, però
entenem que la internacionalització és una factor important en la formació
laboral, especialment en alguns sectors. Per això, s'establiran programes
formatius en idiomes i assessorament personalitzat per a trobar ocupació o
formació en l'estranger.
13/ Es posaran en marxa programes de contacte i de retorn de persones que han
abandonat la ciutat per qüestions laborals. D'esta manera, a la seua volta a
València podran aportar la riquesa de la seua experiència laboral en l'estranger i
incloure's en els plans d'inserció laboral i transformació del model productiu.
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2.2. Nou model econòmic i productiu per a València
La lluita per l'ocupació i la desprecarització vital ha d'anar acompanyada d'un canvi
de model productiu profund que transforme la vida econòmica de la ciutat. La crisi
econòmica actual s'emmarca en un procés de financiarització en el que s'ha primat
l'especulació i els interessos corporatius enfront de les necessitats materials i afectives
de la ciutadania. És sabut que València ha sigut un laboratori privilegiat per a
l'especulació immobiliària i la mercantilització urbana. Les grans constructores i
agències d'esdeveniments han rebut el favor de les polítiques municipals del PP –en
molts casos, amb actituds obertament delictives– convertint la nostra ciutat en una
oportunitat de negoci per a les elits corruptes i les trames mafioses. Els processos de
privatització i externalització de servicis públics, retalls i desmantellament dels servicis
socials s'emmarca en un model econòmic basat en l'espoli dels béns comuns per part
de les elits.
Hem de posar totes les nostres energies a revertir eixe model econòmic i a
construir una alternativa basada en la sostenibilitat social i ecològica i en una nova
forma d'entendre les atencions. Un model econòmic i productiu pensat no per a produir
grans beneficis econòmics a les empreses ni a les elits, sinó per a crear unes millors
condicions de vida en la nostra ciutat, tenint en compte les necessitats materials, socials
i afectives de la ciutadania. Un model, per tant, estructurat entorn de la valoració del
comú i de la potència transformadora de l'acció col·lectiva.
Volem apuntar, a més a més, a una economia diversificada, que faça que la ciutat
siga menys dependent d'un sector productiu concret. Per això, potenciarem tant
l'economia a xicoteta escala com les experiències cooperatives i els models d'empresa
no capitalistes que generen riquesa social amb igualtat i solidaritat. Una especial atenció
mereix l'economia de l’atenció, l'espai d'activitats, béns o servicis –tant materials com
socials– necessaris per a la reproducció i el manteniment de la vida de les persones:
l'alimentació, la salut, l'afecte, l'educació i un entorn de vida adequat. La històrica
especialització de l'economia convencional en “el productiu” ha ignorat per complet
esta esfera econòmica, relegant-la a l'esfera del privat i domèstic. El fet de que estes
activitats hagen sigut realitzades tradicionalment per les dones de forma no remunerada
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en el marc de la família contribuïa a la seua invisibilització. Des de València en Comú
apostem clarament per una posada en valor de l'esfera de l'atenció com a condició per
a la construcció d'una ciutat justa i igualitària.

Nova economia social i cooperativa
1/ S'establirà un sistema de microcrèdits, en col·laboració amb entitats de banca
ètica, per al desenrotllament de noves formes de treball cooperatiu i economia
social. Es reorientaran els actuals programes de promoció d'empreses cap a les
noves formes de treball col·laboratiu orientat a les àrees d’interès i necessitats
socials: noves tecnologies, promoció del consum col·laboratiu, recursos
informàtics i continguts d'ús no privatiu, alimentació, salut, atenció del medi
ambient, etc.
2/ Es reorientaran els actuals programes municipals d'emprenedors (València
Emprèn) cap a la figura de l'emprenedora o emprenedor social, primant les
propostes d'emprenedoria col·lectiva. S'establiran criteris de concessió que
primen els projectes orientats a necessitats socials (atencions, tecnologia i xarxes,
creacions culturals, servicis a la comunitat, atenció a col·lectius desfavorits o amb
diversitat funcional, entre altres àrees).
3/ Es crearan en els barris, depenent de les Juntes Municipals, nous espais
municipals destinats al treball col·laboratiu recolzant les plataformes que puguen
impulsar estos nous tipus de treball. Es descentralitzarà així el diagnòstic i la
planificació de les necessitats i opcions de la ciutadania davant del nou model
productiu.
4/ S’impulsarà una xarxa regional, nacional i internacional de col·laboració amb
altres ciutats que estan apostant per este model productiu. El seu objectiu serà el
de crear mecanismes de col·laboració i coneixement mutu entre les diferents
ciutats i municipis. És necessari sumar forces per a l'extensió global d'un model
que no pot materialitzar-se de forma aïllada.
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Innovació i tecnologia en el nou sistema productiu
5/ Es finançaran i promouran projectes I+D+I realitzats per les nostres universitats
públiques, amb el suport dels col·lectius de professionals de gestió de la innovació,
entorn de la inclusió social a València i a la construcció d'un nou model productiu
per a la ciutat. L'ajuntament farà una convocatòria anual per a l'aprovació i realització del nombre més gran possible de projectes. La convocatòria inclourà projectes d'investigació complexos, dirigits a professors/es i investigadors/es universitaris/es i un concurs d'idees destinat a estudiants i joves, per a incentivar l'emergència de solucions creatives i el foment d’una nova emprenedoria que incorpore el
coneixement com actiu bàsic. La convocatòria es coordinarà amb la Fundació
InnDEA, que s'ha especialitzat els darrers anys en la sol·licitud i desenvolupament
de projectes europeus. Es transformaran els seus criteris per a promoure les investigacions destinades a desenrotllar una nova economia social.
6/ Es desenrotllarà un Pla d'Extensió Social de les Tecnologies de la Informació i
la Comunicació (TIC) que inclourà l'accés a internet sense fil i gratuïta en llocs
estratègics de les diverses centralitats urbanes (places de barri, zones de vianants,
edificis de gestió municipal, centres formatius…); l'ús i l'aposta pel programari
lliure per part de l'administració i els servicis municipals; el desenrotllament
d'espais informatitzats d'ús gratuït en centres cívics, biblioteques, centres de
creació cultural i altres espais de gestió municipal descentralitzada.

Nous paradigmes del comerç, l'alimentació, l'atenció i la vivenda
7/ S'establiran convenis amb entitats de banca ètica i de comerç just per a
transformar el teixit econòmic de la ciutat, desenrotllant i generalitzant la justícia
dels intercanvis econòmics a tots els nivells. S'aplicaran mesures fiscals per a
promoure el desenrotllament del comerç local i de proximitat enfront de les grans
superfícies comercials i per a revitalitzar les xarxes de comerç tradicional i la neoartesania local, així com la producció, distribució i consum d'aliments biològics i de
baix impacte ecològic.
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8/ Es dissenyarà un pla de transició d'un model d'agricultura capitalista i
alimentació globalitzada cap a la sobirania alimentària, des de la revaloració dels
criteris socials, ambientals i de proximitat. En coordinació amb el pla per al
desenrotllament i revitalització de l'horta de valència (4.2), es prendran mesures
per a impulsar la producció agroecològica:
a) S'enfortirà la compra pública alimentària de proximitat, agroecològica i de

comerç just en la restauració col·lectiva, a partir de la introducció d'estos
criteris en les condicions de les adjudicacions municipals a la restauració.
b) S'impulsarà la creació de grups de consum, per mitjà de la cessió d'espais

logístics, i s'impulsarà el mercat de venda directa, fires i altres fórmules de
comercialització d'aliments de proximitat, ecològics i de comerç just. En els
mercats d'abastiments i de barri, s'establiran criteris per a afavorir la
comercialització d'aliments de proximitat i agroecològics.
c) S'establiran mecanismes de certificació participativa de productes locals i

agroecològics a nivell municipal o supramunicipal. Això servirà per a recolzar la
seua venda en tots els llocs de comercialització, amb etiquetatges
diferenciadors i estratègies de visibilització. Es posaran en marxa campanyes
informatives i de sensibilització per a donar coneixement als canals de
comercialització els de productes locals agroecològics i incentivar el seu
consum. Es limitarà la publicitat en suports municipals de missatges relacionats
amb l'alimentació qüestionables des del punt de vista ètic i de la salut.
Estes mesures es complementaran amb les referides a la revaloració de l'horta
(4.2) i el dret a la salut (3.3) que contemplaran, com és el lògic, la necessitat de
redefinir els paràmetres alimentaris des d'una perspectiva ecològica i sostenible.

9/ Es dissenyarà un pla integral per a la valoració de l'economia de l'atenció:
aquelles activitats sovint no remunerades però imprescindibles per a mantindre la
vida i la dignitat de les persones. L'actual sistema d’atencions genera perjuís
importants en tota la població i col·loca en situacions dramàtiques a alguns
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col·lectius especialment vulnerables. Hem d'apostar, perquè, per un model basat
en els principis de coresponsabilitat i solidaritat en les atencions. Per a això es
prendran mesures per a l'atenció a la dependència (detallades en el punt 2.1 i 5.3);
per a l'equiparació de l'atenció de les filles i els fills en el si de la família (detallades
en el punt 5.1); per a l'escolarització gratuïta de les xiquetes i els xiquets de 0 a 3
anys (detallada en el punt 3.4); per a la desprecarització laboral i contra el
deteriorament de l'ocupació (detallades en el punt 2.1); per a la igualtat d’homes
i dones en l'àmbit laboral (detallades en el punt 5.1). Eixa reorganització del
sistema d’atenció tindrà efectes de gran importància en la creació de nous llocs de
treball, en l'eradicació de la lògica patriarcal en el mercat de treball i en la
construcció d'una ciutat igualitària, tres punts centrals de la nostra aposta política.
10/ Enfront del model de la construcció i l'especulació immobiliària que ha
dominat l'economia de la ciutat en les últimes dècades, es durà a terme un pla de
rehabilitació urbana d'àrees degradades per l'urbanisme depredador. Es
classificaran algunes àrees urbanes com a zones estratègiques de rehabilitació, la
qual cosa permetrà subvencionar els projectes de rehabilitació col·lectiva i alleujar
les càrregues fiscals sobre les obres de rehabilitació privades.
La rehabilitació del barri del Cabanyal i altres barri que han patit en les últimes
dècades fustigació i violència institucional per part de l’Ajuntament, adquirirà un valor
emblemàtic del nou model d'urbanisme participatiu que València en Comú impulsarà
quan arribe al govern de la ciutat. Serà el mateix veïnat qui dissenye i aprove el tipus de
rehabilitació que desitja per al seu barri. Les mesures del pla de rehabilitació inclouran
beneficis fiscals (detallats en el punt 2.3); incentius a la recuperació d'espais (detallats
en el punt 4.1); creació de llocs de treball lligats a la rehabilitació energètica d’habitatge
(punt 2.1 i 3.2) i fons per a la rehabilitació de zones i espais comuns (punt 4.1). D’aquesta
manera, la rehabilitació tindrà un efecte integral en la construcció d’una nova
sociabilitat urbana i la consolidació d’una consciència urbanística com a ferramenta de
construcció de comunitat.
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Un nou paradigma energètic: cap a una ciutat sense combustibles fòssils
11/ La ciutat de València es constituirà com una comunitat de transició, seguint el
model d'altres ciutats del món, cap a un nou paradigma energètic. Per a això,
s'elaborarà, a través de procediments de participació de barri, un Pla d'acció per
al descens energètic a escala municipal, amb l'objectiu de reduir emissions i
substituir els combustibles fòssils i l'energia nuclear per fonts renovables
gestionades de forma eficient i neta. S'intentarà aliar el respecte al Medi Ambient
a la generació de riquesa i ocupació locals. Aspirem, doncs, a aconseguir i
consolidar un dret ciutadà que actualment no es troba prou valorat: el dret a
produir i consumir la nostra pròpia energia o a decidir d’on prové l’energia que
ens subministren per al nostre consum. Este pla inclourà mesures relacionades
amb la creació de nous llocs de treball (detallades en el punt 2.1); amb el dret als
subministraments bàsics (detallades en el punt 3.5) i amb la sostenibilitat del
model urbà (detallades en els punts 4.1, 4.2 i 4.3 d’aquest programa) .
12/ Es dissenyarà un pla de substitució gradual per vehicles elèctrics de tot el parc
mòbil dedicat al transport públic i els vehicles municipals, abastits amb electricitat
de procedència renovable (en fotolineres o semblants). Llevat d'excepcions molt
justificades, no s'adquiriran nous vehicles públics propulsats per motors de combustió.
13/ L'ajuntament de València participarà de la transformació energètica produint
o contractant l'energia elèctrica municipal amb garantia d'origen 100% renovable.
14/ València es declararà territori lliure de fracking i altres tècniques agressives i
contaminants d'extracció de combustible. Promourà la creació d'una xarxa de
municipis contra la fracturació hidràulica en el País València i a Espanya, amb la
intenció de crear un front comú contra aquesta pràctica i pressionar per a
aconseguir el seu rebuig de nivell estatal.
15/ L'ajuntament recolzarà les campanyes de desinversió en companyies de
combustibles fòssils, retirant els seus fons i relacions amb companyies que
obtenen beneficis econòmics d'activitats que contribuïxen al calfament global i
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posen en perill la nostra salut i el nostre medi ambient. De forma paral·lela,
aquestos fons i relacions es redirigiran a companyies i cooperatives que treballen
amb fonts d'energia netes i renovables.
16/ Es desenvoluparan campanyes de sensibilització, formació i foment de la cultura energètica en tots els àmbits de la ciutat (ciutadania, comerç, indústria, primari) per mitjà d'actes públics, tallers, jornades, cursos i congressos.

2.3. Una nova fiscalitat municipal
L'alternativa econòmica, social i ciutadana que València en Comú representa haurà d'anar acompanyada d'una reforma substancial de la fiscalitat i del sistema tributari que
aplique un criteri redistributiu. En les últimes dècades, la política fiscal de l'ajuntament
ha anat d'acord amb les seues polítiques econòmiques: facilitar a les grans empreses de
la construcció, el turisme i els esdeveniments espectaculars realitzar els seus negocis
tèrbols, basats en l'especulació i el clientelisme, a la nostra ciutat. La nostra aposta
apunta en el sentit contrari: fer de la tributació i de les taxes municipals una ferramenta
redistributiva de primer orde, que grave les activitats que entren en col·lisió amb l'economia social i col·laborativa per la que apostem o que directament atempten contra el
bé comú.
En la situació administrativa actual, la majoria de les competències fiscals corresponen
a l'Estat i a les autonomies, pel que el marge de maniobra d'un municipi en política fiscal
és limitat. La nostra opció, ambiciosa en matèria fiscal, haurà d'apuntar en dos direccions. En primer lloc, en donar contingut social a les competències que ofereix la llei tributària als municipis, portant les possibilitats legals fins al seu límit per a garantir una
fiscalitat social i ecològica. En segon lloc, lluitar activament per l'increment de les competències municipals en matèria tributària.
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Reforma de la fiscalitat municipal
1/ Conscients de la importància de la fiscalitat com a ferramenta redistributiva,
crearem un Comitè per a la Reforma de la fiscalitat municipal que duga a terme
tres funcions bàsiques:
a) Dissenyar y proposar al govern central i al govern autonòmic una reforma de la
fiscalitat municipal que atorgue als municipis majors competències en matèria
tributària, pas necessari per a la posada en marxa de noves polítiques municipals
de tipus social.
b) Organitzar, junt amb altres municipis amb sensibilitat social, una xarxa municipal
per la reforma de la fiscalitat municipal, amb capacitat de negociació enfront de
l'Estat i front el govern central i autonòmic. Confiem en que després de les eleccions municipals de maig siguen moltes i molt importants les ciutats que passen a
adoptar polítiques socials noves i, per tant, es cree un gran front municipal per a
exigir al govern central una reforma de les lleis tributàries que els atorgue major
capacitat de decisió i gestió directa, d'acord amb els interessos locals de cada ciutat.
c) Explorar els límits de la legislació tributària actual per a dur a terme una fiscalitat
social i progressiva en el marc actual, a l'espera que es duga a terme la reforma
exigida. El Comitè deurà, doncs, trobar el mode d'encaixar en la legalitat tributària
actual les mesures següents.

Criteris socials i redistributius
2/ Aplicar un criteri progressiu en l'Impost de Béns Immobles, que permeta gravar
amb un tipus més alt aquells immobles de major valor, destinats a usos comercials,
a activitats lucratives deslligades del bé comú, a propietats de grans fortunes. Recaptar l'IBI corresponent a propietats d'organitzacions religioses no destinades al
culte, que actualment estan exemptes de pagament el que suposaria, segons un
informe de Valencia Laica, una recaptació pròxima als 1.220 milions d’euros. Atès
que a València el valor cadastral dels immobles no s'ha actualitzat des de 1997,
actualment la recaptació municipal per aquest impost és substancialment més
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aixa que la de les grans ciutats espanyoles. Per això, s'actualitzarà el valor cadastral dels immobles per a adequar-ho a la realitat del mercat actual. Per això, estudiarem l'actualització del valor cadastral d'aquells immobles de major valor de
mercat. A causa del criteri progressiu d'aplicació, això no significarà una pujada
d'impostos per a la ciutadania comuna, però sí que per a les grans fortunes i els
grans propietaris.
3/ Aplicar criteris socials i progressius a l'Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres, gravant especialment les llicències lligades a projectes de
luxe i a activitats lucratives no lligades al bé comú i reduint les càrregues fiscals als
projectes lligats a l'economia social i a la potenciació de béns comuns. Es
declararan algunes zones urbanes com a zones estratègiques de rehabilitació,
amb un important alleugeriment fiscal als projectes de rehabilitació presentats en
elles. Aquesta transformació en l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i
Obres es farà en coordinació i servirà per a sufragar les mesures detallades en el
punt 4.1 d'este programa.
4/ Redefinir des de criteris socials i progressius l'Impost d'Activitats econòmica
(IAE), actualment reduït a empreses amb més d'un milió d'euros de negoci en la
Llei d'Hisendes Locals. L'impost no haurà de gravar les activitats amb poc volum
de negoci, però sí amb major intensitat a les altes activitats. La recaptació d'este
impost es destinarà al desenvolupament dels plans del nou model productiu i
l'economia social i col·laborativa (punt 2.2).
5/ Es redefinirà l'Impost a l'Increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
(IIVTNU). Es gravarà intensament la compravenda a curt termini de solars i
edificacions i es bonificaran les transmissions portades a llarg termini, com les
herències.
6/ S'estudiarà la forma d'aplicar taxes per a les activitats substitutòries de
l'ocupació: caixers automàtics, gasolineres d'autoservici, supermercats amb pagament automatitzat i totes aquelles pràctiques comercials que apliquen l'automa-
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tització i la tecnologia per a destruir ocupació. La recaptació d'aquestes taxes s'emprarà directament en les mesures de creació d'ocupació detallades en el punt 2.1
d'este programa.
7/ Aplicar taxes majors, a través d'ordenances municipals, a les grans superfícies
comercials, per la utilització d'infraestructures públiques i servicis derivats d'això.
La recaptació d'eixes taxes s'emprarà directament en les mesures de suport al
comerç local i de proximitat detalles donen el punt 2.2 d’aquest programa
8/ Es dissenyarà i posarà en marxa un sistema d'exempcions i bonificacions per a alguns
d'estos impostos per a persones en situació de desocupació o famílies amb diversos
membres aturats.

Criteris ecològics i de sostenibilitat
9/ Aplicar taxes amb criteris mediambientals a les empreses contaminants i a les
que comercialitzen energies no renovables. Aquestos mateixos criteris ambientals
s'aplicaran, de forma transversal, en tots els impostos municipals, a fi de desincentivar l'impacte ecològic de les empreses i incentivar l'ús d'energies renovables
i materials no contaminants. La recaptació d'eixes taxes s'emprarà directament en
les mesures per a la utilització d'energies renovables i d'iniciatives d'eficiència
energètica i promoció de l'estalvi detallades en els punts 2.2 i 3.5 d'este programa.
S'establiran, de forma complementària, mesures fiscals de foment de l'eficiència
energètica i les energies renovables: bonificacions en ordenances fiscals per a projectes d'autoconsum, rehabilitació energètica, construcció sostenible, vehicles
elèctrics, sistemes de gestió i agregació de la demanda de transport…
10/ Es modificarà l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) vinculant-lo
de forma decidida a la protecció del medi ambient. S'incentivarà per mitjà de bonificacions potestatives d'este impost als vehicles que contaminen menys i contribuïsquen a la transició a una mobilitat neta i amb energies renovables.
11/ Aplicar taxa turística per pernocta en hotels i allotjaments turístics de la ciutat,
com es fa en molts altres destins de gran afluència turística. Es tractarà d'una taxa
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progressiva, lligada al cost del servei contractat. D’esta manera es gravarà més
intensament als establiments de turisme de luxe i amb menor intensitat a les
propostes de turisme ecològic o col·laboratiu. La recaptació d’aquesta taxa es
destinarà a les mesures de millora dels serveis públics lligats a l’espai urbà que
apareixen detallats al punt 4.1 i 4.3 d’aquest programa.

Lluita contra el frau fiscal
8/ Es crearà una Oficina municipal contra el frau fiscal, amb l'objectiu de
combatre el frau fiscal de les activitats econòmiques realitzades a València i dels
impostos de gestió municipal. S'establiran, a més a més, mecanismes de
coordinació entre aquesta oficina i els organismes semblants en altres nivells de
l'administració (autonòmic i estatal), amb la finalitat d'establir metodologies
municipals de seguiment i control en l'assignació i el pagament d'impostos locals i
estatals. L'increment recaptatori derivat d'esta lluita contra el frau fiscal es
destinarà a les mesures de creació d'ocupació detallades en el punt 2.1 d’aquest
programa.
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3. DRETS SOCIALS BÀSICS
València viu hui una situació d'emergència social en què molts dels drets socials bàsics
de la ciutadania han sigut conculcats. Encara que les lleis emparen, en teoria, els drets
fonamentals de les persones, en la pràctica molts dels drets reconeguts per la Declaració
dels Drets Humans i per la Constitució Espanyola es veuen sistemàticament vulnerats a
causa de la violència econòmica i la inacció de les institucions.
Les polítiques municipals del PP, en compte de servir de contrapès a aquesta situació
d'emergència, han deixat en l'abandó a grans sectors de població que han perdut les
seues vivendes a les mans dels bancs, que han patit la precarització radical dels seus
treballs o que han perdut la possibilitat d'accedir als subsidis i serveis socials. La privatització dels serveis públics, la duresa de les últimes reformes laborals i el model d'especulació immobiliària han deixat un balanç social dur i ple d'experiències d'angoixa i dolor. L'objectiu primordial de València en Comú és acabar amb aquesta lògica i convertir
la política municipal en un espai de lluita contra l'exclusió social, la pobresa i la precarització de les relacions laborals i humanes.
La nostra principal preocupació és, per descomptat, la pobresa i les noves formes
d'exclusió social, i a lluitar contra elles dedicarem totes les nostres forces, transformant
integralment els criteris de les ajudes municipals i instaurant nous serveis i formes de
traure la població de l'abandó institucional de les últimes dècades. En el context actual,
bona part de les situacions d'exclusió es troben lligades al problema de l’habitatge: els
desnonaments desencadenats per la crisi financera i la cobdícia del sistema bancari han
deixat sense casa a milers de veïnes i veïns de València, acostant a una part important
de la població a una situació d'incertesa, impotència i dolor, quan no simplement de
desesperació. A València en Comú apostem per una revisió general de les polítiques
d’habitatge que acabe amb aquest problema i altres factors d'exclusió social.
Una de les formes de pobresa que amb major força ha colpejat a la població valenciana
és la pobresa energètica: la incapacitat d'una part de la població de contractar serveis
de llum i gas. Per això, necessitem assegurar l'accés als subministraments bàsics de tota
la ciutadania i evitar les situacions de desprotecció energètica que poden suposar riscos
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per a la salut. Un altre dels àmbits en què hem de treballar és, precisament, el dret a la
salut: no sols pel que fa a l'accés al sistema sanitari sinó en el dret a viure en un entorn
saludable que, de forma integral, afavorisca la salut de les persones com a dimensió
fonamental de la vida humana
Però tots estos drets, que afecten les condicions materials de vida en la ciutat, han de
complementar-se amb el dret a l'educació i el dret a la memòria i la reparació, com a
dimensions essencials en la construcció d'una ciutadania crítica i una cultura
democràtica. Si l'educació, tant formal com no formal, assegura el desenvolupament de
capacitats intel·lectuals i socials necessàries per a l'exercici del criteri, la crítica i la
deliberació, la memòria social assegura la connexió amb el passat i la possibilitat d'una
comprensió de la vida social en la seua historicitat. Ambdós són necessàries, perquè,
per a la construcció d'una societat verdaderament democràtica i conscient de les seues
possibilitats de transformació.

3 .1. Lluita contra la pobresa i l'exclusió social
En la situació d'extrema gravetat social en què ens trobem, un dels objectius
fonamentals de l'ajuntament ha de ser garantir una vida digna a tota la ciutadania. Per
a això, hem de lluitar per un model de ciutat que integre mecanismes efectius per a
evitar la pobresa i l'exclusió social. De fet, el risc de pobresa i exclusió social a la
Comunitat Valenciana se situa en el 32% i és superior a la mitjana d'Espanya. Entre 2008
i 2012 la desigualtat ha crescut un 10,1%; s'estima que 494.000 famílies (1,5 milions de
persones) es troben en situació d'exclusió social i que un 49,5% de la població valenciana
pateix marginació en l'ocupació. A més a més, un 13% de famílies no pot assegurar una
alimentació suficient i equilibrada. Es tracta, per tant, d'una situació d'emergència social
i humana que hi ha que combatre fermament, invertint el sentit de les polítiques que
han portat a València a aquesta situació.
Fins ara, l'Ajuntament ha estat treballant amb un model de ciutadania excloent i
clientelar que estigmatitza i segrega la població i impedeix els processos de participació
i enfortiment de la ciutadania. Les polítiques del PP han promogut intensament el lucre
de les elits en detriment dels interessos del comú de la ciutadania i d'aquells que es
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troben en una situació de major precarietat. El IX Informe de Casa Caridad sobre la
pobresa a València alerta de la cronificació de les situacions de precarietat: en 2014 ha
augmentat un 50% el nombre de persones que porta ja més d'un any acudint als
menjadors socials. L'agreujament de la pobresa s'ha acompanyat de la seua
feminització: entre 2010 i 2014, el nombre de dones ateses s'ha duplicat i el nombre de
xiquets i xiquetes quasi s'ha triplicat fins a ser el 17% de les persones ateses.
Malgrat això, les polítiques municipals han deixat bona part dels serveis socials en mans
privades: la majoria del serveis especialitzats naixen privats o es produeix la seua
privatització progressiva. D’aquesta manera, el disseny dels serveis socials es limita a la
gestió d’ajudes econòmiques precàries, la qual cosa deriva en un oblit d’una perspectiva
holística dels individus que reben l’ajuda. Al tecnificar i deslligar les ajudes del seus nuclis
afectius-relacionals i de les seues xarxes socials, les ajudes s’han convertir en elements
assistencials que, en molts casos, produeixen un efecte contradictori. Aquesta lògica de
l’ajuda a la pobresa de fet, ha contribuït a l'estigmatització progressiva dels col·lectius
receptors i dels propis serveis. Per això, hem d’apostar per uns serveis socials molt
diferents, orientats al treball comunitari, l’autonomia i l’acompanyament personal de
les persones, de manera que millore la qualitat i el control sobre la seua pròpia vida.

Lluita contra l’ exclusió social
1/ Es crearà una Renda mínima municipal per a totes les famílies que es troben
davall el llindar de la pobresa. Es tractarà d'una renda complementària a les ajudes
o quantitats ja rebudes que els permeta arribar a un 60% del salari
interprofessional. L'establiment d'esta renda mínima no és obstacle perquè, en un
futur pròxim, s'òbriga el debat sobre una renda bàsica de ciutadania.
2/ Es crearà un Fons Local contra l'Exclusió Social i la Pobresa que incloga, a més
de les situacions d'exclusió econòmica, a les persones amb dependència i a les
persones migrants. Contemplarà també els casos de pobresa energètica.
3/ Es crearà un Observatori d'Urgències Socials, com a dispositiu preventiu de
necessitats socials emergents o instaurades. L'observatori estarà destinat a
detectar precoçment situacions de risc d'exclusió social i a investigar necessitats
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detectades i no satisfetes, amb l'objectiu de donar resposta urgent a les
conjuntures que precisen atenció immediata. Tot això respectant i promovent
l'autonomia i la responsabilitat de les persones que les patixen per mitjà de la
utilització dels recursos institucionals i socials.
4/ Es flexibilitzarà l'accés al padró municipal i, si és necessari, es crearà una ferramenta municipal paral·lela que servisca per a censar les veïnes i veïns. S'establirà
un protocol de coordinació amb l'administració autonòmica a fi que qualsevol persona resident a València tinga accés als drets bàsics: salut, educació, etc.

Col·lectius vulnerabilitzats i estigmatització social
5/ S'establiran plans específics contra la feminització de la pobresa i l'exclusió de
gènere (detallat en 4.1), l'exclusió social del col·lectiu LGTBI (detallat en 4.2),
persones amb capacitats diferents i diversitat funcional (detallat en 4.3),
persones migrants (detallat en 4.4) i joventut (detallat en 4.5) .
6/ Es transformarà el programa municipal d'atenció a domicili i teleassistència a
gent major per a propiciar un envelliment digne, actiu, autònom i saludable.
S'articularà a programes d'intercanvi intergeneracional i suport comunitari que
doten de benestar a les persones majors i a l'entorn que les acompanya.
7/ S'enfortirà la participació social de la gent major a partir de la creació d'un
Consell de Sabers que assessore part de l'activitat municipal. Hem de prestar
especial atenció al saber de la gent major, patrimoni humà i cívic del que podem
aprendre i a qui hem d’oferir totes les ferramentes necessàries per a la participació
social.
"8/ Es derogaran les ordenances municipals que criminalitzen la pobresa, la
mendicitat, la supervivència, la venda ambulant, el treball sexual i abunden en
l'estigmatització i exclusió de determinats col·lectius.
9/ S'establiran plans participatius i incloents en els barris més desfavorits, en coordinació amb les associacions socials de cada barri. Es reconeixerà el treball
d’aquests plans de participació com a mecanismes de lluita contra l'exclusió social, que reforcen el treball en xarxa i comunitari.
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10/ Es dissenyarà un pla específic per a la inclusió social del poble gitano i per a
garantir els seus drets de ciutadania. El pla garantirà el compliment efectiu del seu
dret a l'educació i el seu dret a la vivenda digna. Promourà la seua inclusió en els
programes d'ocupació i accés al mercat laboral. S'acompanyarà amb una campanya de sensibilització i de valoració de la cultura gitana i de la seua inclusió en tots
els espais de participació política d'àmbit municipal.
11/ Es posarà en marxa un pla acció per a l'eradicació del xabolisme i la infravivenda, que buscarà solucions estables i definitives i no de transició. El pla combinarà mesures de reallotge amb altres d'acompanyament i suport social a les famílies durant tot el procés, així com la participació dels afectats.

Alimentació i necessitats bàsiques
12/ S'assegurarà l'alimentació a qualsevol persona, amb especial atenció a
menors, joves i població major. Per a això, s'enfortiran els serveis normalitzats de
menjador i s'augmentarà la dotació en l'accés a beques de menjador i ajudes
escolars, amb l'objectiu que cap menor o adolescent quede exclòs del dret a
l'alimentació per raons econòmiques. Es treballarà a mig termini per garantir la
gratuïtat del servici de menjador escolar.
13/ S'augmentarà el nombre de places gratuïtes amb servei d'alimentació en els
llocs educatius i d'oci i temps lliure per a garantir l'alimentació de menors en
període de vacances.
14/ Es garantirà el transport públic gratuït per a les persones amb recursos
econòmics limitats.

Remunicipalizació de competències i coordinació interinstitucional
15/ Atès que el marc de competències municipals ha sigut durament retallat i
l'ajuntament és l'òrgan que, per la seua proximitat a la ciutadania, millor pot
afrontar estes situacions d'exclusió, es treballarà per l'establiment d'un front
municipal –junt a altres ajuntaments de sensibilitat social–- per la recuperació de
les competències municipals usurpades per la reforma de la Llei 27/2013, de 27
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de Desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local.
Específicament, s'exigirà:
a) recuperar la clàusula general que permetia als municipis prestar qualsevol

classe d'activitats i quants servicis contribuïren a satisfer les necessitats de la
comunitat veïnal.
b) recuperar l'anterior redacció de l'article 25, atès que actualment queda restrin-

gida a l'avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social.
c) recuperar el contingut de l'article 28 de l'anterior Llei 7/1985, de 2 d'abril, re-

guladora de les Bases de Règim Local, que permetia als municipis exercir competències complementàries de les pròpies d'altres Administracions Públiques
en matèries com a educació, cultura, promoció de la dona, habitatge, sanitat o
protecció del medi ambient.
d) incloure noves competències al servici de la ciutadania.

Fins que aquestes competències hagen sigut reincorporades en la legislació,
l'ajuntament buscarà els mecanismes per a assegurar que, d'una manera o
d’altra, puguen complir-se.
16/ Es realitzaran convenis amb els distints nivells de l'Administració per a
articular i complementar els diferents serveis municipals. D’aquesta manera,
l'ajuntament garantirà, a través dels seus serveis o els de l'autonomia o l'Estat, els
drets socials de la ciutadania, prestant els serveis socials de manera universal i
plena.

3.2 Dret a la vivenda
La vivenda digna és un dret reconegut en la Declaració Universal dels Drets
Humans, en el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals i en els articles
33 i 47 de la Constitució Espanyola. No obstant això, en els últims anys l'accés a la
vivenda s'ha convertit en un terreny de lluita entre els poders econòmics i bona part de
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la ciutadania. L'economia de l'especulació, la seua promoció de les hipoteques
desenfrenades i les actituds irresponsables de l'elit política i la banca han propiciat un
escenari en què multitud de famílies són expropiades de les seues cases per unes
entitats financeres que sobreviuen gràcies a la intervenció pública, però que actuen
explícitament i agressivament contra el bé comú.
En València en Comú ens sentim plenament compromesos amb el dret efectiu a la
vivenda de totes les persones i ens avergonyix que, a hores d'ara, les persones
treballadores, les famílies amb xiquets, les persones majors i amb capacitats diferents
continuen sent expulsades de les seues cases cada dia a la nostra ciutat sense que
existisca un mecanisme institucional que les protegisca i s'ocupe de garantir el seu dret
a la vivenda. Les autoritats han eludit la seua responsabilitat, prioritzant els interessos
d'entitats financeres privades per damunt de les necessitats i urgències dels habitants
de València.
En València en Comú ens comprometem a posar en marxa mesures que facen
front a l'emergència habitacional i garantisquen el dret a la vivenda de la població, així
com els seus subministraments bàsics. Per a això, declararem València com una ciutat
lliure de desnonaments i accelerarem tots els procediments necessaris perquè ni una
sola família més siga desnonada per raons econòmiques. En paral·lel, promourem la
vivenda de protecció social, posant fi a la venda de patrimoni públic, i l'establiment de
plans de rehabilitació que fomenten la creació d'ocupació en l'àmbit municipal. Per a
això, s'elaborarà un Pla Municipal de Vivenda que evite la desocupació permanent i
injustificada de vivendes, impulsant la cessió de pisos buits a l'ajuntament per a la seua
gestió temporal. D'esta manera, es constituirà un parc públic municipal de vivendes en
règim de lloguer social, que atenga especialment les situacions de major vulnerabilitat.

València: ciutat lliure de desnonaments
1/ València es constituirà com una ciutat lliure de desnonaments. S'establirà una
mesa de negociació amb les entitats financeres que estan realitzant
desnonaments i/o disposen de vivendes buides, amb la finalitat de paralitzar els
desnonaments per raons econòmiques i garantir una alternativa habitacional als
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que ho necessiten, tenint en compte criteris de proximitat, per a qualsevol família
afectada per la contractació i impagament de la seua hipoteca. En cas
d'incompliment dels acords plantejats s'establiran mesures sancionadores com la
inhabilitació de les entitats infractores per a participar en promocions de vivenda
de protecció pública o en actuacions d'edificació o rehabilitació amb finançament
públic. Es podran establir també sancions econòmiques, que es destinaran a
ajudar a la ciutadania damnificada.
2/ S'impedirà la intervenció de la policia municipal i del cos de bombers en
l'execució de llançaments hipotecaris.
3/ Es retiraran tots els fons de l'ajuntament i es cancel·laran els comptes
municipals de les entitats financeres que executen desnonaments a la ciutat de
València.
4/ Es vetlarà per l'efectivitat de l'exempció al cobrament de la plusvàlua sobre les
vivendes que han sigut objecte de dació en pagament i promourem des de
l'ajuntament la creació a nivell autonòmic d'una nova llei de lloguer.
5/ Caldrà atendre a les famílies ja desnonades des dels serveis municipals
d'assistència social amb un enfocament més participatiu i inclusiu, coordinant els
seus esforços amb els d'altres espais d'assessorament de caràcter civil i
independent com les Plataformes d'Afectades per la Hipoteca.

Creació d'un Parc públic municipal de vivendes
6/ S'elaborarà un Pla Municipal de Vivenda que evite la desocupació permanent i
injustificada de vivendes impulsant la cessió de pisos buits a l'Ajuntament per a la
seua gestió temporal. Es realitzarà un cens efectiu de les vivendes deshabitades
en règim de propietat municipal, de les pertanyents a entitats financeres en la
ciutat de València. Algunes d'estes entitats financeres han sigut rescatades amb
diners públics i deuran per això contribuir preferentment amb la cessió de les
vivendes de la seua propietat provinents de llançaments i execucions judicials. De
la mateixa manera, instarem a la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la
Reestructuració Bancària (SAREB) perquè pose a disposició de la ciutadania
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valenciana les vivendes sota la seua gestió que es troben ubicades dins del
municipi. D'aquesta manera, es constituirà un parc públic municipal de vivendes
de lloguer social.
7/ En el cas de les persones o famílies sense recursos que puguen demostrar que
estan vivint en una vivenda propietat d'una entitat financera que no resultara
domicili, podran sol·licitar la protecció i l'obertura de l'expedient d'expropiació
del dret d'ús de la vivenda, per causes humanitàries, a l'empar del dret
constitucional i a fi d'evitar la vulneració dels Drets Humans. Davant de la
impossibilitat de fer front a les quotes hipotecàries o de lloguer de sa casa, moltes
famílies s'han vist obligades a recórrer a l'ocupació de vivendes deshabitades, una
forma d'accés al dret a la vivenda que augmenta el grau de vulnerabilitat de les
persones que es veuen abocades a incórrer en ella. Aquestes vivendes serien
incorporades d'esta manera al Parc municipal de vivendes de l'ajuntament de
València.
8/ S'establiran programes d'inspecció i un protocol per a la detecció de vivendes
deshabitades, en el que instarem a col·laborar a les companyies subministradores
de serveis i entitats financeres.
9/ Per a evitar la desocupació permanent i injustificada dels immobles en propietat
d'entitats financeres s'establirà la penalització a través de l'Impost de Béns
Immobles (IBI) i la inhabilitació de les entitats infractores per a participar en
promocions de vivenda de protecció pública o en actuacions d'edificació o
rehabilitació amb finançament públic.

Una nova política de vivenda
10/ Es crearà un Observatori municipal de la vivenda, a fi de centralitzar i
promoure la transparència respecte a les dades municipals sobre vivenda, perquè
puga realitzar-se un control ciutadà permanent. L'observatori comptarà amb la
participació d'institucions i societat civil i farà seguiment i avaluació de les
polítiques públiques, amb capacitat de control, denúncia i proposta legislativa.
S'establirà una coordinació amb altres administracions a nivell estatal i autonòmic.
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11/ S'establiran mesures immediates contra l'especulació immobiliària i
l'urbanisme depredador. L'ajuntament adoptarà una política de seguiment i
vigilància, a través de l'Observatori, davant dels processos especulatius i, en cas
de maniobres privades o corporatives contra el bé comú, establirà criteris de
correcció o paralitzarà directament les operacions. Es declararà València com a
ciutat lliure de “fons voltor”. Es conceptualitzarà l'acaçament immobiliari com a
vulneració del dret a la vivenda i l'ajuntament intervindrà com a acusació pública
en casos d'acaçament immobiliari, en la línia d'allò que s'ha descrit en el punt 4.1.
12/ Es durà a terme un pla de rehabilitació de vivendes en zones estratègiques (El
Cabanyal, Velluters, Benimaclet, etc.), que implicarà incentius fiscals (detallats en
2.3) i criteris de reordenació urbana (punt 4.1). Es contrarestaran les polítiques de
construcció descontrolada del PP (i la destrucció que comporta) amb polítiques de
rehabilitació de barris històrics recentment degradats. Es classificaran algunes
àrees urbanes com a zones estratègiques de rehabilitació, la qual cosa permetrà
subvencionar els projectes de rehabilitació col·lectiva i alleujar les càrregues fiscals
sobre les obres de rehabilitació privades. Tal com es descriu en el punt 2.2, la
rehabilitació tindrà un efecte integral en la construcció d'una nova sociabilitat
urbana i la consolidació d'una consciència urbanística com a ferramenta de
construcció de comunitat.
13/ Es durà a terme un pla de la rehabilitació energètica de vivendes en tota la
ciutat, amb l'objectiu de substituir progressivament les energies contaminants per
energies netes i segures. Eixe pla comptarà amb mesures fiscals previstes en el
punt 2.3 i s'emmarcarà en el projecte de canvi de model energètic detallat en el
punt 2.2. A més, s'integrarà en el pla de creació d'ocupació digne proposat en el
punt 2.1
14/ Es procedirà a la municipalització de la gestió d'AUMSA, entitat de caràcter
públic i gestió privada que, en compte de fomentar polítiques de vivenda a preus
assequibles o lloguers socials i compromesos amb la realitat de les persones més
necessitades, s'ha dedicat fonamentalment a la realització d'obres públiques de
gran envergadura, com el Pont de Fusta o el Mercat de Colom.
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3.3 Subministraments bàsics i transformació energètica
La pobresa energètica és una de les noves formes d'exclusió social que la crisi ha
portat a l'extrem. Una part de la població de València té serioses dificultats o li resulta
impossible assumir els costos dels serveis de llum, gas i aigua i viuen sense accés a ells.
En una ciutat com València, eixes carències suposen un risc per a la salut i una amenaça
quasi segura d'exclusió laboral. Per això des de València en Comú apostem per garantir
l'accés de tot el veïnat de València als subministraments bàsics i per un descens de les
tarifes energètiques, com a primer pas per a lluitar contra els efectes socials de la
pobresa energètica.
Però més enllà d'eixa aposta d'emergència, creiem que els subministraments
bàsics han de ser remodelats integralment en dos sentits complementaris. En primer
lloc, apostem per extraure la seua distribució dels vaivens del mercat i per deslligar la
seua comercialització de l'afany de lucre de les grans empreses. Al constituir drets
bàsics, han de ser garantits per una gestió pública que no es guie per l'obtenció de
beneficis econòmics, sinó per la consecució del bé comú. Per això durem a terme, en
primer lloc, una remunicipalització del servei de l'aigua i es durà a terme un pla
progressiu de remunicipalització dels serveis d'energia, per a garantir-los com a servei
públic.
En segon lloc, estem convençuts de que el futur de la ciutat passa per un canvi de
paradigma energètic, net, lliure de combustibles fòssils i descentralitzat, basat en part
en la generació energètica en els propis llocs de consum. La transformació energètica
de la ciutat ha de ser, de fet, un dels pilars del nou sistema productiu (punt 2.2) i la
condició per a poder pensar en una València més justa, més solidària i més humana.

Garantia d'accés i descens de tarifes
1/ L'ajuntament posarà en marxa un pla de rescat contra la pobresa energètica
per a garantir que a cap família se li tallen els subministraments bàsics per incapacitat de fer front al pagament dels seus rebuts. Este pla s'integrarà i coordinarà en

València en Comú

Programa electoral

Pàgina 45

les diferents mesures de lluita contra l'exclusió social (punt 3.1). A més de les mesures correctives d'urgència, el pla de rescat contra la pobresa energètica contemplarà també mesures preventives, dirigides a les persones vulnerables de patir pobresa energètica. Per a això, es realitzaran tallers de formació en eficiència energètica i factures a treballadors socials i famílies, difusió i tramitació del bo social,
xicotetes inversions en millores d'aïllaments i instal·lacions… L'Ajuntament de València promourà l'aplicació de mesures d'eficiència energètica a les llars afectats
per la pobresa energètica, i incentivarà l'autoconsum en famílies vulnerables.
2/ Es realitzarà una auditoria del cost dels serveis d'aigua, llum i gas, que permeta
determinar l'origen i destí dels beneficis obtinguts per les companyies gestores. Es
determinaran els marges de benefici de les companyies i s'estudiarà la seua
legitimitat en un context de creixent pobresa energètica.
3/ S'establirà una mesa de negociació perquè aquestes companyies
contribuïsquen a garantir l'accés als subministraments bàsics amb tarifes més
justes.
4/ S'imposarà a les companyies elèctriques taxes per l'ocupació de l'espai públic.
La quantitat de la recaptació es dedicarà a alleujar la càrrega de la factura elèctrica
de la població més desfavorida. En la mesa de negociació s'exigirà a les
companyies elèctriques que en cap cas eixes taxes s'utilitzen com una excusa per
a pujar les tarifes als usuaris.

Transformació del model energètic
5/ Es crearà una Agència Local de l'Energia amb l'objectiu prioritari de dissenyar
un pla progressiu per a la substitució d'energies basades en combustibles fòssils o
en energia nuclear per energies renovables i no contaminants. En un termini de
vuit anys, València ha de ser una ciutat lliure d'energies contaminants i no
renovables. L'agència haurà de dissenyar també el pla per a la municipalització de
la gestió dels servicis energètics, que haurà d'articular-se al de canvi de paradigma
energètic.
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6/ L'Agència Local de l'Energia dissenyarà un pla d'estalvi energètic per a la ciutat.
Es centralitzaran les polítiques d'estalvi i eficiència energètica en totes les
propietats de l'ajuntament i es dissenyaran plans per a estendre els mateixos
principis a totes les àrees de la ciutat.

Autosuficiència energètica
7/ S'apostarà per un sistema energètic combinat, basat en la generació en els llocs
de consum complementada per la generació centralitzada. Es posarà en marxa un
pla de rehabilitació energètica de tots els edificis públics, en el que s'incorporaran
instal·lacions de generació d'energia renovable. Es dissenyaran i implantaran accions d'eficiència energètica en les instal·lacions municipals prioritzant canvis d'hàbits per a eliminar els malbarataments en el consum. Els estalvis aconseguits pel
canvi d'hàbits s'invertiran, en part o en la seua totalitat, en noves mesures d'eficiència energètica, prioritzant accions que generen grans estalvis a curt termini.
8/ S'inclouran sistemes de separació d'aigües en tots els equipaments municipals
que ho permeten.
9/ S'establiran normes subsidiàries i ordenances per a establir l'obligació
d'incorporar instal·lacions de generació en tots els edificis nous i rehabilitacions,
avançant els compromisos de la Directiva Europea sobre edificis autosuficients.
10/ L'Agència Local d'Energia establirà una nova planificació d'infraestructures
adequada al nou sistema de fluxos d'energia elèctrica. Se substituirà l'estructura
radial per una estructura en xarxa (o en tela d'aranya) que tinga en compte la
transformació del transport cap a un model també elèctric.
11/ S'elaboraran plans d'actuació per a la millora de la gestió energètica.
Inclouran actuacions en els sistemes de climatització dels edificis públics, amb
l'objectiu principal d'eradicar la utilització de combustibles fòssils en ells.

Enllumenat públic
12/ Es durà a terme una renovació dels sistemes d'enllumenat públic, per a reduir
la despesa energètica i la contaminació lumínica de la ciutat.
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Es traurà a concurs un pla per a modificar progressivament els sistemes
d'enllumenat i control, el disseny d'ubicació i densitat de punts de llum. En 2023
hauran d'haver-se renovat tots els sistemes d'enllumenat existents en l'actualitat
per aquelles solucions que proporcionen la màxima eficiència i eviten l'emissió de
flux per damunt de l'horitzontal. La llum és per a les persones i hauria d'enfocar
als carrers, així que tota la il·luminació en esfera suposa un malbaratament
innecessari que haurà d'evitar-se.
13/ Es transformarà la il·luminació dels edificis municipals per a minimitzar costos
i malbaratament energètic, substituint-la progressivament pel sistema LED.
14/ Es regularà la il·luminació exterior utilitzada per establiments comercials i de
serveis amb l'objectiu d'optimitzar la densitat de punts de llum i limitar els
períodes horaris d'ús.

Remunicipalització de l'aigua
15/ S'iniciarà el procés de remunicipalització del servei d'aigua, d'acord amb el
model que s'està duent a terme en diferents ciutats europees. Això permetrà
baixar el preu pel consum d'aigua, controlar integralment el cicle de l'aigua i
permetre un ús més racionalitzat. El servei d'abastiment i sanejament de l'aigua
constituïx, per a València en Comú, un servei públic vinculat als drets humans i
que, per tant, ha de quedar fora de les lògiques de mercat i dels criteris i prioritats
del negoci privat.
16/ Es garantirà la disponibilitat i l'accés públic i col·lectiu a l'aigua potable com a
dret inviolable i inalienable. Garantirem una dotació mínima d'aigua, el valor de la
qual en el context mundial està fixat entre 60 i 100 litres per persona i dia, i davall
cap pretext es tallarà el subministrament en cas d'impagaments socialment
justificats.
17/ Es millorarà i racionalitzarà l'ús de l'aigua i el seu tractament. Garantirem el
compliment de la Directiva Marco de l'Aigua, així com les llistes de substàncies
prioritàries perilloses i persistents. Se separaran les aigües pluvials i les residuals,
així com, entre estes últimes, se separaran les grises i negres. Es posarà en marxa
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un pla de reducció de fugues en canonades i un pla d'estalvi en el consum d'aigua
potable: l'aigua és un bé finit i ha de ser regulat amb criteris d'equitat, eficiència i
solidaritat. Es milloraran els sistemes de depuració i es dissenyarà un sistema de
reutilització de les aigües depurades per al regadiu.

3.4 Dret a la salut
La salut és una dimensió fonamental de la vida humana i un dret essencial que
depèn en gran manera, de l'entorn en què es viu. Per això, el nostre projecte d'una
ciutat més humana, vivible i amable per als que l'habiten i la visiten, independentment
del seu sexe, origen, edat o capacitat, exigix generar entorns saludables que fomenten
el bon viure i el benestar físic i mental. Una ciutat saludable és aquella que s'ocupa i
preocupa per revertir les dificultats socials, econòmiques, polítiques, educatives i
ecològiques que existixen en elles: en ciutats sanes, les persones tendixen a estar sanes.
La salut, per tant, no és només l'absència de malaltia, sinó que implica sobretot la
qualitat de vida i el benestar social de les comunitats. En eixe sentit, la configuració de
la ciutat, les característiques del barri i l'entorn urbà afecten la salut de les persones i
influïxen en ella.
Així, treballarem per consolidar el dret a la salut sense aïllar-ho d'altres drets
materials, socials i econòmics. Només aconseguirem una ciutat sana quan assegurem
l'atenció sanitària universal, una distribució justa de la riquesa, ocupació no precària per
a tota la població i un llarg nombre de drets pels que València en Comú lluitarà molt
activament. Per això, l'ajuntament ha d'atendre no sols a les qüestions sanitàries pròpies
de la seua competència sinó a qüestions de salut pública que inclouen la prevenció, la
promoció i l'educació entorn de la salut de la població. En eixe procés, la comunitat ha
de protagonitzar el disseny i l'avaluació dels programes de salut, definint els problemes
de salut de la ciutadania actual, les accions necessàries per a revertir-los i avaluant la
viabilitat i l'efectivitat d'eixos programes.
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Salut i benestar social
1/Es crearà un Pla municipal de salut i benestar social que incorpore els determinants socials de la salut: les circumstàncies en què les persones naixen, creixen,
viuen, treballen i envellixen, incloent-hi el sistema de salut. Estes circumstàncies
són el resultat de la distribució dels diners, el poder i els recursos i per això depenen de les polítiques locals. El pla tindrà un enfocament participatiu i serà la ciutadania la que plantege les propostes per a treballar des d'este enfocament i reduir les desigualtats en salut.
Una vegada identificades eixes relacions, es dissenyaran i posaran en marxa
mesures per a la transformació i millora de la salut de la ciutat, des d'una
perspectiva holística que integre tots els factors que intervenen en el benestar vital
de la ciutadania i des del principi fonamental de l'equitat en salut. S’inclourà un
enfocament de salut social en totes les polítiques municipals.
2/ Aquest pla inclourà un programa de detecció i atenció de la població de la
ciutat de València amb vulnerabilitat sanitària. Com a conseqüència de la crisi
s'ha disparat el nombre de persones en situació de vulnerabilitat sanitària. Per això
actuarem per a traure d'eixe risc sanitari als ciutadans afectats per mitjà d'un
mapa poblacional de vulnerabilitat en cada un dels districtes municipals que servisca per a determinar les mesures municipals a prendre. El dit mapa de vulnerabilitat, organitzat per districtes i barris, es recolzarà en les dades estadístiques de
la població –especialment de l'envellida- i en les dades procedents dels centres de
servicis socials i altres recursos socials municipals, reorganitzant-los perquè coincidisquen amb els districtes i evitar així la desorientació que causa actualment la
seua busca per a qui els necessita.
3/ Es crearà un equip intersectorial de seguiment de l'Equitat en Salut al municipi
amb representants de les distintes regidories i amb la participació de les principals
entitats de la localitat. D'esta manera, s'incorporarà en el Pla de Salut del municipi
una mirada d'equitat, fent èmfasi en les estratègies per a disminuir les
desigualtats en salut. S'integrarà la Guia Metodològica per a integrar l'Equitat en
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les Estratègies, Programes i Activitats de Salut (Ministeri de Sanitat, Serveis Socials
i Igualtat, 2012) en les activitats de la Regidoria de Sanitat.
4/ Sempre que el tema ho requerisca, es discutiran al Ple municipal les
desigualtats en salut i les iniciatives posades en marxa per a promoure l'equitat
en salut. S'incorporarà una partida sobre salut social als pressupostos anuals, així
com als principals programes i projectes de les àrees d'urbanisme, vivenda,
transport i benestar social.
5/ Es crearà un Consell de Salut, amb participació dels diferents actors socials,
col·lectius ciutadans i professionals implicats en l'àrea de salut des d'un punt de
vista integral. Eixe consell farà propostes al municipi i les Juntes municipals sobre
temes relacionats amb la salut, i serà consultat com a organisme competent per a
assessories a l'ajuntament en qüestions de salut pública.
6/ S'implementarà un programa de promotors comunitaris de salut amb l'objectiu
de reconèixer altres mecanismes de salut no convencionals i fomentar la
participació de persones de diferents orígens o procedències. Es dotarà als centres
de salut de la figura del/ la mediador/a intercultural que a més de complir
funcions de traducció i interpretació, puga oferir claus de salut intercultural i
comunitària. S'oferiran programes per al personal sanitari en l'àmbit intercultural
i malalties tropicals.
7/ S'establirà una Oficina de Salut Sexual i Reproductiva, amb l'objectiu de
dissenyar programes d'actuació i coordinació dels centres hospitalaris de la ciutat
en la dita matèria. L'oficina també tindrà un servei d'informació i producció de
materials pedagògics.
8/ S'elaborarà i posarà en marxa un pla municipal de drogodependències.
Inclourà programes de prevenció en col·legis i centres educatius; espais d'atenció
a drogodependents i familiars, vinculats als centres sanitaris però dependents del
municipi; i plans de reinserció social i laboral per a persones en situació de
marginalitat causada per la drogodependència.
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9/ S'elaborarà un pla municipal de nutrició i alimentació saludable. Inclourà
programes d'informació, materials didàctics i tallers per a centres educatius; un
control des de criteris saludables dels menjadors de col·legis i de les institucions
sota control municipal; i una aposta explícita per una nova cultura
agroalimentària, basada en la revitalització de l'horta i el comerç de proximitat i el
consum de productes locals.
10/ S'establirà la lluita contra la contaminació ambiental com una prioritat de salut, de caràcter transversal, pel seu impacte en la xifres de morbimortalitat de la
població i altres efectes adversos associats a ella. Es vigilarà la qualitat de l'aire
amb més punts de monitoratge i es facilitaran les dades en temps real a la població
per a una major sensibilització de la seua importància i demanar el suport social
necessari per a les mesures destinades al seu control. En la mateixa línia, es promourà el control, substitució i cessament de les pràctiques de crema de residus i
fems, vegetals o no, en l'àrea d'afectació metropolitana per a assegurar la qualitat
de l'aire. També s'afavorirà l'ús de vehicles elèctrics en les zones de major contaminació.

Sanitat universal i inclusiva
11/ Es farà una declaració institucional de denúncia i objecció al Reial Decret Llei
16/2012. En ella denunciarem l'apartheid sanitari, declararem el copagament
sanitari com ineficaç, injust i inequitatiu i evidenciarem que el sistema busca posar
la sanitat pública en mans privades creant una sanitat de pagament per a rics i una
altra de beneficència per a pobres. A l'espera de la derogació del Reial Decret,
l'ajuntament ha de constituir-se en una instància de denúncia i registre dels casos
de desatenció en salut.
12/ S'exploraran les fórmules legals per a objectar en la pràctica al Reial Decret
Llei 16/2012 i s'assignarà, en coordinació amb l'administració autonòmica, una
partida pressupostària per a garantir l'accés universal a la salut. En paral·lel, s'assegurarà l'empadronament de qualsevol persona que visca en la ciutat, com a mecanisme d'accés al dret a la salut i a la targeta sanitària (punt 5.4) .
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13/ S'incidirà en tots els nivells de l'Administració per a garantir en tot moment
l'atenció -no només d'urgència- a qualsevol persona, independentment de la
seua situació administrativa o laboral, a fi d'aconseguir una veritable sanitat
universal i inclusiva.
14/ Es fomentarà la posada en marxa de projectes d'atenció en salut independents i cooperatius, relacionats amb el teixit associatiu de la ciutat (punt 6.2). La
labor i el suport a eixos projectes de les associacions socials serà molt important
mentres s'incidix en la recuperació d'una atenció sanitària pública, gratuïta i universal, en un enfocament de defensa del públic i creació del comú. Per a això es
fomentarà la constitució i manteniment de la part social dels Consells de Sanitat
en cada Centre d'actuació sanitària, siga públic o privat, per al control de la seua
gestió, vetlant per la participació democràtica de la població usuària que corresponga al dit Centre (i si és el cas al Departament de Sanitat que opere sobre la
població del municipi). Així mateix l'Ajuntament crearà la figura del Defensor del
Pacient amb la necessària autonomia per a realitzar les seues funcions de protecció del dret col·lectiu o individual a la salut, enfront dels possibles abusos de qualsevol nivell de les Administracions o altres entitats del sector.

Salut i societat
15/ Es durà a terme un pla d'educació per a la salut, en el que s'implicarà als
distints actors socials (la família, l'escola, les cooperatives i comerços, els centres
socials, els centres de salut o hospitals, els centres de culte,...) com a espais
generadors de salut i formadors en salut, principalment preventiva.
16/ Es posarà en marxa un pla d'intervenció en salut en els centres educatius de
la ciutat, en coordinació amb la Generalitat Valenciana. S'oferirà formació
transversal als docents perquè incorporen reflexions sobre bons hàbits i
pràctiques de salut en totes les dimensions de l'ensenyança. S'organitzaran tallers
pràctics amb els estudiants per al foment de pràctiques saludables i per a donarlos les ferramentes per a reflexionar sobre els factors socials, ambientals i

València en Comú

Programa electoral

Pàgina 53

econòmics que incidixen en la seua salut. S’hauran d’elaborar materials didàctics
per a portar estes problemàtiques a l'aula, des d'una perspectiva crítica i holística.
17/ Dins del pla anterior s’ inclourà un paquet de serveis i activitats de promoció
de la salut sexual y d’educació sexual dirigits a la població estudiantil, juvenil.
S’utilitzarà una perspectiva de diversitat sexual que incloga la diversitat
d'orientació sexual i identitat de gènere i que faciliten la superació d'estereotips i
prejuís contra les persones LGTBI. Els materials i les dinàmiques produïdes en
aquest context s'utilitzaran també per a intervindre en col·lectius socials en
situació de vulnerabilitat.
18/ Promourem la pràctica esportiva des d'una una visió àmplia. L'esport és una
activitat física, però també un espai de socialització en què treballar valors i un
important recurs per a la cohesió social. Per això, apostem per promocionar l'esport base; en els centres educatius, però també en col·laboració amb les entitats
esportives, prestant atenció especial als esports autòctons com la pilota en totes
les seues variants.

3.5. Dret a l'educació
El dret a l'educació de qualitat, pública, laica i gratuïta és una dimensió bàsica de
la condició de ciutadania. L'educació és, de fet, una de les dinàmiques fonamentals de
socialització de les persones i, per tant, un dels espais crucials per a l'extensió i
consolidació dels valors democràtics de la societat. La cultura democràtica i igualitària
no ha de circumscriure's als plans educatius i docents, sinó a totes les dimensions que
conformen la vida dels centres educatius (l'accés, el transport, l'alimentació, el
manteniment...) i a totes aquelles pràctiques i dinàmiques educatives que tenen lloc fóra
d’ells i, per tant, de les institucions educatives.
Per a això és necessari que existisca un espai públic educatiu, és a dir, un espai
públic en què siga possible l'explicació dels mecanismes que regixen les societats, el
debat sobre els valors que determinen una societat democràtica i l'adquisició
d'habilitats intel·lectuals que permeten adoptar decisions amb autonomia de criteri. Les
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institucions educatives només aconseguiran un paper realment democratitzador si
s'inscriuen en aquest espai educatiu major, que inclou espais, lògiques i canals molt
diferents, però que tenen un impacte de gran importància en l'educació ciutadana.
L'ajuntament, de fet, no té grans competències en l'àrea de les institucions
educatives. Malgrat això, pot desenvolupar tasques i programes de màxima importància
per a la cohesió social i els serveis bàsics de proximitat. Pot, per tant, enfortir les
corretges de transmissió entre els centres educatius i l'entorn municipal en què
s'inscriuen, i facilitar la participació social en el sistema educatiu, tant formal com no
formal. A València en comú apostem, doncs, per un enfocament integral i participatiu
de l'espai educatiu en què tota la comunitat es veja involucrada i faça de l'educació un
procés de construcció col·lectiva d'una ciutadania crítica.

Educació, igualtat i integració social
1/ Es crearà una xarxa municipal d'Escoles Infantils per a xiquetes i xiquets de 0 a
3 anys. De caràcter públic, gratuït i basada en criteris de qualitat i innovació
educativa. L'ajuntament cedirà sòl i locals públics per a elles. S'establiran les
mesures i la flexibilitat necessària per a fer-les compatibles amb els diferents
models de criança i especialment amb la criança natural i la lactància prolongada.
Que la necessitat d'escolaritzar prompte a les nostres filles i fills no impedisca
renunciar al tipus de criança que volem.
2/ S'establirà l'opció d'un procés de transició, per a integrar a les escoles infantils
ja existents en la xarxa d'escoles municipals. L'objectiu és que les escoles infantils
municipals finançades amb diners públics siguen exclusivament de titularitat pública. Per a aprofitar el teixit professional ja existent s'establiran condicions favorables perquè les treballadores i treballadors de les escoles infantils s'integren en
el sistema públic complint per descomptat amb tots els criteris d'igualtat, equitat
i transparència necessaris per a això. S'acceptaran, de manera excepcional, concerts amb projectes en règim de cooperativa o d'autogestió de barri que presenten projectes educatius d'utilitat social.
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3/ Es milloraran les prestacions dels centres ocupacionals municipals, augmentant
el finançament i oferint tallers de formació especialitzada al professorat.
S'establirà un pla de transmissió entre els centres ocupacionals i les empreses
amb responsabilitat social. S'establirà un pla d'integració que connecte el treball
dels centres ocupacionals amb els diversos espais de participació social del barri,
inclosos els espais de creació cultural (4.4)
4/ Es col·laborarà amb els centres d'educació especial per a atendre les
necessitats de les famílies. Es crearan grups de suport en diferents punts de la
ciutat per a ajudar les famílies que ho necessiten en el desplaçament de les
xiquetes i xiquets des de les cases fins a les parades d'autobús. S'establirà un pla
d'integració que connecte el treball dels centres d'educació especial amb els
diversos espais de participació social del barri, inclosos els espais de creació
cultural (4.4).
5/ València s'integrarà en la xarxa internacional de ‘Ciutats educadores’, comprometent-se públicament amb els principis de la Carta de ciutats educadores per a
fer de totes les polítiques municipals un esforç educatiu. Es crearà una Oficina de
la Ciutat Educadora per a coordinar totes les polítiques municipals en este sentit.

Educació primària, secundària i formació professional
6/ S'abolirà el Districte únic escolar en la ciutat de València, atès que afavorix les
famílies amb majors recursos econòmics que poden permetre's econòmicament
el desplaçament dels seus fills i perjudica les famílies amb menors recursos. A més,
el Districte únic busca promoure la competència per l'alumnat entre els diferents
centres, quelcom contrari a l'esperit col·laboratiu i d'equitat que ha de regir a
l'educació democràtica. S'elaborarà, entre tots els agents educatius, un mapa
escolar real i de futur per a la ciutat de València que atenga a la diversitat dels
barris i al criteri fonamental de proximitat.
7/

S'establirà

un

sistema

de

beques

municipals, en

coordinació

i

complementarietat amb la Generalitat i l'Estat, per a transport, menjador escolar,
materials docents i llibres de text, des d'educació infantil fins a batxillerat i
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formació professional. S'assegurarà la gratuïtat en tot el procés escolar per a les
famílies amb menors recursos econòmics, amb l'objectiu de garantir la igualtat
d'oportunitats i d'accés al sistema educatiu. Es dissenyaran mecanismes de suport
social a les famílies amb fills escolaritzats amb problemes econòmics o
d'integració. Estos mecanismes se sumaran a les mesures ja detallades en el punt
3.1 sobre alimentació i transport escolar en la lluita contra l'exclusió social.

8/ S'eliminaran els símbols religiosos de tots els espais educatius. L'educació
pública i recolzada amb fons públics ha de ser laica i intercultural. La millor forma
de recolzar la diversitat cultural és buidar les aules de símbols religiosos que
puguen excloure a estudiants que no compartisquen un determinat credo.
9/ Es realitzarà una inversió municipal en noves tecnologies educatives, en
coordinació i complementarietat amb la Generalitat. S'assegurarà la bona dotació
informàtica dels centres educatius i s'ajudarà a les famílies, a través de crèdits
sense interessos i cursos de formació, a implantar les noves tecnologies, amb fins
educatius, en els seus llars.
10/ Es crearan Escoles d'Adults en els barris on no n'hi hagen i on calguen. Es tracta
d'un programa necessari per a assegurar la formació permanent de la ciutadania
de València i la possibilitat d'una bona part del veïnat per a accedir a una formació
de qualitat.
11/ S'elaborarà i posarà en marxa un pla de manteniment de les infraestructures
de l'ensenyança bàsica i obligatòria. Alguns dels centres educatius de la ciutat es
troben en condicions lamentables que posen en risc, en alguns casos, la salut i la
seguretat dels nostres estudiants. S’han d’assegurar estrictament les condicions
materials en les que les nostres filles i fills passen bona part del dia.
12/ L'anul·lació del PGOU (punt 4.2) no implicarà la pèrdua dels terrenys que, en
eixe pla, es destinaven a ús escolar. Al contrari, es mantindrà la proposta d'utilitzar
eixos terrenys per a l'educació i s'assegurarà la titularitat pública dels centres que
s'edifiquen en ells.
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Participació ciutadana i relació entre els centres i els barris
13/ Es fomentarà la participació de mares i pares en el Consell Escolar Municipal,
accentuant el caràcter vinculant de les seues accions i decisions. S'establiran mesures per a democratitzar els sistemes d'accés i del propi funcionament del consell.
A títol d'exemple, es revisaran els criteris de la comissió d'escolarització per a equilibrar la presència de les diferents cultures tant en les escoles públiques com concertades.
14/ S'establiran mecanismes de seguiment de l'absentisme escolar i de la
seguretat en les proximitats dels centres escolars que ho sol·liciten. Es posarà en
marxa un programa experimental per a involucrar les persones que integren la
xarxa del xicotet comerç de barri com a mentors (degudament identificats amb
adhesius o petos) que, a les hores d'entrada i eixida dels col·legis, mantinguen una
actitud d'atenció, vigilància activa i ajuda a les xiquetes i xiquets que van i vénen
dels centres educatius. D'aquesta manera es fomentarà i reforçarà l'autonomia de
les xiquetes i xiquets, s'alliberarà a la família de la recollida de menors i es
reforçaran els vincles amb el xicotet comerç col·laborador, consolidant el sentit de
pertinença al barri.
15/ S'elaborarà i posarà en marxa un pla per a desenvolupar la relació entre els
centres escolars i el seu entorn de barri i ciutadà, obrint el centre al barri.
S'establiran relacions de col·laboració entre els Espais de Creació Cultural (punt
4.4) de cada barri i els centres formatius del seu entorn, que implicaran la
participació voluntària de l'alumnat i del professorat dels centres. De la mateixa
manera, es potenciaran les relacions entre els centres escolars i les biblioteques
públiques del seu entorn.
16/ Es durà a terme un programa d'educació afectiu-sexual que l'ajuntament
oferirà als centres escolars i en tots els nivells educatius. Aquest programa es
complementarà amb les intervencions en matèria d'igualtat de gènere (punt 5.1)
i respecte a la diversitat sexual (5.2)
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17/ Es promocionarà el desenvolupament de la música, el teatre i la literatura,
en col·laboració amb els centres escolars, a través de l'oferta de tallers creatius,
gestionats per l'ajuntament i en coordinació amb associacions de creadors i
moviments socials. S'oferirà als centres un programa d'educació audiovisual,
pensat per a educar l'alumnat en la descodificació crítica dels discursos
audiovisuals, amb l'objectiu de dotar a la joventut de ferramentes crítiques per a
fer front als missatges publicitaris i la manipulació dels mitjans de masses.
18/ S'ampliaran les competències de la Fundació Esportiva Municipal més enllà
dels 12 anys, en col·laboració amb els IES i els seus AMPAs que ho sol·liciten.
19/ S'exerciran les activitats i cursos de la Universitat Popular, així com els
Programes d'Extensió Educativa d'Universitats i ONGs, a través de convenis amb
l'ajuntament, en funció de les necessitats educatives dels barris i de les diferents
comunitats que integren la ciutadania de València.

Educació i nou model productiu
20/ L’Ajuntament oferirà tallers, cursos de formació i materials educatius per a
educar en la necessitat d'un nou model productiu (punt 2.2) i en les àrees
específiques d'aquest nou model. S'organitzaran programes municipals, en
col·laboració amb el teixit associatiu de la ciutat, de suport i formació per al treball
col·laboratiu, per a l’ emprenedoria i l'economia social, la sobirania alimentària o
el canvi de paradigma energètic.
21/ S'establirà un programa de participació educativa en què joves estudiants
universitaris interessats en les noves formes de producció social participen en
tallers i seminaris destinats als més joves i a la població que va deixar fa temps el
sector educatiu. En col·laboració amb les universitats valencianes s'establirà una
borsa de participants per a dissenyar accions educatives i dur a terme
intervencions en l'entorn social de la ciutat.
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3.6 Dret a la memòria i a la reparació
La memòria forma part substancial de la identitat de les persones i de les
comunitats. Per això, els intents per negar, esborrar o qüestionar la memòria social de
la ciutadania suposen un atac als seus drets fonamentals i a la construcció de la seua
identitat històrica i social. En València en comú apostem per una cultura de la memòria
com a condició per a la construcció d'una verdadera democràcia. No podrem pensar el
lloc a què ens dirigim si no coneixem i assumim el temps de què venim i el pes que el
passat recent continua tenint en aquest present de desigualtat social.
La guerra civil i el franquisme van deixar a València una llarga sèrie de ferides que,
en molts casos, encara no s'han tancat. Les polítiques d'amnistia, i la por subjacent
després de 40 anys d'una dictadura sagnant i repressiva, van impedir un treball de
construcció de la veritat social, de dol i reparació, realment necessari després de tants
anys de violència i terror. I sobretot, van tractar d'esborrar la continuïtat existent entre
les polítiques repressives de la dictadura i el sistema econòmic i social que va heretar la
societat post-franquista. Molts dels grans grups de poder econòmic i ideològic de la
València i l'Espanya actual van llaurar les seues fortunes i les seues posicions de poder
durant el franquisme, en l'espai social marcat per la repressió i la violència carcerària.
Urgeix, doncs, comprendre la relació entre les dinàmiques socials del passat recent i les
de la València actual i no és estrany que les elits econòmiques hagen dedicat tots els
seus esforços, juntament amb els governs del PP, a evitar i bloquejar aquest treball de
comprensió social de la història recent.
Comprendre el pes del passat en el present, per tant. Però també ajudar les
famílies a recuperar les restes dels seus familiars soterrats en fosses comunes i altres
espais irregulars i donar-los la possibilitat d'homenatjar-los, oferir-los un espai per al dol
i, d'alguna forma, oferir una certa reparació institucional a les víctimes de la repressió i
la violència. Una societat democràtica no pot tindre cadàvers en les cunetes ni famílies
a la recerca dels seus morts o desapareguts.
Sabem que una societat que oblida la seua història està condemnada a repetir els
seus errors. Des de València en comú desitgem que la nostra ciutat mai més torne a ser
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past de l'autoritarisme i la repressió i, per això, apostem fermament pel coneixement
històric i la memòria social com a elements centrals de la cultura democràtica.

Exhumacions i dol
1/ L'ajuntament recolzarà les exhumacions de totes les restes de cossos que
puguen trobar-se en les fosses del cementeri de València i altres llocs del municipi.
Constituirà una comissió conjunta de les institucions públiques i els moviments
socials, que comptarà amb personal forense especialitzat, encarregada de decidir
el mètode, els protocols i les tècniques més adequades per a realitzar les
exhumacions. L'ajuntament oferirà tots els mitjans tècnics necessaris per a fer-ho
amb el major respecte a la dignitat de les víctimes i al rigor científic de la
investigació històrica que puga derivar-se de l'exhumació
2/ L'ajuntament cedirà els espais i mitjans necessaris, tant en el cementeri com
en altres llocs, per a la realització d'homenatges, rituals de dol o d'enterrament
digne per a les famílies que realitzen l'exhumació dels cossos dels seus familiars.
Es treballarà en coordinació amb les associacions de Memòria Històrica de la ciutat
de València i amb plans personalitzats i específics per a atendre les demandes de
les famílies, així com dels col·lectius polítics o sindicals dels difunts, si fóra el cas i
eixos col·lectius ho demandaren.

Llei de Memòria i reparació i participació de les associacions
3/ Es crearà un Fòrum Municipal per la Memòria Històrica, en el que es
reunisquen les diferents associacions per la Memòria Històrica de la ciutat de
València i en el que es convoque, també, a les víctimes. El fòrum servirà per a
afavorir el diàleg entre les diferents associacions, arribar a consensos i establir una
col·laboració permanent entre elles i l'ajuntament. El Fòrum tindrà capacitat
d'estudi, de diagnòstic i de proposta legislativa a nivell municipal.
4/ A partir de les propostes del Fòrum, s'elaborarà una Llei Municipal de Memòria
Històrica i Reparació que haurà de coordinar-se amb les eventuals lleis semblants
en l'àmbit autonòmic i estatal. La llei definirà les polítiques municipals en matèria
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de memòria i promourà accions de reparació simbòlica i material a les víctimes
de la dictadura franquista
5/ L'ajuntament crearà una Comissió d'Investigació dels crims polítics del
franquisme en la ciutat de València. Aquesta comissió tindrà un caràcter
institucional i haurà d'investigar la naturalesa i la funció de la violència i la
repressió en la València del franquisme. S'estudiaran les relacions entre la
repressió i el sistema de poder socioeconòmic de la ciutat, tractant de determinar
no sols els responsables de l'execució directa de la repressió sinó també els grups
socials i econòmics que es van veure beneficiats per ella. Del treball de la comissió
es derivarà un Informe Municipal sobre la Repressió social en la València
franquista.
6/ L'ajuntament retirarà tots els símbols franquistes que perviuen en la ciutat i en
els edificis de titularitat pública. No és permissible que continue havent-hi llocs en
la ciutat que honren la memòria del franquisme ni dels seus líders polítics o militars
7/ L'ajuntament farà una declaració institucional condemnant els crims del
franquisme i la dictadura franquista en la seua totalitat. Demanarà perdó a les
víctimes per la col·laboració de l'ajuntament amb el sistema franquista durant la
dictadura.
8/ Es revocarà la medalla d'or de la ciutat a Francisco Franco i se li considerarà, al
contrari, persona non grata en la ciutat de València.

Cap a una cultura de la memòria
9/ S'organitzaran rutes de la memòria, acompanyades de guies didàctiques, que
recórreguen i expliquen alguns punts emblemàtics de la ciutat en termes de
Memòria Històrica: la presó de Sant Miquel dels Reis, el cementeri de València, els
refugis antiaeris, etc... Eixes rutes estaran pensades tant per a escolars i diferents
etapes de l'ensenyança com per al veïnat general de la ciutat, amb especial èmfasi
en el veïnat de cada barri.
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10/ S'elaboraran materials didàctics i s'organitzaran tallers pràctics entorn de la
memòria històrica en la ciutat de València, per a ser utilitzats en els centres
educatius de la ciutat i en les associacions cíviques i socials.
11/ S'inclourà un capítol, en la convocatòria de projectes I+D+I de l'Ajuntament
(punt 2.2) per a projectes relacionats amb la Memòria Històrica i les formes
possibles de reparació en la ciutat de València. D'aquesta manera, tractarà
d'involucrar-se a la comunitat universitària en la reflexió i la investigació sobre el
tema.
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4. DRET A LA CIUTAT: UN ESPAI URBÀ PER A LA CIUTADANIA
València en comú concep l'espai urbà des de la perspectiva del dret a la ciutat, és
a dir, com el dret de les persones a una vida urbana de qualitat. Enfront de la lògica del
consumisme, l'especulació immobiliària i l'automòbil privat, hem de pensar la vida
urbana des d'una escala humana, la d'una ciutadania que viu quotidianament la ciutat i
fa d'ella el marc de les seues experiències i projectes vitals. El dret a la ciutat és, per tant,
un concepte essencialment democratitzador, que exigix repensar des d'una altra
perspectiva la construcció i gestió de l'espai urbà.
El dret a la ciutat passa, per tant, per un procés de desmercantilització
generalitzada dels espais urbans i de les relacions humanes que en ells tenen lloc.
Enfront de l'especulació urbanística, que ha donat a les empreses constructores i
financeres el poder de redissenyar València, la nostra idea del dret a la ciutat es sustenta
en la participació ciutadana com a ferramenta clau per a redefinir la ciutat en què volem
viure. Una participació que ha d'anar més enllà de les consultes convocades per
l'administració i incloure diferents formes de gestió i autogestió dels espais públics per
part dels ciutadans, com a forma d'apoderament i exercici del dret a la ciutat.
És essencial, en aquest sentit, la idea de reapropiació de l'espai urbà per part de
la ciutadania per a un ús ple de la ciutat en termes cívics, socials i culturals. Els carrers,
les places o els edificis públics o privats en desús han de ser concebuts com a espais per
a la trobada, el vincle social i les relacions humanes. La ciutat ha de plantejar-se, per
tant, com una obra col·lectiva, fruit de la interacció entre les polítiques públiques
urbanes, les iniciatives ciutadanes i les dinàmiques econòmiques en un món cada vegada
més globalitzat. Per mitjà d'una planificació flexible que deixe portes obertes a la
variació i les aportacions i iniciatives ciutadanes, es pot afavorir l'ús múltiple dels espais
socials i fer compatible una previsió futura amb diferents usos temporals immediats.
Per això proposem repensar des del concepte de dret a la ciutat, mesures i
processos tradicionalment aïllats uns d'altres: la redefinició del paisatge urbà, del
territori i de la mobilitat junt amb la reavaluació de la cultura, les festes populars. Totes
elles són dimensions de la vida social que, en les últimes dècades, han patit un procés
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de mercantilització que les ha anat allunyant gradualment de la ciutadania: els poders
econòmics i les trames clientelars han tractat de modificar el paisatge urbà en el seu
interès, però també han utilitzat la cultura i les falles com a elements claus de la
conversió de la ciutat en un aparador espectacular, en la línia dels grans esdeveniments
esportius.
Urgeix, per tant, un procés de reapropiació ciutadana de totes estes dimensions
de la vida urbana que li han sigut expropiades a la ciutadania. No sols espais, sinó també
dinàmiques i formes de participació, mecanismes de decisió i d'ús. Enfront de la València
espoliada i comercialitzada per les elits econòmiques i les seues trames clientelars, una
València construïda, pensada i reapropiada per la gent apoderada, des d'una escala
humana i tenint en compte les necessitats materials i afectives de les i dels habitants de
València

4.1. Territori i espai urbà
L'objectiu de València en comú és construir una ciutat, entre totes i tots, amable i
habitable, que servisca de marc propici per al desenvolupament dels nostres projectes
i experiències vitals. No obstant això, en les últimes dècades, la ciutadania de València
ha experimentat nombroses vegades com els interessos privats o corporatius entraven
en conflicte amb l’interès general de les i dels habitants de València. Per això, hem de
posar límit a l'explotació de l'espai públic per a interessos privats, ja que la tendència
a pensar l'espai comú com a espai per al consum condiciona la nostra existència i anul·la
l'espai públic necessari per a la nostra relació i desenvolupament com a persones.
A València són múltiples els exemples d'espais públics amenaçats o ja presos per
complet per interessos privats, de manera que, a la pràctica, ha sigut el capital
especulatiu el que ha modelat la ciutat en les últimes dècades: terrasses de bars,
dimensió de les voreres, entrega de l'espai al vehicle privat, barreres arquitectòniques,
privatització efectiva d'espais públics... Així, l'empresa privada és la que ha decidit,
gràcies als governs del PP, com i a què dediquem els espais que són de totes i tots i en
quina mesura es repartixen els beneficis derivats de la seua exploració econòmica. Hem
de trencar immediatament amb aquesta dinàmica i construir un espai públic com a lloc
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d'estada, de relació, de circulació i de diversió. Per això, hem d'emprendre un procés de
desmercantilització i reapropiació urbana perquè la ciutat torne a estar al servici a les
persones.
Al mateix temps, defendrem la identitat dels barris, el seu patrimoni material i immaterial, com a formes de vida singulars amenaçades per la mercantilització urbana. Els processos de gentrificació experimentats en alguns barris de València en els últims anys (El
Carme, Russafa....) ha portat a un progressiu desplaçament de la població amb menys
recursos dels barris per una altra d'un major nivell adquisitiu. Així, la població més desfavorida és desplaçada a barris perifèrics on els seus problemes econòmics s'agreugen
al veure's privats de les xarxes socials i la identitat que els proporcionava la vida en el
seu barri d'origen. Fa falta, per tant, un enfocament integral: a més de prendre mesures
contra l'especulació immobiliària, es promourà la revaloració dels béns del patrimoni
cultural de la ciutat, tant de naturalesa immaterial com material (siguen mobles o immobles), com la millor forma de garantir la seua conservació i salvaguarda. Els pobles,
els barris, la ciutat, han d'estar equipats amb els serveis educatius, sanitaris, culturals i
esportius, generacionals i de comunicació, que permeten el digne desenvolupament de
la vida social.
A més, perquè la ciutat siga un espai amable i habitable, el medi ambient urbà ha
de ser sa i sostenible. Apostarem, perquè, per una integració cada vegada major de la
natura a la ciutat, per la generalització d'energies renovables i per la reducció de residus.
A més, tractarem de limitar el creixement del territori urbà, per a tindre una ciutat
sostenible que no malbaratament recursos i en la que les zones verdes servisquen com
a mesura directa de foment de la salut i la convivència.

L’espai públic i la llibertat d’expressió i reunió
1/ Es revisaran les ordenances municipals sobre l'ús de l'espai públic que coarten
les llibertats d'expressió i reunió de la ciutadania i, des de l'Ajuntament,
s'objectarà a la Llei Orgànica de Seguretat Ciutadana, coneguda com a Llei
Mordassa.
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Desmercantilització i redefinició del patrimoni urbà
2/ Es posarà en marxa un pla específic de rehabilitació sense destrucció d'El
Cabanyal recuperant els seus valors patrimonials i històrics. Es posarà fi així a anys
de fustigació i pressió al veïnat i a l'intent de destrucció de la identitat històrica i
social del barri. Es derogarà immediatament el pla de prolongació de Blasco
Ibáñez i s'establiran mecanismes de participació veïnal per a dissenyar
col·lectivament el futur d'El Cabanyal.
3/ S'establiran mesures immediates contra l'especulació immobiliària i
l'urbanisme depredador. L'ajuntament adoptarà una política de seguiment i
vigilància davant dels processos especulatius i, en cas de maniobres privades o
corporatives contra el bé comú, establirà criteris de correcció o paralitzarà
directament les operacions. Es conceptualitzarà l'acaçament immobiliari com a
vulneració del dret a la vivenda i l'ajuntament intervindrà com a acusació pública
en casos d'assetjament immobiliari. Això es complementarà amb un paquet de
mesures per a la promoció del lloguer i la vivenda social, detallades en el punt 3.2
d'aquest programa.
4/ La ciutat no es ven, es viu. Per això, s'aplicaran mesures per a desmercantilitzar
els espais urbans eliminant publicitat, regulant terrasses per no cedir més espai
públic a les mans privades. Al mateix temps, es dotarà generosament de bancs,
fonts, arbres i la resta d'elements que la fan espai habitable en compte de
consumible. Es fomentaran totes aquelles formes i espais de sociabilitat urbana
que no impliquen consum. Es revisarà la “Ordenança reguladora de l'ocupació del
domini públic municipal” per a simplificar-la i ajustar-la a aquest criteri, derogant
la seua disposició addicional tercera relativa a l'ús de les places de l'Ajuntament i
de la Mare de Déu.
5/ Es redefinirà el concepte de patrimoni urbà, en un sentit ampli i dinàmic, i es
dissenyarà un pla per a la seua protecció, recuperació, rehabilitació, conservació
i gestió, atès que ha sigut danyat profundament per les polítiques especulatives
de les últimes dècades. La cultura urbana, el paisatge urbà visual i sonor, l'art en
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el carrer, els usos característics, la trama urbana i l'edificació constituïxen
elements d'identificació que formen part del patrimoni col·lectiu i són un bé a
preservar, potenciar o conquistar. El patrimoni urbà ha d'incloure, per tant, tots
estos valors i processos, que són culturals i d'identitat, però també són elements
que fan habitable la ciutat, donen qualitat de vida a la ciutadania i la fan valuosa
per als visitants.
Es fomentarà el coneixement dels béns urbans amb plans de formació i divulgació
i s'avaluarà el nivell d'estima i de significació que estos desperten en els diferents
barris, grups i comunitats que s'identifiquen en ells. Els béns patrimonials
representen les identitats culturals de la ciutadania, però altres poden constituir
un important recurs econòmic. Es redactaran plans participatius de gestió que,
considerant les expectatives socials, procuren la seua conservació i impulsen la
seua restauració i posada en valor, orientades al seu gaudiment per part de la
ciutadania, quedant a això supeditada la seua explotació turística.
6/ S'elaborarà un pla per a fer de València una ciutat de les xiquetes i xiquets.
Aquest pla buscarà repensar el disseny de la ciutat perquè les xiquetes i xiquets
recuperen una autonomia que l'urbanisme de les últimes dècades ha limitat molt
seriosament. En aquest sentit, es coordinaran mesures que permeten la seua
mobilitat autònoma (voreres més grans, peatonalització de zones urbanes, punt
4.3), mesures que suposen l'emergència de zones de joc informals (zones verdes,
parcs informals...) i mesures que asseguren un espai de participació i d'escolta
social a les xiquetes i xiquets, incloent les seues demandes en els espais de
participació ciutadana (punt 6.1) .

Participació ciutadana, reapropiació d’espais i autogestió
7/ L'Ajuntament posarà en marxa mecanismes efectius per al disseny
col·laboratiu de la ciutat. La participació ciutadana no serà un fet puntual o una
simple elecció entre diverses opcions, sinó una condició per a la democratització
del dret a la ciutat. Per a això, l'ajuntament assegurarà la total transparència que
permeta l'accés ciutadà a totes aquelles dades que afecten el disseny del seu
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entorn urbà (plans, estadístiques, pressupostos, normatives, etc.); el suport tècnic
als veïns per a definir i fer viables les seues propostes al voltant de la problemàtica
urbana; la implementació d'una adequada metodologia participativa i els
recursos humans (actors socials experimentats en participació ciutadana)
disponibles a la ciutat.
En aquest procés participatiu, que ha de donar com resultat un nou planejament
per a la ciutat, es recolliran les necessitats i expectatives de la ciutadania pel que
fa a equipaments de tot tipus. Aquest pla es redactarà tenint en compte els mapes
sanitaris i escolars i en coordinació amb les administracions competents en tots
estos assumptes. Aquests processos s'articularan a les mesures generals de
participació ciutadana detallades en els punts 6.1 i 6.2 d'aquest programa, i que
contemplen la transversalitat de la participació com a eix central del nostre
8/ S'elaborarà un llistat d'espais i infraestructures en desús o infrautilitzades de
titularitat pública perquè els veïns i les veïnes puguen desenvolupar projectes
socioculturals o de sostenibilitat social en ells, optant a la seua gestió per mitjà de
la presentació d'un projecte coherent. Es posarà en marxa, en la mateixa línia, el
registre de solars previst per la legislació urbanística i mai utilitzat. Es promourà
un ús social d'aquests espais, seguint l'exemple de normatives municipals ja
implementades en altres ciutats. Cada barri haurà de determinar les seues
necessitats i, en funció d'elles, es promourà l'obertura de solars i espais en desús
per al seu ús com a zones verdes, zones de joc o inclús patis de col·legis. De la
mateixa manera, s'ampliaran els horaris d'edificis públics com a biblioteques o
conservatoris de música per a la seua utilització amb fins socials per organitzacions
veïnals o socials.
9/ En casos d’interès general, l'ajuntament tindrà potestat per a actuar sobre els
espais en desús o infrautilitzats de titularitat privada, actuant de mediador entre
propietàries/is i els seus potencials gestors/es socials per a promoure la seua
dinamització. Es posaran a disposició de tots i totes els/les implicats/des nous
models de gestió temporal que possibiliten l'aprofitament integral d'estos espais.
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Es fomentarà, en els espais públics i privats, la gestió social del "mentrestant"
perquè els espais urbans no estiguen desaprofitats a l'espera que s'executen els
projectes a què estan destinats, que a vegades poden durar molts anys.

Ecologia urbana
10/ S'inclourà un pla de superfícies verdes en els processos d'urbanització i
reurbanització, iniciant una reforestació de la ciutat. S'estudiarà la vegetació i la
seua ubicació, amb l'objectiu de donar el millor servei a la ciutadania, millorar
l'ambient i crear recorreguts verds que relacionen totes les parts de la ciutat. Un
exemple emblemàtic serà la prolongació del riu fins a la dàrsena i la seua connexió
amb el litoral a través de la connexió entre espais verds. El riu, per tant, com
pulmó urbà i com a eix verd vertebrador de la ciutat, però connectat directament
amb els barris.
11/ Es donarà una nova funció social a la dàrsena, com nou eix d'articulació entre
València, el litoral i la platja. Connectada amb el conjunt de la ciutat a través del
riu, es convertirà en un lloc emblemàtic de participació. Davant el projecte del PP
de convertir la remodelació de la dàrsena en un més dels 'símbols arquitectònics'
i turístics que han caracteritzat la cultura de l'especulació urbanística de les
últimes dècades, apostem per la creació d'un conjunt d'espais públics de què la
ciutadania es puga apropiar amb finalitats no necessàriament associades al
consum, on puguen tindre lloc exposicions, projeccions cinematogràfiques,
reunions, debats públics, accions dels moviments socials... o, simplement, l'oci, el
gaudi i l'esplai de les famílies en espais públics oberts.
12/ Es potenciarà la utilització d'energia renovable i no contaminant en habitatges
i vehicles. S'iniciarà un procés de substitució progressiva de l'energia municipal
per energies renovables, especialment energia solar i eòlica. Això s'acompanyarà
d'ajudes econòmiques, exempcions fiscals i l'aplicació d'una fiscalitat ambiental
que grave l'ús d'energies contaminants (detallat en els punts 2.2 i 2.3) . Es
potenciarà i promourà l'ús de cobertes verds en terrats per a la producció
d'energia solar i dispositius naturals de filtrat d'aigües.

València en Comú

Programa electoral

Pàgina 70

13/ S'establiran mesures contra la contaminació de l'aire, la contaminació
lumínica i la contaminació acústica. Juntament amb les polítiques de
transformació del transport (4.3) i la il·luminació (2.2, s'establiran mesuraments
periòdics, en les zones més sensibles, per a dur a terme un control dels índexs de
contaminació, en les seues diferents dimensions. S'establiran mecanismes de
correcció que en coordinació amb les estratègies de transformació energètica,
faran de València una ciutat més neta i progressivament menys contaminada.
14/ S'iniciarà un procés de remunicipalització de la gestió de l'aigua, amb
l'objectiu de reduir les tarifes de consum i alleugerir, d'aquesta manera, a la
ciutadania. A més, això servirà per a racionalitzar i millorar l'ús de l'aigua, així com
els sistemes de depuració i reutilització de les aigües de regadiu. S'evitarà també
el vessament d'aigües residuals en la zona de la Malva-rosa (aquesta mesura
apareix detallada en el punt 3.3) .
15/ Es modificarà la política de residus, apostant intensament pel reciclatge i la
sostenibilitat i assegurant la gestió pública de l'arreplega i el reciclatge de residus,
que ara es troba en mans privades. S'apostarà per processos ja provats en altres
municipis, com l'arreplega selectiva de matèria orgànica per a la producció de
compost, l'arreplega d'olis usats per a l'obtenció de biogasoil, la creació d'ecoparcs
per al reciclatge d'electrodomèstics i materials, la reutilització de runes i altres
materials urbans. Es rebutjaran tots aquells mètodes per al tractament dels
residus que produïsquen un impacte negatiu en el medi ambient urbà, com la
incineració. S'aplicaran taxes especials a les empreses que generen una gran
quantitat de residus de difícil reciclatge.
16/ S'establirà una moratòria de creixement urbà. Es tracta d'una mesura urgent
per a la preservació de l'horta i l'entorn de l'expansió urbana, sobredimensionada
en els anys de l'especulació immobiliària. S'estudiarà i dissenyarà una transició
horta-ciutat coherent que situe a l'horta com a part del patrimoni ambiental de la
ciutat de València, un recurs valuós, l'aprofitament del qual hem de recuperar com
a subministrador d'aliments de proximitat i com a lloc d'escampament i activitats
ecològiques. Efectivament, a Europa s'estan finançant programes d'agricultura
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periurbana com a alternativa a l'escassetat d'espais cultivables i a la pèrdua de
qualitat dels productes més l'increment del cost de transport. Hem d'apostar per
eixe camí i no per l'invers que ha caracteritzat als programes urbans de l'època de
la bambolla immobiliària

4.2. Horta i espais naturals
En les últimes dècades, les polítiques municipals han abandonat l'horta, que
suposava un senyal d'identitat fonamental de la ciutat de València i el cultiu i treball del
qual estava relacionat amb formes de vida, d'alimentació saludable i xarxes de
sociabilitat i solidaritat que s'han anat deteriorant progressivament. La decidida aposta
dels governs del PP per la construcció desaforada i l'especulació econòmica entorn del
sòl ha anat arraconant l'ecosistema agrari i trencant les relacions socials que sorgien al
voltant d'ell.
Per això apostem per una transformació de les polítiques municipals sobre l'horta,
que la reivindiquen com a part substancial del nostre paisatge i de la identitat històrica
de la ciutat, però que, a més a més, li atorguen un lloc en el nou sistema productiu i
social (punt 2.2) . En aquest sentit, l'horta valenciana oferix les característiques
necessàries per a la redefinició del sistema agroalimentari des de criteris ecològics i
socials, que podrien arribar a tindre un impacte molt positiu sobre la salut de la població
urbana.
Per a això hem de dur a terme una sèrie de mesures que permeten repensar
l'horta i els terrenys de cultiu com un element central de la vida social, econòmica i vital
de la nostra ciutat. Apostarem, per tant, per la promoció de noves formes de gestió i ús
de l'horta ja existent i per l'emergència de nous espais de cultiu en l'interior de la ciutat.
Això permetrà la consolidació d'una xarxa de producció agroalimentària nova, entorn
de la qual han de consolidar-se un mercat social, just i solidari i una nova forma
d'entendre la relació entre la ciutat i el cultiu agrari.
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Promoció de l’ horta i paralització de l’extensió urbana
1/ Es paralitzarà immediatament el Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) i es
dissenyarà un Pla de Promoció de l'Horta per a l'àrea metropolitana de València.
Es basarà en dos principis bàsics: la recuperació de l'horta com a senyal d'identitat
de la ciutat de València i la construcció d'un sistema agroalimentari nou, sostenible
i integrat en el nou sistema econòmic i productiu que proposem per a València
(punt 2.2) . Aquest pla es basarà en les mesures i principis exposats a continuació.
2/ Es crearà un Consell Agrari intermunicipal, en el que s' inclouran tots els
municipis de l'àrea metropolitana de València, encarregada de fer un pla de gestió
de l'horta i el sistema agroalimentari i de dinamitzar l'agricultura de proximitat per
mitjà d'accions concretes i pressupostos anuals. Aquesta oficina tindrà la comesa
d'actualitzar, ampliar o realitzar estudis i anàlisi sobre el territori basant-se en
censos agraris, mapes de canvis d'ús, cadastre, etc., a fi de definir, delimitar i
protegir el paisatge agrari i la costa, així com tots els seus elements patrimonials.
3/ Es promulgaran ordenances per a aprofitar les terres agràries infrautilitzades,
tant públiques com privades, per a la producció agroecològica. S'impulsaran, per
mitjà d'ajudes, els horts d'autoconsum i jardins alimentaris en solars, parcs i
jardins de la ciutat amb dotació d'infraestructures municipals i gestionat per
col·lectius veïnals. S'assegurarà la gestió col·lectiva dels béns comunals amb les
ordenances necessàries.

Dinamització del sector agroalimentari
4/ Es crearà un fons de terrenys cultivables que inclourà sòl públic i privat per a
facilitar l'accés a la terra, generant mecanismes que afavorisquen el seu intercanvi
i eviten el mercat especulatiu.
5/ Es posarà en marxa un sistema de subvencions públiques i desgravacions fiscals
per a recolzar iniciatives de producció agroecològica i de proximitat, així com
transicions de l'agricultura convencional a l’agroecològica, etc. Es dissenyaran
polítiques actives d'ocupació relacionades amb el sector i es facilitarà el treball
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remunerat de les dones i joves per mitjà de mesures específiques. Es crearà un
banc d'intercanvi de llavors per als diferents actors de l'horta valenciana
6/ S'introduirà un capítol específic sobre l'horta de València i les seues
potencialitats socials i productives en la convocatòria anual de projectes I+D+I per
a un nou model productiu (punt 2.2) . Es promouran propostes d'investigació que
desenrotllen nous models de gestió i d'utilització dels terrenys cultivables i
proposen noves tècniques de producció o de gestió dels recursos
7/ S'oferiran plans formatius municipals sobre pràctiques agroecològiques,
creació i maneig de cooperatives i entitats de l'economia social i solidària, circuits
curts de comercialització, transformació agroalimentària, normatives sanitàries,
etc. S'impulsaran pràctiques productives basades en el coneixement agroecològic
a partir de la recuperació de sabers locals. Es fomentarà una relació de respecte i
reciprocitat amb la naturalesa, posant l'èmfasi en assumptes com l’escalfament
global, l'abús de pesticides o fertilitzants químics en l'agricultura
8/ Es promourà un bon ús de l'aigua a través d'assessorament, formació i ajudes
públiques que permeten millorar els sistemes de reg cap a un ús més eficient i
adequat a les característiques del territori, conservant les infraestructures
tradicionals.
9/ Es defendran d'amenaces externes els recursos naturals de València, declarantla com a ciutat lliure de fracking i de transgènics, per mitjà d'ordenança municipal
que establisca els mecanismes de seguiment i vigilància.

Comercialització i consum de proximitat
10/ S'establiran mecanismes de certificació participativa de productes locals i
produïts baix criteris agroecològics. S'enfortirà la compra pública alimentària de
proximitat, agroecològica i de comerç just en la restauració col·lectiva.
S'introduiran aquests criteris en els plecs de condicions d'adjudicacions
11 / S'impulsarà la creació de grups de consum, mitjançant la gestió d'espais
logístics per part de l'ajuntament. Es cediran infraestructures i suport tècnic per
impulsar mercats de venda directa, fires i altres fórmules de comercialització
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d'aliments de proximitat, ecològics i de comerç just. S'afavorirà també la
comercialització d'aliments de proximitat i agroecològics en els mercats
d’abastiments de barri i supermercats. Alhora, es posaran en marxa campanyes
informatives i de sensibilització per millorar el coneixement ciutadà i incentivar
aquests canals de comercialització i grups de consum.
12/ Es durà a terme una campanya transversal per a la revaloració de l'horta en
diferents sentits. Es realitzaran accions en l'àmbit educatiu i els mitjans de
comunicació municipals per a revalorar el paper de l'alimentació en la nostra
salut, en el nostre benestar i en l'economia social. Es revalorarà el paper de les
persones del sector primari en la societat, en especial de les agricultores i
agricultors, donant-los la paraula en centres educatius, afavorint l'intercanvi
generacional i posant en valor el coneixement tradicional

4.3. Mobilitat sostenible, adequada i d’escala humana
La mobilitat és un aspecte central del dret a la ciutat, atès que permet que els veïns
i veïnes d'una ciutat puguin accedir als seus diferents espais i, per tant, als seus diferents
servicis i ofertes per al benestar. No obstant això, en les últimes dècades l'ajuntament
de València ha deslligat la gestió de la mobilitat del dret ciutadà i l'ha pensat únicament
per a facilitar el trànsit dels vehicles privats. Això ha generat una saturació i
sobredimensionament del parc automobilístic de la ciutat, amb les conseqüències
conegudes de contaminació ambiental, contaminació acústica, risc per als vianants i
ciclistes i una tendència a la ralentització dels trajectes urbans a causa de l'alt tràfic i els
continus embossaments en l'interior de la ciutat
L'Ajuntament apostarà decididament per invertir les prioritats en relació a la mobilitat.
En els últims anys, València ha sigut dissenyada per a facilitar el trànsit de vehicles
privats. En la nostra proposta, prioritzarem els tràfics no contaminants i comuns, enfront
dels vehicles contaminants i privats. Vianants, ciclistes, autobusos, tramvia, metre públic
i vehicles compartits enfront de cotxes, autobusos i vehicles privats. Utilitzarem, per
tant, les polítiques de mobilitat per a humanitzar la ciutat per mitjà de la reducció
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progressiva de l'ús de vehicles privats i motoritzats: volem moure persones, no
automòbils.

Peatonalització de centralitats múltiples
1/ Es dissenyarà un pla de conversió en zona de vianants de les centralitats urbanes, que inclourà el recurs dels espais compartits, és a dir àrees ben senyalitzades
en les que se li indica al vehicle de motor que no té cap prioritat i que la velocitat
màxima permesa és 15 km/h, velocitat a què segons els estudis no pot haver-hi
cap conseqüència tràgica en cas d'atropell. D'esta manera els veïns poden accedir
a les seues cases, els repartidors als seus clients... tot en un entorn de convivència,
on l'ancià i el xiquet recuperen el seu espai en la ciutat i cap ciutadà veu restringida
la seua mobilitat. Una infraestructura fonamental per a ajudar a crear estos espais
compartits són les “súperilles”, constituïdes per al voltant de 9 illes de cases i on
els carrers interiors són espais compartits a 15 km/h.
S'apostarà així per la construcció d'una València de centralitats múltiples (en cada
barri) amb espais guanyats per a la ciutadania enfront del vehicle privat. D'esta
manera, es crearan centres urbans (nucli antic, Patraix, Russafa, Cabanyal, Algirós,
Benimaclet…) amb zones peatonalitzades i espais compartits que permeten redefinir la relació dels veïns amb l'espai i crear espais de sociabilitat comunitària nous,
alliberats de la presència abusiva de l'automoció privada. Cada barri haurà de decidir, a través de la seua junta municipal i altres mecanismes de participació, com
teixeix la seua xarxa d'espais de vianants i compartits.
2/ De forma emblemàtica, es durà a terme una pla de conversió en zona de vianants i espais compartits integral de Ciutat Vella, amb accés restringit a vehicles
de residents, transports públic i càrrega i descàrrega, segons el model practicat en
altres ciutats europees.
3/ Es peatonalitzaran punts simbòlics de la ciutat, com la Plaça de l'Ajuntament,
la Plaça de la Reina o el Mercat Central, a fi de convertir-los en espais públics per
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a la ciutadania i la realització d'actes cívics o socials. En la mateixa línia, es recuperarà l'Albereda i l'entorn del llit del riu com a passeig i no com a aparcament/via
ràpida.
4/ Es crearà la Taula de la Mobilitat de la ciutat de València, on tinguen veu tots
els actors implicats en la mobilitat (AAVV, grups professionals, experts,...) i es tracen els plans de mobilitat de València.

Ciutat ciclista
5/ Es crearà l'Agència Municipal de la Bicicleta, òrgan coordinador a nivell municipal de totes les accions respecte a la bicicleta, i responsable de la creació del Pla
Director de la Bicicleta, on tinguen veu els principals grups i col·lectius ciclistes de
la ciutat.
6/ Es reformarà integralment el carril bici de la ciutat, amb l'objectiu d'augmentar
la seguretat de les/els ciclistes i d'evitar el conflicte entre ciclistes i vianants i entre
les bicicletes i els autobusos públics. Per a això, se substituirà progressivament
l'actual per un carril de tràfic en calçada, protegit amb barreres físiques que protegisquen a les persones ciclistes totalment: no podem considerar vàlid un carril
bici que siga perillós per a un xiquet de 10 anys. Este model de carril segregat s'aplicarà en les grans avingudes com Blasco Ibáñez, Pérez Galdós, Av. del Cid, Primat
Reig,... però, per extensa que siga la xarxa de carril bici de la ciutat, els ciclistes han
d'eixir en un moment o altre a la calçada per a continuar amb el seu trajecte. Per
això s'articularà una política per a reduir les velocitats perquè les bicicletes puguen circular també pels carrers amb seguretat. Açò no s'aconseguix amb una
única política, es necessita una política integral que incloga: 1) velocitat en avingudes a 50 km/h reals; 2) generalització dels carrers de barri a 30 km/h i 3) implementació de súperilles a 15 km/h.
7/ Es fomentaran els itineraris segurs per a xiquets i persones majors, afavorint
l'autonomia dels primers i la tranquil·litat dels segons.
8/ Es desenvoluparà el servici de Valenbisi, estenent els seus servicis a totes les
zones de l'àrea urbana, ampliant el nombre de bicicletes i d'aparcaments en àrea
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d'especial demanda (universitats, centres formatius…). Es municipalitzarà la gestió
de Valenbisi, revocant la concessió a l'empresa JCDecaux. L'ampliació de servicis
de Valenbisi anirà de la mà de la reforma integral del carril bici.
9/ Es desenvoluparà un sistema segur d'aparca-bicis antirobatori, gratuït i disseminat per tota la ciutat, que permeta als usuaris de bici privada aparcar les seues
bicicletes en el carrer, sense necessitat pujar-les a sa casa o apartament, amb la
seguretat que no serà danyada. Es permetrà a les persones ciclistes pujar la bicicleta al metre, per a facilitar desplaçaments més extensos.

Transport públic
10/ Es facilitarà la creació d'un títol únic de transport intermodal personalitzat
d'àmbit metropolità, amb tarifes i qualitat de servici homogenis i un sistema de
bons i descomptes efectiu per a usuaris habituals.
11/ Es milloraran les prestacions (nombre més gran de vehicles i amb horaris més
extensos) dels autobusos de l'EMT i el tramvia urbà. Es negociarà amb la
Generalitat Valenciana el desenvolupament de noves línies de metro, en
coordinació amb la xarxa d'autobusos, per a alleugerir el trànsit urbà i per a
assegurar una mobilitat ràpida i sostenible. Es buscaran convenis amb la
Generalitat per millorar la prestació de MetroValència augmentant la freqüència
de pas en cada una de les línies.
12/ Es fomentarà l'ús del transport públic de les famílies a través de tarifes
assequibles que generin l'hàbit d'ús en els més menuts.

Vehicles privats i aparcament
13/ Es fomentarà una desacceleració del trànsit urbà fent efectiva la Zona 30, que
limita la velocitat dels vehicles a 30 km/h en alguns barris per mitjà de la instal·lació de badens que limiten la velocitat dels vehicles i es crearà la Zona 15, per a
vehicles i vianants en les que els vehicles no podran superar els 15k/h. Així mateix,
es tractarà d'ampliar eixa reglamentació a altres barris a través dels mecanismes
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participatius dissenyats per a les juntes municipals (punt 6.1). S'exigirà el compliment real del límit de 50% en tots els carrers i avingudes de la ciutat que no tinguen un límit inferior.
14/ A fi d’alleugerir el problema d’aparcament dels veïns i veïnes, s'oferiran, en
cada barri, zones d'aparcament per a residents, en la que es podran aparcar els
vehicles que posseïsquen una targeta que els identifique com a propietat dels
veïns i veïnes del barri.
15/ Es crearan grans zones aparcament temporal a preus molt econòmics a les
afores i connectades perfectament amb el transport públic per als vehicles privats
i autobusos que arriben a la ciutat des d'altres poblacions. S'evitarà d'aquesta
manera la congestió del trànsit a l'interior de la ciutat, així com els problemes
d'aparcament estacional d'alguns barris.
16/ Es posaran en marxa campanyes de sensibilització per a conductors sobre la
importància de respectar la distància mínima de seguretat i el límit màxim de velocitat en cada via. Eixes campanyes de sensibilització estaran acompanyades d'un
estricte control de les regles de tràfic.

4.4. De la cultura com a consumo a la cultura com a creació
La creació cultural ha sigut una de les dimensions que més ha patit la
mercantilització general a què els governs del PP han sotmès tota la vida social de
València. L'ajuntament ha lligat la cultura al model turístic de ciutat, centrant quasi tota
l'atenció en els aspectes més cridaners dels grans esdeveniments i en la construcció de
suposats equipaments culturals que, en molts casos, han resultat ser maniobres
especulatives i focus de corrupció, descuidant la possibilitat de construir una oferta
cultural diversa i participativa.
Per això, apostem per una redefinició integral de les polítiques culturals, basada
en la construcció d'una nova relació entre la ciutadania i la cultura. En línies generals,
hem de passar d'una idea de “l’accés a la cultura” com a possibilitat de consum cultural
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a una concepció del “l’accés a la cultura” com a apoderament per a la creació i
participació cultural de la ciutadania.
En els últims anys de govern municipal i autonòmic del PP, projectes culturals com
la Ciutat de les Arts i les Ciències han servit per a legitimar projectes de planificació
urbana i processos de valoració del sòl de la ciutat de València, lligats a la bombolla
immobiliària i a la promoció d'un model econòmic basat en la construcció i el turisme
internacional. Des d'aquesta concepció de la cultura, una Biennal de les Arts, una
estrena cinematogràfica, un concert o una festa popular com les Falles podien exercir el
mateix rol que, a una altra escala, estaven complint la Fórmula 1, la Copa Amèrica o la
visita del Papa: servir de recurs per a la mercantilització turística i el redisseny
conceptual i urbanístic de la ciutat.
És sabut que la política de “grans esdeveniments” culturals, esportius i religiosos
ha resultat un gran fracàs econòmic i un focus de corrupteles i xarxes clientelars de les
que l'elit política del PP s'ha beneficiat sistemàticament. Però més enllà d'això, aquest
model es basa en una concepció de la cultura com a espectacle que exclou qualsevol
forma de participació ciutadana que no siga el consum. A més, i el que és potser més
greu, els ingents recursos econòmics necessaris per a la celebració d'aquests “grans
esdeveniments” han bloquejat el finançament, la subvenció i el suport a projectes
culturals alternatius. D'aquesta manera, s'han anat deteriorant gradualment, les
institucions culturals municipals i el teixit creatiu de la ciutadania valenciana
Devem, doncs, passar d'aquesta idea de cultura com a consum i com a recurs per
a l'especulació a una idea la cultura com a creació, participació i apoderament ciutadà.
La ciutadania no ha de ser, doncs, mera consumidora d'una oferta cultural dirigida i
gestionada per les elits, sinó que ha de reconèixer-se com a productora i creadora de
cultura. La tasca de l'ajuntament ha de ser, promoure l’apoderament cultural de la
ciutadania, oferint el marc i les eines adequades perquè desenvolupa les seues
capacitats creatives i d'expressió cultural. I deu, a més a més, transformar les lògiques
de gestió dels centres i espais culturals municipals, generant mecanismes que eviten les
trames clientelars i les males pràctiques. Només un esforç de democratització,
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transparència i participació pot generar el marc adequat perquè la cultura de València
torne a ser cultura de la ciutadania i per a la ciutadania.

Noves lògiques i espais als barris de creació cultural
1/ Amb l'objectiu de canviar d'un paradigma del consum cultural a un de la creació
i la participació, es crearan espais de creació cultural lligats als barris. En ells, el
veïnat tindrà les ferramentes necessàries per a desenvolupar les seues capacitats
creatives i per a dur a terme projectes culturals amb capacitat d'incidència en la
ciutat. Eixos espais seran un lloc d'encreuament entre les arts plàstiques, la música, l'audiovisual, les arts escèniques o la creació literària. Però a més –i sobretot–
la naturalesa participativa d'estos nous espais servirà per a rearticular llaços socials i comunitaris que les polítiques desocializadoras del PP han trencat en els últims anys. En eixe sentit, seran espais de trobada entre joves vinculats als diferents centres educatius del barri que normalment no tenen espais comuns; espais
de trobada intergeneracional, entre joves del barri i adults de diferents edats; i
espais de trobada intercultural, que permeten visibilitzar la diversitat cultural del
barri i establir diàlegs creatius entre diferents formes d'entendre la creació cultural.
S'utilitzaran per a això espais físics ja existents però actualment infrautilitzats o
no utilitzats per l'administració municipal (punt 4.1) i es comptarà amb els centres
educatius de la zona com a elements fonamentals de dinamització. Cada Espai de
Creació Cultural haurà de comptar, almenys, amb: a) una sala insonoritzada i adequada per a realitzar assajos de diversos tipus; b) un espai amb les característiques
d'una aula bàsica per a la realització de tallers de formació, propostes creatives,
projeccions i debats; c) un espai d'edició informàtica dotada, almenys, de l'equip
informàtic bàsic i els programaris necessaris per a dur a terme una edició audiovisual o musical bàsica; d) un espai central polivalent adequat per a realitzar exposicions, pràctiques escèniques, projeccions públiques i concerts. D'esta manera,
els Espais de Creació Cultural poden convertir-se en espais que concentren, en el
cor dels barris, processos de formació, producció cultural i exhibició dels materials produïts pels propis veïns del barri.
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2/ L’Ajuntament coordinarà la Xarxa d'Espais de Creació Cultural assegurant el
transvasament d'experiències i coneixements entre ells i assessorant-los en qüestions tècniques i de gestió. l’Ajuntament assegurarà un calendari de tallers bàsics
d'arts plàstiques, arts escèniques, escriptura literària, audiovisuals i edició musical,
que aniran circulant pel conjunt dels ECC de la ciutat de València, encara que cada
un d'ells tindrà autonomia per a organitzar les seues pròpies activitats d'acord amb
les demandes del barri. D'entrada, estos espais estan pensats per a la creació cultural no professionalitzada, però podrien arribar a convertir-se en el viver de noves lògiques col·laboratives en la cultura valenciana que, en última instància, servirien per a revitalitzar a llarg termini els mimbres de la cultura professionalitzada
a València. L’Ajuntament reforçarà les corretges de transmissió entre estos espais
i la cultura professionalitzada.

Canvi de paradigma en la gestió cultural
3/ Es redefiniran els criteris d'actuació sobre el teixit cultural i creatiu, des de paràmetres democràtics i participatius, eradicant les males pràctiques en la política
de subvencions i ajudes, amb l'objectiu decidit de posar la cultura valenciana al
servici de la ciutadania i d'evitar que el patrimoni de la ciutat caiga en mans de
l’interès especulatiu. Es revertirà la dinàmica de privatitzacions i concessions privades per a remunicipalitzar la gestió dels centres culturals de titularitat pública.
En tot cas, s'establiran mecanismes de lluita contra el clientelisme i l'amiguisme
en la contractació cultural. Se seguiran escrupolosament manuals de bones pràctiques en la línia del "Document de bones pràctiques en museus i centres d'art
contemporanis" consensuat pel Ministeri de Cultura i representants del sector cultural.
4/ Es crearà un Consell de Cultura, que comptarà amb les associacions culturals,
moviments, plataformes culturals i persones de reconegut prestigi en l'àmbit de la
cultura valenciana. La seua comesa serà l'elaborar de forma conjunta diagnòstics
sobre la realitat cultural de la ciutat i produir propostes per a la transformació i
dinamització de la vida cultural a València i la millora de les condicions laborals
dels professionals de la cultura.
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5/ S'actuarà decididament per la desprecarització d'artistes, executants i treballadors de la cultura, amb l'objectiu d'oferir-los un marc laboral digne, clar i ben estructurat, amb ajudes públiques quan siga necessari. S'exigirà a les empreses i entitats culturals que treballen amb l’Ajuntament un compromís per la desprecarització (punt 2.1). Es valorarà públicament el treball cultural com una de les dimensions fonamentals del nou sistema productiu (punt 2.2) pel que aposta València
en Comú.
6/ S'articularan les polítiques culturals municipals amb les autonòmiques i estatals
i es coordinaran les infraestructures de tota l'àrea metropolitana de València (45
municipis i més de 1.700.000 habitants) per a optimitzar recursos i infraestructures. Es podran crear circuits culturals coherents i articulats i reforçar les corretges
de transmissió entre la cultura no professionalitzada dels centres de creació cultural als barris i els espais professionalitzats de creació i exhibició cultural.

Patrimoni cultural i museus: cap a la socialització cultural
7/ Es dissenyarà un pla per a l'atenció i rehabilitació del Patrimoni Històric Municipal, amb especial insistència en els immobles de valor històric, molts d'ells reconeguts com Béns d’Interès Cultural, el major nivell de protecció que es concedix a
un element patrimonial. Eixos béns són, sens dubte, testimoni tangible de la nostra història com a poble. Són propietat municipal edificis monumentals civils com
les Torres de Serrano i Quart, La Llotja, les Drassanes, L'Almodí, la Casa de les Roques, el Mercat Central i el de Colom, el Palau de l'Exposició o el Complex del Mercat d'Abastos; restes arqueològiques com els de la plaça de L'Almoina, la Presó de
Sant Vicent, la muralla de la Plaça del Tossal; altres religiosos com el Convent del
Cavaller; els Jardins Històrics de Vivers o el de Montfort; molts dels ponts sobre el
Túria, i alqueries rurals com la del Moro (Benicalap).
Es facilitarà la seua visita gratuïta per a la ciutadania valenciana i es proposaran
horaris raonables per a la seua obertura al públic. Es vigilarà, a més a més, que es
complisca la normativa legal d'obertura al públic de tot el Patrimoni Històric de
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titularitat estatal, autonòmica i privada. Inclús en els casos en què els béns immobles estiguen ocupats per particulars, s'inclouran en les iniciatives de difusió i formació de l’Ajuntament, perquè són patrimoni també de tota la ciutadania valenciana.
8/ Es prendran mesures per a la valoració social i conservació del patrimoni immaterial, vital i social de la ciutat i els seus barris, tal com ha sigut definit en el
punt 4.1.
9/ Es crearà l'Oficina de Difusió del Patrimoni Material i Immaterial de València,
ja que la presència del patrimoni material i immaterial en l'organigrama municipal,
a pesar de la seua importància, està molt diluïda entre diversos organismes. Esta
oficina centralitzarà l'oferta cultural de l’Ajuntament, amb possibilitat de realització de rutes temàtiques, disposició de fullets i publicacions, pàgina web amb la
informació mencionada i format interactiu, etc.
10/ Es dissenyarà un pla per a la interacció dels museus amb l'entorn social, tant
per proximitat física (barri, pedania) com per la temàtica del museu (històric, etnogràfic, monogràfic...), afavorint la participació d'associacions, centres d'estudis
i la ciutadania en general. Els museus difonen el patrimoni cultural, al mateix
temps que ho conserven i incentiven la investigació. Són, també, un instrument a
través del qual la ciutadania i les gents que ens visiten interactuen amb objectes i
obres de la nostra història passada i de la més recent, inclús de la nostra vida quotidiana.
11/ S'unificarà la gestió dels museus municipals, actualment repartits entre diverses regidories i servicis. Això servirà per a homogeneïtzar els horaris i les tarifes –
se mantindrà un preu simbòlic de l'entrada, amb gratuïtat per a estudiants, majors
i persones desocupades–, per a atendre de forma coordinada a les tasques de
manteniment, en molts casos abandonades o reduïdes al mínim en l'actualitat.
L'ajuntament promocionarà tots els museus i centres d'exposicions ubicats a València siga de qui siga la seua titularitat (Ajuntament, Diputació, Generalitat, Estat), coordinant polítiques d'acostament, col·laboració i difusió de cara tant a la
ciutadania com als que ens visiten. S'estudiaran estratègies d'atracció de visitants
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forans, en col·laboració amb altres regidories en una necessària redefinició del turisme cultural.

Música per a la ciutadania
12/ Es promourà intensament el desenvolupament i la difusió de les bandes de
música de la ciutat, que constituïxen uns dels senyals d'identitat fonamentals de
la cultura valenciana i una ferramenta participativa de formació i preservació del
patrimoni i la innovació. Per a això, s'establiran convenis amb la Generalitat per a
garantir un finançament suficient perquè les Agrupacions Musicals puguen desenvolupar adequadament les seues activitats com a escola de música; es facilitarà
l'ús de locals municipals o espais recuperats (punt 4.1); es fomentarà la creació de
societats musicals allí on no existisquen; s'incentivarà que les entitats festives contracten bandes de música o agrupacions de tabal i dolçaina, així com les que fomenten la difusió del cant d'estil o de dansa valenciana; s'organitzaran festivals de
diferents gèneres musicals promocionant, especialment, als grups valencians i en
valencià i de les músiques del món, per a mostrar la realitat multicultural a què
pertanyem. Es programaran, a més a més, concerts itinerants de música clàssica
en els espais dels barris, amb la col·laboració del Conservatori Superior de Música
i la Universitat de València.
13/ S'organitzarà un circuit de concerts pop-rock, en coordinació amb les sales ja
existents, negociant amb elles la fórmula més adequada perquè els grups siguen
els principals beneficiats. Eixe circuit tindrà un efecte dinamitzador en tot el sistema musical del que es veuran beneficiats també el sector de la gravació i la producció musical. Es tractarà de coordinar amb altres ciutats pròximes un circuit intermunicipal que permeta una major extensió, centrant-se en un primer moment
en l'àrea metropolitana de València i més avant en altres ciutats del País Valencià.
Eixes mesures aniran acompanyades d'una flexibilització de les llicències per a les
sales de concert i en l'accés a subvencions per a la insonorització i acomodament
d'espais per a concerts.
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14/ Es recuperarà la gestió municipal dels concerts de la Fira de Juliol i de la setmana de Falles, que actualment suposen la cessió d'un espai públic a les mans
privades sense cap benefici per a l’Ajuntament ni per a la ciutadania. Es promourà
en ells la contractació de valors emergents i de grups valencians. Es reflotarà, a
més, la Trobada de Música del Mediterrani recuperant el sentit social i de construcció de llaços culturals amb què va ser creada.

Les arts escèniques i l'audiovisual
15/ Es crearà una àrea metropolitana de les Arts Escèniques que coordine als teatres i sales polivalents de tot l'àrea metropolitana de València (45 municipis) a fi
d'organitzar programacions conjuntes i coherents que donen major recorregut a
les propostes teatrals i que permeten optimitzar els recursos. Es buscarà una solució legal per a la majoria de les sales, que no tenen llicència com a sales teatrals
però ho són en la pràctica i es promourà la consolidació d'espais alternatius en els
barris. Es donarà suport tècnic als grups i sales escèniques per a concursar als fons
estructurals europeus per a la cultura. Es buscaran les possibles corretges de transmissió entre el circuit professional i la cultura de barri produïda en els espais de
creació cultural.
16/ Es buscarà la forma de remunicipalitzar la gestió dels espais escènics públics
que actualment tenen privatitzada la seua gestió, com és el cas de La Rambleta i
El Musical. En tot cas, s'habilitaran mecanismes de programació, contractació i
concessió que asseguren l'aprofitament general d'eixos espais i la no interferència
d'interessos privats en ells.
17/ Es crearà un Teatre de la Ciutat Jove, en un lloc emblemàtic de les noves centralitats urbanes, en el que tot el protagonisme caiga sobre la joventut. Teatre fet
per joves i pensat per a un públic jove, que no es limite a la representació d'obres,
sinó que incloga també tallers creatius, cursos de formació i pràctiques d'actuació
i escriptura. S'establiran relacions entre este centre teatral i la creativitat escènica
que es desenvolupe en els centres de creació cultural als barris.
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18/ Es crearà un canal de televisió municipal, de baix pressupost, que aprofitarà
els nous canals de difusió en internet. A més de crear llocs de treball en un sector
especialment danyat per les polítiques de desmantellament del PP, servirà per a
donar visibilitat al treball de les/els creadores/ors valencianes/ns i per a generar
una retroalimentació entre el sector audiovisual i el de les arts escèniques que
permeta dinamitzar la cultura produïda en la ciutat.
19/ Es patrocinarà i promourà la celebració de festivals internacionals de cinema.
S'obrirà un debat amb els professionals del sector per a decidir si s'aposta per nous
certàmens o la recuperació de la Mostra de València. Es recolzarà de forma efectiva i real els ja existents, com el Festival Internacional de Cine Cinema Jove, de
titularitat autonòmica, per afavorir la consideració de València com a cita ineludible en el circuit de festivals nacionals i internacionals.
20/ Es redefinirà l'Oficina de Rodatges de València, adaptant-la a la realitat audiovisual del segle XXI. Els rodatges a València han decrescut, en gran manera, per les
condicions municipals per a portar-los a cap. L'Oficina de Rodatges ha d'encarregar-se d'unificar, centralitzar i facilitar les gestions per als rodatges audiovisuals i
fer una oferta variada de servidors per a tots els servicis que precisa un rodatge.
Això facilitarà l'acció dels nostres creadors audiovisuals i de produccions internacionals interessades en la nostra ciutat. Però, a més a més, permetrà donar projecció internacional a la imatge de la ciutat. Es buscarà la forma d'establir desgravacions fiscals als rodatges en sòl de la ciutat.

Biblioteques: lloc de trobada amb la cultura
21/ Es milloraran i optimitzaran les biblioteques de la ciutat i es crearan instal·lacions bibliotecàries en els barris, pedanies o zones que no tinguen –si és necessari,
fent ús d'espais recuperats (punt 4.1)–, dotades amb el personal i mitjans suficients per a l'entorn on s'ubiquen. Es garantirà l'existència de punts de connexió
gratuïta a internet en totes elles i s'adequaran els horaris i dies d'obertura a les
necessitats dels ciutadans, sense que tanquen dissabtes i períodes de vacances: la
formació i l'oci no té un període lectiu, i ha d'incentivar-se més en el temps lliure.
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Ha de promoure’s, a més, el seu ús com a lloc d'estudi i treball, per a aquells que
no disposen d'espai per a això en els seus domicilis. En tots els casos, s'afavorirà
l'ús del valencià en adquisició de fons bibliotecaris adequats, especialment en literatura infantil i juvenil i en la realització de trobades amb escriptors o contacontes...
22/ Es dissenyarà un pla per a la participació de les biblioteques en activitats culturals de l'entorn del barri, fomentant la col·laboració amb les associacions veïnals, els moviments socials, els espais de creació cultural i els centres educatius
(així com els seus AMPAs). D'esta manera, les biblioteques es convertiran en un
agent de dinamització cultural de primer orde en el interior de cada barri, treballant en estreta col·laboració amb els espais de creació cultural, amb els que podran intercanviar experiències, tècniques i materials per al desenvolupament
d'una verdadera cultura participativa i descentralitzada.

Prendre i ocupar els carrers a través de la cultura
23/ Es recuperarà l'espai públic per a la cultura fent del carrer un espai de convivència, optimitzant els espais i infraestructures de l’Ajuntament per a fomentar
les iniciatives culturals dels barris i creant noves àrees i eixos de centralitat cultural. Es promourà, per mitjà d'ordenances municipals, la utilització d'espais urbans
a l'aire lliure per al desenvolupament de processos creatius col·lectius, com la música, les arts escèniques o l'art guia de carrers. Es regularà, d'una manera flexible i
generosa, el treball cultural en el carrer per a donar facilitat a l'apropiació creativa
de l'espai urbà, posant a la seua disposició espais recuperats (punt 4.1) i facilitant
les seues convocatòries i utilització de l'espai comú.

4.5. Falles i festes populars com a espais de participació i vertebració social
Les festes populars de la ciutat de València, i la festa de les Falles en especial,
constituïxen en gran manera models de participació ciutadana, autogestió, descentralit-
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zació cultural i reforçament de llaços socials i dels barris. Per això, el seu esperit participatiu, lúdic i comunitari connecta totalment amb les lògiques per les que apostem en
València en Comú. No obstant això, en les últimes dècades, tant les falles com altres
festes populars, han patit un procés de mercantilització i d'instrumentalització política
per part dels governs del PP. Llavors, apostem per una recuperació del caràcter popular
de la festa, que ja s'està duent a terme en alguns casals, i per tornar la seua gestió a la
ciutadania.
Les festes són, de fet, un element molt important de socialització i cohesió de la nostra
societat. Donat el caràcter multicultural de la València actual, apostem per potenciar el
caràcter festiu i socialitzador d'estes festes, distingint-les dels rituals religiosos que els
van embolicar. L'Ajuntament treballarà junt amb les diferents comunitats culturals de la
ciutat per a fer de les festes un element d'integració i cohesió social, i per a ampliar la
capacitat de la ciutadania per a gestionar-les i fer-les seues.

Falles populars i participatives
1/ Es potenciarà, a través de diferents mesures, el caràcter participatiu i popular
de les Falles, per a consolidar les tendències a la integració intercultural, el reforçament dels llaços socials i la solidaritat dels barris ja presents en moltes d'elles.
Es promocionarà l'autogestió ciutadana de les Falles, establint mecanismes per a
garantir la transparència i neutralitat de l'Ajuntament respecte a les distintes falles de la ciutat.
2/ Es reformarà el Concurs de Falles en dos sentits. D'una banda, es reformarà la
composició del jurat, que comptarà amb membres del món faller i membres aliens
a ell. S'establirà un criteri rotatiu entre els representants de les diferents falles. Es
buscarà, a llarg termini, desenvolupar i consensuar mecanismes de participació
que permeten la constitució d'un verdader jurat popular. S'explorarà la possibilitat de crear jurats infantils (o part d'ells) per a la falla infantil. En eixe àmbit, es
valorarà especialment la coparticipació de les xiquetes i xiquets en el propi disseny
i creació del monument, o en la seua activació i desenvolupament durant la setmana fallera.
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D'altra banda, es valorarà especialment el sentit popular, crític i satíric de les falles
com a vehicle de lliure expressió de falleres, fallers i artistes. Enfront de les grans
superproduccions falleres, es valorarà especialment el treball artesanal i l'experimentació amb nous llenguatges escultòrics i constructius. Es valorarà, així mateix,
la utilització creativa de pressupostos austers i la utilització de materials ecològics que asseguren un mínim impacte mediambiental en la ciutat i el seu entorn.
3/ Es reformaran i milloraran els espais expositius, amb l'objectiu de dignificar el
treball artesà. Es reformularan les estratègies de difusió de la festa, posant l'èmfasi en el seu caràcter artesà, popular i participatiu. Es dissenyaran estratègia de
comunicació i un pla d'intervenció amb l'objectiu del seu reconeixement com a
Patrimoni Immaterial de la Humanitat.
4/ Es reformularan el sentit i els criteris de selecció de la Falla Municipal. S'apostarà per artistes identificades/tats amb les últimes tendències de l'estètica fallera,
explorant les possibilitats de col·laboració creativa entre artistes falleres/s i artistes d'altres camps estètics. Pel caràcter emblemàtic i simbòlic de la Falla Municipal, es buscaran propostes basades en un pressupost auster, que utilitzen materials ecològics i que busquen solucions creatives noves.
5/ Es reforçarà la relació entre les Falles i la Universitat de València, introduint un
capítol específic, en la convocatòria anual de projectes I+D+I per a un nou model
productiu (punt 2.2), entorn de les Falles. Es potenciaran projectes d'investigació
transversals, que estudien en profunditat l'economia, la cultura, la tècnica i les
dinàmiques socials del món faller. Es potenciaran també estudis sobre l'impacte
mediambiental de les falles i el desenvolupament de models de gestió de la festa
i de construcció i gestió dels monuments fallers que asseguren la seua sostenibilitat i la reducció progressiva del seu impacte ecològic. Els resultats d'eixos estudis
es divulgaran adequadament amb l'objectiu de retroalimentar les relacions entre
la festa i el coneixement científic. S'utilitzarà també per a dissenyar les polítiques
municipals futures entorn de les Falles i les festes populars de València.
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6/ S'afavorirà una democratització de la Junta Central Fallera. En primer lloc, en
la composició dels seus membres, que hauran d'establir-se per mitjans democràtics a través de mecanismes de participació ciutadana. En segon lloc, en els seus
criteris d'actuació, que hauran de seguir les lògiques igualitàries i del bé comú que
ha de guiar a una institució democràtica.
7/ S'atorgaran ajudes a les falles que incorporen criteris d'igualtat de gènere i d'integració intercultural en les seues comissions 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 sostenibles.
8/ Es facilitarà al màxim l'ús de l'espai públic per a la festa, en la línia del punt 4.1,
en la nostra estratègia de recuperació de l'espai urbà per la ciutadania. Es buscaran solucions consensuades en cada barri per a afrontar els problemes de convivència que pogueren generar el soroll i el tall de carrers al tràfic, amb l'objectiu
que cap part de la ciutadania s'assenta exclosa d'una festa que ha de ser de tots.
9/ Es reestructurarà la Cavalcada del Ninot, tornant-li el seu antic sentit, i la del
Regne, a la que s'hauria de buscar un nom més adequat.
10/ Es reestructuraran les despeses municipals per afavorir la cooperació entre
falles (en especial entre les del mateix barri) en compte de la competència entre
elles. Al mateix temps, s'eliminaran despeses supèrflues i sumptuàries que entren
en contradicció amb l'esperit popular i de barri de la festa.
11/ S'augmentaran les ajudes a les publicacions en valencià, no sols en els llibrets,
sinó també proporcionant assessorament en correcció lingüística.
Es crearà, a més a més, un Concurs municipal de Llibrets de Falla que servirà per
a donar visibilitat i dignificar els gèneres literaris associats al món faller.
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12/ Es remunicipalitzarà la gestió dels concerts de Falles, actualment en mans
d'empreses privades (punt 4.4) i s'inclouran grups valencians en la programació,
en coordinació amb el circuit municipal de directes pop-rock (punt 4.4).

Festes en els barris
13/ Es recolzarà des de l’Ajuntament les festes ja existents en el si dels barris, com
el Carnestoltes de Benimaclet o la Setmana Santa Marinera. Però, a més a més,
s'organitzarà, en col·laboració amb associacions i entitats ciutadanes, la realització
programada de festes i setmanes culturals en els diferents barris de la ciutat. Es
col·laborarà amb les associacions de veïns i veïnes i altres entitats culturals per a
agilitzar els tràmits administratius així com tot el referent a la infraestructura necessària per al desenvolupament dels actes festius.
14/ En el context d'eixes festes, es facilitarà i promourà, per part de l’Ajuntament,
la realització d'esdeveniments esportius autòctons, com les birles, la pilota amb
les seues variants, etc., divulgant les regles de joc i promovent les competicions i
exhibicions. Es fomentarà, així mateix, la contractació de cantants i grups musicals
valencians en tots els esdeveniments festius; revetles, cant d'estil, rock, pop, música per megafonies etc., així com la presència de les bandes de música i de dolçainers. Es promourà sempre, en el context d'estes festes del barris, l'ús del valencià.
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5. IGUALTAT I INTEGRACIÓ SOCIAL
Les polítiques municipals del PP han provocat un augment general de la desigualtat en la nostra ciutat, però que ha colpejat especialment a alguns col·lectius ja afectats
per desigualtats històriques, estructurals i culturals. València en comú aposta decididament per desenvolupar polítiques explícites d'igualtat que tracten de corregir les desigualtats actuals i d'assentar les bases per a la construcció d'una ciutat més justa, accessible i igualitària.
Les dones constituïxen, sens dubte, un dels col·lectius que amb més intensitat ha
patit les polítiques de retalls i reducció de les ajudes socials del govern i l’Ajuntament.
L'estructuració patriarcal de la nostra societat produïx una desigualtat sistèmica entre
hòmens i dones que necessita d'una voluntat política decidida per a ser corregida i revertida. Però les polítiques públiques del PP han recorregut el camí invers i han tractat
de desmantellar els èxits de dècades de lluita per la igualtat dels moviments feministes.
València en comú fa seua la causa de la igualtat de les dones respecte als hòmens, es
compromet a col·laborar amb les organitzacions feministes i advoca per una política
clara destinada a eliminar les desigualtats econòmiques, culturals i socials entre hòmens
i dones, aplicant la perspectiva de gènere i la transversalitat a totes les polítiques municipals.
Però també altres col·lectius, com la comunitat de Lesbianes, Gais, Transsexuals,
Bisexuals i Intersexuals (LGTBI), les Persones amb Discapacitat, diversitat funcional o
dependència (PCD), les persones migrants o les joves, que han patit intensament, en
els últims anys, els efectes de les polítiques desocialitzadores dels governs del PP. Els
retalls a les ajudes a la dependència i la integració social, la destrucció continuada d'ocupació i la precarització progressiva del mercat laboral, l'escalada repressiva contra els
migrants i la retirada d'atenció i servicis per a molts d’ells... Tots eixos processos han
contribuït molt dolorosament a fer de València una ciutat cada vegada més desigual,
amb nombroses zones i bosses de població en situació d'exclusió social.
Des de València en Comú volem abordar de front el problema de la igualtat per
mitjà de mesures que apunten a l'actual conjuntura de crisi econòmica i social però
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també a modificar l'estructura desigual de la nostra societat. En eixe sentit, les propostes de creació d'ocupació, de creació un nou model productiu i una nova fiscalitat (capítol 2), les relacionades amb els drets socials bàsics (capítol 3), amb el dret a la ciutat
(capítol 4) i amb la participació ciutadana (capítol 6) estan totes elles destinades a construir una ciutat més justa i igualitària, i a corregir les diferents desigualtats que en tots
els àmbits la travessen. En este capítol presentem una sèrie de mesures pensades per a
la situació de desigualtat flagrant que viuen alguns col·lectius específics que, per diverses raons, han sigut vulnerats, i entorn dels que, pensem, s'ha de fer un esforç específic
d'integració per a aconseguir la igualtat social.

5.1. Polítiques d'igualtat de gènere
La situació de les dones de València ha patit un important retrocés en els últims
anys. Les polítiques de retalls i d'austeritat, unides a la perspectiva neoconservadora del
PP, han tingut efectes molt negatius sobre els processos d'igualtat i han atacat especialment les dones. Bona prova d'això és la creació de la Secretaria Autonòmica de Família
i Solidaritat, de la que depèn la Direcció General de Família i Dona, que deixa en un
segon pla la idea d'igualtat subordinant-la a la confusa "política integral en benefici de
la família i infància"; d'esta manera, atribuïx la responsabilitat de la família únicament a
la dona, aprofundint en les estructures patriarcals i condemnant la dona a l'espai privatfamiliar. O les reformes del Codi Penal que col·loquen les dones en una situació d'indefensió encara major, sobretot aquelles que han patit violència de gènere. De la mateixa
manera que la reforma laboral permet l'augment de la precarietat laboral, major temporalitat dels contractes, més ocupació submergida, més desocupació i salaris molt més
baixos en les dones valencianes.
La taxa de desocupació entre les dones de València és el 24'5%, dos punts per
damunt de la mitjana nacional, i la taxa d'ocupació és del 32%, onze punts per davall de
la dels hòmens. La bretxa salarial s'ha ampliat progressivament: perquè les dones guanyaren el mateix que els hòmens en el mateix lloc, haurien de treballar 82 dies més a
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l'any. Els retalls en serveis socials han afavorit, a més a més, l'augment del treball reproductiu no remunerat (les tasques de les atencions) sent este quasi exclusivament exercit
per les dones. Les polítiques d'austeritat estan col·locant en situació de risc d'exclusió,
violència i màxim risc de pobresa a moltes dones, especialment a les dones majors,
migrants, amb algun tipus de diversitat funcional, les empleades de la llar, les víctimes
de violència masclista i a les famílies monomarentales.
Fins al dia de hui, la perspectiva de gènere ha estat absent de les polítiques públiques de València, i encara que a vegades ha sigut invocada retòricament, no ha servit
per a avançar en la visibilitat de les dones, l'ús del llenguatge no sexista en l'àmbit administratiu i en les relacions socials o el foment de la participació de les dones en la vida
social, cultural i política. Algunes de les lleis autonòmiques de l'última dècada (Llei
7/2012 Integral contra la Violència sobre la Dona i Llei 9/2003 per a la Igualtat entre
Dones i Hòmens) pareixien un avanç en els drets de la dones valencianes, però no han
tingut seguiment ni dotació pressupostària. Efectivament, la reducció del pressupost
per a Igualtat ha sigut una de les constants dels últims anys, la qual cosa ha dificultat i
obstaculitzat la viabilitat dels projectes i mesures encaminades a aconseguir-la.
La lluita per la igualtat de les dones ha de donar-se, per tant, des d'un nou model
d'economia com el proposat en el punt 2.2, amb una clara aposta per la coresponsabilitat, l'ecologia i la sostenibilitat de la vida, on l'important no siguen les xifres sinó les
persones, on la satisfacció de les necessitats humanes i la sostenibilitat social siguen els
objectius bàsics de la societat.
Des de València en comú apostem pel lideratge transformador de les dones en
tots els àmbits, especialment en els espais de decisió i representació política. Un lideratge que ha de ser més interactiu, més flexible i més empàtic, que es recolza en el consens, l'enfortiment de les relacions, la confiança mútua i la transparència. Eixe és, precisament, el tipus de lideratge que volem traslladar a l'espai de la política, que és el lloc
apropiat per a lluitar per l’interès públic i el bé comú.
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Polítiques públiques i participació social de les dones
1/ Es crearà una Comissió d'Estudi sobre la Situació de les Dones a València, integrada per les entitats socials que treballen en este àmbit i grups d'investigació
d'universitats valencianes. S'elaborarà un estudi diagnòstic actualitzat de la situació de les dones a València, amb l'objectiu de generar polítiques específiques de
resposta a les necessitats particulars de cada col·lectiu (dones joves, majors, migrants, amb diversitat ètnica, cultural, d'orientació sexual, de gènere, familiar, funcional, intel·lectual, etc.).
2/ A partir de les conclusions d'eixe estudi es crearà i implantarà un Pla Municipal
d'Igualtat de Gènere, que vetle pel compliment de la Llei d'Igualtat, adequant-la a
la situació social específica de les dones de València. Este Pla d'Igualtat ha de partir
d'una visió i actuació transversals, per això, la seua coordinació i avaluació dependrà d'un òrgan interdepartamental, amb representació de totes les Delegacions
del Municipi.
3/ Es crearà la regidoria d'Igualtat, amb personal específic i amb dotació pressupostària suficient. Esta regidoria no sols té l'objectiu de realitzar polítiques específiques dirigides a dones, sinó també, de proposar i coordinar les polítiques transversals realitzades des d'altres àrees de l'Ajuntament, en especial les relatives al
Pla d'Igualtat Municipal. Es crearà la figura d'Agents d'Igualtat per a desenvolupar
les propostes d'igualtat i la seua implantació transversal en totes les àrees i serveis
municipals. Es revisarà el llenguatge dels documents que ixen des de l'Ajuntament
per a garantir l'ús i la normalització d'un llenguatge no sexista.
4/ Es crearà un Consell Local de les Dones, com a instrument per a aprofundir en
la participació i coresponsabilitat de les organitzacions de dones en la política municipal, traslladant la visió de gènere al conjunt de les actuacions públiques. Estaran compostos únicament per organitzacions i associacions de dones. Els seus informes seran preceptius i, segons, els temes de consulta, preceptius i vinculants.
Deuen d'estar dotats de partida pressupostària perquè puguen desenvolupar les
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seues activitats de manera autònoma. Així mateix, es fomentarà l'associacionisme
de dones i s'intentarà incloure referents de totes les associacions.
5/ Es posarà en marxa un Observatori de Gènere Municipal com un servei local
de recepció de denúncies de discriminació o de violència masclistes i sexistes. La
seua funció serà canalitzar-les i reorientar-les cap a les institucions corresponents.

Perspectiva de gènere en els pressupostos
6/ La perspectiva de gènere serà un eix transversal que haurà d'aplicar-se en totes
les Polítiques Públiques de l'Ajuntament de València. Realitzarem una assignació
del pressupost municipal per a polítiques específiques per a dones destinades a
eradicar la desigualtat entre dones i hòmens. I es dotarà a totes les delegacions
municipals d'una partida pressupostària específica per a la promoció de la igualtat
en les seues activitats.
7/ S'inclourà la perspectiva de gènere en tots els contractes que se subscriguen
amb persones i empreses, alienes a l'administració municipal, així com en la planificació de programes públics i en les condicions de subvenció. Es discriminarà positivament per a que s'incorporen dones en la contractació.

Lluita contra la violència de Gènere
8/ Es municipalitzaran, reordenaran i, si és necessari, es crearan recursos d'atenció
a les dones víctimes de violència masclista. Per a això, es desenrotllarà un Pla integral municipal contra la violència de gènere que oferisca atenció integral a les
dones i els seus fills i filles. El pla inclourà campanyes de sensibilització, prevenció
i detecció de la violència masclista i l'establiment de protocols de coordinació entre les distintes administracions. Així com l'ampliació de les Casas d'acollida i pisos
tutelats per a les dones víctimes de violència de gènere.
9/ L'Ajuntament expressarà la seua total repulsa davant de cada cas de víctimes
mortals de la violència masclista, per mitjà de la insubordinació en silenci durant
un minut de tots els grups municipals i l'arriat de les banderes a mitja asta.
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Lluita contra l'exclusió social de les dones i la bretxa salarial
10/ Es fomentarà l'accés a l'ocupació en igualtat en la promoció i salari. S'adoptaran mesures encaminades a l'eliminació de les discriminacions directes i indirectes
en la desigualtat salarial de les dones en l'àmbit municipal. Per a això, es regularan
formes paritàries de contractació funcionarial i laboral, per a aquells llocs i cossos
en què hi ha escassa representació de les dones, amb fórmules percentuals obligatòries en l'accés.
11/ Es potenciaran fórmules de creació d'ocupació local adequades a dones desocupades i s'establiran ajudes per a aquelles empreses locals que desenrotllen i
implementen plans d'igualtat. A més, l'Ajuntament oferirà cursos i tallers de formació per a la reconversió professional de les cuidadores familiars i empleades de
la llar a ocupació amb drets laborals.
12/ Es desenrotllaran programes per a l'atenció de dones en situació de marginació i exclusió social. Per a això, es remunicipalitzaran els recursos d'atenció social
en el context de les mesures detallades en el punt 3.1. Es crearà un títol oficial de
família monomarental, que atorgue beneficis i done accés a ajudes.
13/ Es retirarà l'actual reglament municipal sobre prostitució i es regularà el fenomen pensant en els drets de les víctimes de prostitució forçada. S'elaborarà un pla
municipal de lluita contra la tracta per explotació sexual i laboral, orientant la
funció de la Policia Local a tasques d'investigació, identificació de xarxes i protecció
de les víctimes, des d'una perspectiva de drets humans i no, com ocorre actualment, com a mers mecanismes probatoris del delicte.
14/ S'elaborarà un pla per a la inserció sociolaboral per a aquelles dones que exercixen el treball sexual i que vullguen eixir d'eixa situació. Simultàniament, es llançarà una campanya municipal de denúncia de la tracta i el proxenetisme. Es
desenrotllarà i executarà un pla de participació social que aborde l'exercici de la
prostitució en els carrers i en el que participen totes les entitats socials que desenrotllen programes en este àmbit.
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15/ L'Ajuntament de València no contractarà publicitat amb cap mitjà de comunicació que es nodrisca de publicitar contactes, clubs d'alternació i altres espais i
negocis relacionats amb l'explotació sexual.

Igualtat i atencions
16/ Com a element fonamental del nou model productiu, es dissenyarà un pla integral per a la valoració de l'economia de l'atenció, com apareix detallat en el
punt 2.2. Apostarem per un model basat en els principis de coresponsabilitat i
solidaritat en les atencions. Per a això es prendran mesures per a l'atenció a la
dependència (detallades en el punt 2.1 i 5.3); per a l'equiparació de l'atenció de
les filles i fills en les famílies (detallades en el punt 5.1); per a l'escolarització gratuïta de les xiquetes i xiquets de 0 a 3 anys (detallada en el punt 3.4); per a la
desprecarització laboral i contra el deteriorament de l'ocupació (detallades en el
punt 2.1); per a la igualtat d’homes i dones en l'àmbit laboral (detallades en el punt
5.1). Eixa reorganització del sistema d’atencions tindrà efectes de gran importància en la creació de nous llocs de treball i en la construcció d'una ciutat igualitària,
dos punts centrals de la nostra aposta política.

Educació i cultura de la igualtat
17/ S'oferiran tallers pràctics sobre micromasclismes, coresponsabilitat, desigualtats de gènere i visibilización de les violències de gènere en tots els nivells
d'ensenyança, especialment en primària, secundària, batxillerat i formació professional. Els tallers s'impartiran per dones i hòmens lligats a associacions per la igualtat i seran progressius i adequats a cada curs i edat. Els tallers s'organitzaran amb
grups reduïts per a assegurar la participació de les estudiantes i els estudiants i la
possibilitat d'organitzar debats i activitats extraordinàries. Es complementaran
amb programes d'informació sobre salut sexual, afectiva i reproductiva que s'impartiran en tots els nivells d'ensenyança.
Eixos mateixos tallers, adaptats al nou context, s'oferiran a les organitzacions veïnals i barris.
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18/ En l'àmbit escolar, es posaran en marxa programes de formació en coeducació
per a agents educadors. Es desenrotllaran i es posaran a disposició de tots els centres (públics, concertats i privats) activitats escolars amb plantejaments que potencien valors no sexistes i contraris a qualsevol tipus de la discriminació. S'advocarà per no concedir sòl municipal ni concert a cap centre escolar que atempte
contra la igualtat i la diversitat, fomente el sexisme, la LGTBfòbia o segregue per
sexes al seu alumnat. L'Ajuntament no pot tindre relació amb centres que atempten contra els Drets Humans.
19/ S'establiran protocols de coordinació entre els centres escolars, els serveis
psicopedagògics i la regidoria de dones, per a dur a terme programes de detecció,
assessorament i atenció integral per a la violència de gènere, abusos sexuals, matrimonis forçats, practiques de mutilació genital que puga donar-se en xiquetes,
adolescents i dones adultes.
20/ S'inclourà la igualtat d'oportunitats i polítiques d'igualtat entre les matèries
que es contemplen en la formació continuada d'empleats i empleades municipals,
així com en el temari d'oposicions dels llocs i quadros intermedis de l'administració.

5.2. Igualtat per al col·lectiu LGTBI
La comunitat Lesbiana, Gai, Transsexual, Bisexual i Intersexual (LGTBI) ha sigut
històricament blanc de diferents formes de discriminació que han dificultat durant dècades la seua visibilitat i el seu accés a espais de decisió i de representativitat pública.
En molts casos, el mercat laboral i les institucions discriminen les persones per la seua
identitat de gènere o la seua orientació sexual, la qual cosa xoca frontalment amb l'esperit democràtic que hauria de caracteritzar-les. Per això, apostem per una política valenta i activa d'integració de la comunitat LGTBI que d'una banda li atorgue visibilitat i
per una altra acabe amb les lògiques discriminatòries que atempten contra ella.
A pesar que la legislació estatal ha anat ampliant la seua protecció legislativa, és
cert que el col·lectiu LGTBI no es va veure afavorit fins a principis del segle XXI amb lleis
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específiques com van ser la llei del Matrimoni Igualitari del 2005 i la llei d'Identitat de
Gènere del 2007. Gran part de la societat va entendre erròniament que esta llei era el
principi i fi de les reivindicacions del col·lectiu LGTBI, però encara queden molts espais
en què hem de continuar lluitant per ampliar, reconèixer, i portar a la pràctica els seus
drets.
Els ajuntaments són les institucions més pròximes a la ciutadania i per això han
de jugar un paper capital en la normalització de les ciutadanes i ciutadans lesbianes,
gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals havent de ser un referent positiu d'integració
i de lluita contra la LGTBIfòbia. Efectivament, el sistema patriarcal heterosexista continua generant estructures simbòliques i reals que generen profundes, injustes i doloroses
desigualtats en funció del gènere, el sexe, l'orientació sexual i els rols de gènere. València en Comú apostarà decididament per polítiques que garantisquen la lluita per la superació d'eixes desigualtats i la igualtat real de la comunitat LGTBI, treballant col·laborativament i en conjunt amb els col·lectius LGTBI de la ciutat.

Lluita contra la LGTBIfòbia
1/ Es desenrotllarà un protocol d'actuació integral per a tractar adequadament
les persones que patixen agressions per la seua orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, així com per a perseguir estos delictes d'odi de forma
contundent. Un protocol dotat de recursos econòmics i humans que puguen fer
front a estes situacions de violència i discriminació.
2/ Es formarà en prevenció de la LGTBIfòbia als agents de la Policia Local, així com
al funcionariat i personal de l'administració local a fi de garantir la igualtat de
tracte i la no discriminació, així com també per a dotar-los de ferramentes per a
previndre, detectar i atendre casos de delictes per LGTBIfòbia. Es crearà i aplicarà
un Protocol d'actuació policial contra la LGTBIfòbia, i creació de Protocols específics d'actuació policial contra la violència entre persones del mateix sexe (intragènere) .
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3/ Es crearà l'Observatori LGTBI com un servei local de recepció de denúncies
d'homofòbia, lesbofòbia, bifòbia i transfòbia, que les canalitze i reoriente a les institucions corresponents.
4/ L'Ajuntament es personarà com a acusació en els processos legals contra persones físiques i jurídiques que hagen atemptat contra els drets individuals i col·lectius de les persones per raó de la seua orientació sexual i identitat de gènere. Es
retirarà o denegarà qualsevol tipus d'ajuda, subvenció o contracta municipal a
aquelles entitats, tant públiques com privades, que per la seua ideologia o activitat
incórreguen en qualsevol manifestació contra el col·lectiu LGTBI.
5/ Es crearà un Consell local LGTBI en el que s'inclouran els grups i col·lectius LGTBI
que lluiten per la igualtat real. Este Consell marcarà les polítiques de la Regidoria
d'Igualtat en este tema. Es convocaran ajudes específiques per a les entitats sense
ànim de lucre que treballen activament pels drets del col·lectiu LGTBI.

Visibilitat i lluita per la igualtat
6/ Es realitzarà una celebració institucional del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI
(28 de juny) d'acord amb els protocols utilitzats en celebracions semblants (comunicat oficial, col·locació de la bandera de l'Arc Iris, etc.). Es promocionaran institucionalment des de l'Ajuntament de València les campanyes dels distints col·lectius i associacions LGTBI. S'impulsaran campanyes pròpies pels drets i la diversitat
LGTBI, especialment en dates assenyalades com l'octubre trans, el 17 de maig (dia
internacional contra la LGTBIfòbia) i el ja assenyalat 28 de juny.
7/ Es firmaran convenis de col·laboració amb entitats LGTBI per a la creació d'una
Oficina municipal d'atenció a persones LGTBI que atenga la diversitat sexual i la
identitat de gènere. Des d'ella es facilitarà qualsevol tipus d'informació i orientació. Es crearà, dins d'ella, un centre de recursos LGTBI que oferisca serveis especialitzats d'atenció directa i que informe, assessore i genere recursos per a la resta
dels serveis municipals.
8/ Es realitzarà una àmplia campanya de normalització social de l'homosexualitat,
la transsexualitat i la bisexualitat i el respecte a la diversitat sexual. Es tractarà
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d'una campanya transversal, que inclourà en totes les campanyes publicitàries
municipals a les persones i famílies LGTB, així com en la web municipal. S'inclourà
a destacades personalitats històriques LGTBI en els noms de carrers, places i avingudes de la ciutat, així com en la realització de fites escultòriques, ressaltant el seu
paper en la lluita per la igualtat. Es complementarà amb campanyes d'informació
que denuncien comportaments homofòbics, bifòbics i transfòbics i promoguen
comportaments i actituds de respecte i igualtat.

Educació en igualtat
9/ Es realitzarà un estudi sobre la situació d'acaçament i violència (bullying) per a
conèixer la realitat dels nostres centres educatius i articular una sèrie de mesures
per a atallar amb la greu situació que patixen les i els adolescents LGTBI. Es crearà
un protocol d'identificació, atenció i gestió de situacions d'acaçament escolar
LGTBI en els centres educatius.
Es coordinarà i assegurarà la col·laboració entre el servei psicopedagògic dels centres d'educació públics i els col·lectius LGTBI, amb l'objectiu de dotar-los de coneixements sobre diversitat sexual, familiar i de gènere. D'eixa forma, el servei mencionat podrà tendir a estudiants, familiars, tutors, equip docent i directiu de cada
centre i mediar en els conflictes que, eventualment, puguen sorgir en ells.
10/ Es dissenyaran programes de formació específics en educació afectiva i sexual
per a les professores i els professors en els que participen també els col·lectius
LGTBI. En eixos programes se'ls dotarà també de ferramentes pedagògiques per a
previndre els casos d'acaçament LGTBIfòbic. Es donarà suport econòmic i material
a les associacions LGTBI que treballen en l'àmbit educatiu donant xarrades en els
centres o assessorant i formant docents i familiars.
11/ S'incentivarà que els centres educatius utilitzen textos que incloguen continguts que reconeguen la diversitat sexual, de gènere i familiar. Es dotarà a les biblioteques públiques amb fons bibliogràfics relacionats amb l'homosexualitat, la
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bisexualitat i la transsexualitat des d'actituds de respecte i no discriminació. Es realitzaran i/o recolzaran certàmens i activitats culturals (exposicions, mostres de
cine, representacions teatrals) que presenten a la societat la realitat LGTBI.
12/ Es programaran jornades i seminaris formatius en l'àmbit universitari per a
fomentar el coneixement de la realitat LGTBI en determinades àrees formatives
que tenen una especial incidència en la infància i la joventut, com ara educació,
psicologia, medicina, infermeria, ciències de la salut, ciències socials, etc.
S'inclourà formació en matèria LGTBI per a les/els professionals que treballen en
centres municipals d'atenció a la joventut, majors, dones, etc. De la mateixa manera, s'oferirà formació a les persones que treballen en el 112 perquè puguen donar informació en matèria LGTBI.

Salut integral
13/ Es desenrotllaran programes, serveis, campanyes y/o activitats de promoció
de la salut sexual i d'educació sexual dirigits a tota la població, i prioritàriament a
la població estudiantil, juvenil i a col·lectius socials vulnerables, des d'una perspectiva de diversitat sexual que incloga la diversitat d'orientació sexual i identitat de
gènere i que faciliten la superació d'estereotips i prejuís contra les persones LGTBI.
14/ Es desenrotllaran programes, serveis, campanyes i/o activitats d'informació,
prevenció i sensibilització sobre la infecció per VIH/sida, i sobre les infeccions de
transmissió sexual (ITS). Es mantindran els Centres d'Informació i Prevenció de la
Sida (CIPS), incorporant a ells la detecció i tractament d'ITS.
Es facilitarà l'accés a la prova ràpida del VIH, així com suport a la seua realització
en entitats socials que treballen amb col·lectius específics. Amb l'objectiu de previndre les ITS es facilitarà, per mitjà de convenis amb fabricants i distribuïdors,
l'accés de tota la població a preservatius i lubricants hidrosolubles, especialment
en esdeveniments o entorns de gran assistència de públic, com a festes municipals, concerts, espectacles, etc. i, prioritàriament, a la població estudiantil, juvenil
i a col·lectius socials vulnerats.
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15/ S'impulsarà des de l'Ajuntament que la sanitat pública valenciana: assumisca
el procés transexualitzador complet; revise els protocols ginecològics per a contemplar expressament la realitat sexual de les dones lesbianes, bisexuals i transsexuals; incorpore les dones lesbianes i bisexuals dins de les tècniques de reproducció assistida; assumisca una campanya de vacunació de l'hepatitis B per a HSH
(hòmens que tenen sexe amb hòmens).

Àmbit laboral
16/ Es posarà en marxa un programa de formació qualificada d'empleats i empleades públiques en matèria LGTBI, que puntuarà en qualsevol convocatòria pública.
17/ S'establirà un sistema de bonificacions a les empreses que contracten indefinidament persones seropositives i dones transsexuals. S'establirà un requisit de
contractació per a persones transsexuals, amb quota d'accés en les administracions públiques i en les empreses que treballen amb elles.

5.3. Diversitat funcional o dependència
Les persones amb diversitat funcional o dependència han patit als últims anys un
seriós retrocés en les seues aspiracions d'autonomia i integració social. La política de
retalls, destrucció d'ocupació i desmantellament dels serveis socials ha tingut unes
conseqüències desastroses en la posada en pràctica de les ajudes a la dependència i en
l'articulació de mecanismes que asseguren la seua integració social. Per això, una
proposta com la nostra, basada en la democratització i la participació col·lectiva, ha de
contemplar una política activa que tracte de millorar les seues condicions de vida en la
ciutat.
La comunitat de Persones amb Capacitats Diferents (PCD) és un grup nombrós,
vulnerabilitzat i propens a l'exclusió social degut, abans que res, a l'organització actual
de la nostra societat. La seua situació deriva en una restricció efectiva dels seus drets
bàsics i de les seues llibertats, la qual cosa repercutix negativament sobre el seu
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desenvolupament personal i col·lectiu, així com en l'accés i en el gaudir, a vegades
dificultós i impossible, dels recursos i serveis que el municipi oferix a la ciutadania.
Devem doncs, dur a terme una sèrie de mesures específiques en relació amb el
disseny conceptual i físic de la nostra ciutat per a facilitar el desenvolupament personal
i col·lectiu d'esta comunitat amb capacitats diferents. En la Llei dels Drets de les
Persones amb Discapacitat 1/2013 es pot llegir un programa d'acció, que
desgraciadament mai s'ha portat a la pràctica íntegrament:
El respecte a la dignitat inherent, l'autonomia individual, inclosa la llibertat de
prendre les pròpies decisions, i la independència de la persona; la vida
independent: en la qual la PCD exercix el seu poder de decisió sobre la seua pròpia
existència i participa activament en la vida de la seua comunitat, conforme al dret
al lliure desenvolupament de la personalitat; la no discriminació; el respecte per
la diferència i acceptació de les PCD com a part de la diversitat i la condició
humanes; la igualtat d'oportunitats, la perspectiva de gènere; la normalització: en
igualtat d'accés i desenvolupament dins la societat; l'accessibilitat universal a
entorns, processos, béns, productes i servicis, així com als objectes, instruments i
ferramentes, a més de recursos humans; la participació i inclusió plenes i efectives
en la societat; el respecte al desenvolupament de la personalitat de les PCD, i en
especial en xiquets/es amb capacitats diferents i del seu dret a preservar la seua
identitat. I, finalment, la transversalitat de les polítiques en matèria de
discapacitat.
València en Comú fa seus aquests objectius i apostarà per una política
transversal, que travesse tots els àmbits d'intervenció municipal, respecte a les persones
amb capacitats diferents (PCD) . València ha de ser una ciutat de totes i de tots, sense
exclusions de cap classe.

Participació i organització institucional
1/ Es posarà en marxa un Pla d'Inclusió de Persones amb Capacitats Diferents
que contemple l'accés d'aquestes persones a tots els Serveis Socials. Es recolzarà
i finançarà a les entitats sense ànim de lucre involucrades en l'atenció a les PCD.
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Este pla haurà d'adequar la normativa municipal a la Convenció Internacional de
les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides de 2006, ratificada per
l'Estat Espanyol, però incomplida en la pràctica.
2/ Es crearà un Consell Municipal de Persones amb Capacitats Diferents que
coordine als col·lectius, associacions i moviments que treballen en esta
problemàtica. El Consell tindrà capacitat de diagnòstic i d'elaboració de
propostes i polítiques per a abordar esta problemàtica a l'àmbit municipal.
3/ Es crearà una línia d'actuació transversal, en la Regidoria d'Igualtat, sobre
polítiques d'equitat, inclusió i participació de PCD i les seues famílies en tots els
òrgans de participació que existisquen al municipi.

Inclusió laboral i dret a la ciutat
4/ S'elaborarà un Pla Local de Promoció de la Formació i Ocupació, que incloga
les mesures següents:
a) Es donarà atenció preferent a estes persones, sobretot si són dones o tenen
dificultat d'inserció.
b) S'introduiran clàusules socials en els plecs de contractació a les empreses
que liciten per a la contractació de PCD. Amb l’obligació de que acrediten les
empreses licitadores que complixen la quota legal del 2% per a la contractació
de persones amb capacitats diferents.
c) Es reservaran places d'ocupació pública i privada, elevant del 5% al 7% a les
PCD, també distingint el tipus de diversitat.
d) Es promocionarà l'autoocupació i accions específiques sobre orientació i
intermediació laboral.
e) S'instarà a la Inspecció de Treball a vigilar el compliment de les quotes
legals de reserva d'ocupació per a PCD o mesures alternatives (sancions
econòmiques i socials) Es desqualificarà als Centres Especials d'Ocupació que
incomplisquen la normativa vigent.
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5/ Es reservarà un percentatge del parc de vivendes de protecció oficial i de
lloguer social a PCD, així com per a les organitzacions sense ànim de lucre que
desenvolupen programes de vivendes amb suport, pisos de convivència,
promoció a la vida autònoma, de respir, etc. Es crearà una comissió de llicències
municipal d'urbanisme que s'encarregue del control efectiu de les promocions
de vivendes tant públiques com privades, perquè es complisquen els paràmetres
d'accessibilitat en disseny i execució i reserva ajustats a les necessitats de les
PCD.
6/ Es durà a terme en tots els àmbits d'actuació municipals una auditoria
d'accessibilitat. S'inclourà la perspectiva d'accessibilitat universal en les
infraestructures, l'urbanisme, l'edificació, el transport i els serveis públics,
mitjançant l'actualització de les ordenances municipals. S'executarà una política
sancionadora davant de l'incompliment de l'accessibilitat a l'àmbit privat establint
els filtres necessaris i garantint la correcta aplicació dels requeriments en matèria
d'accessibilitat a través de la concessió de llicències.
7/ Es potenciarà, en el disseny urbà, una ciutat sense barreres sota els criteris
d'accessibilitat universal i mobilitat òptima, que beneficien les persones amb independència de la seua diversitat funcional o de la seua edat. Per a això, es tramitaran plans específics per a l'adaptació de vivendes a persones amb mobilitat reduïda i, en quant es referix a la diversitat sensorial, la progressiva incorporació
d'elements tecnològics que faciliten la mobilitat per la vivenda; s'establirà un
certificat d'accessibilitat per a les vivendes que estiguen en venda/lloguer que per
mitjà de bonificacions garantisca l'accessibilitat universal a les mateixes; es pacificarà el tràfic, abaixant la velocitat en bona part de la ciutat; es reservarà un 5% de
llicències a taxis per a aquells vehicles adaptats a persones amb mobilitat reduïda,
establint un sistema d'incentius i subvencions a l'adaptació dels vehicles.
8/ S'equipararan els preus i les tarifes a les PCD als de les persones majors en els
transports públics gestionats o dependents de la Corporació Local. Es promourà la
gratuïtat en l'accés a museus, centres culturals, artístics i instal·lacions esportives
per a les PCD. Es formarà als professionals d'aquests àmbits, perquè posseïsquen
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els recursos adequats per a treballar amb persones amb capacitats diferents.
S'implantaran programes d'oci inclusiu, temps lliure i respir familiar.

Fiscalitat, assistència i perspectiva de gènere
9/ S'aplicaran exempcions, reduccions o bonificacions en els impostos, taxes i
preus públics municipals per a estes persones, familiars i organitzacions que les
agrupen. Es relacionaran eixes exempcions amb els ingressos familiars, des d'una
perspectiva d'equitat social.
10/ S'inclourà a les PCD en el Fons Local contra l'Exclusió Social i la Pobresa,
segons apareix detallat al punt 3.1 d'aquest programa.
11/ Es prestarà atenció preferent a les PCD en els programes i serveis municipals
d'assistència domiciliària, vida independent, respir familiar, i tots els derivats
de la Llei de Promoció d'Autonomia personal i Atenció a les persones
dependents. Es municipalitzarà la gestió de l'assistència domiciliària, per a evitar
el monopoli de les empreses assistencials i es revisaran amb criteris socials els
barems que dificulten l'accés a eixos serveis.
12/ S'aprovarà un Pla Local d'Acció a favor de la dona amb capacitats diferents,
elaborat conjuntament amb les organitzacions de dones i de PCD. S'incorporarà
la perspectiva d'equitat de gènere i PCD a totes les accions de la Corporació
Municipal.

Educació i visibilitat
13/ Es fomentarà i vetlarà per l'educació inclusiva de la infància amb diversitat
funcional als col·legis públics. Els recursos que es destinen des de la Conselleria
d'Educació, es complementaran amb els municipals. D'esta manera s'afavorirà
l'aposta des dels centres educatius per la integració en aules ordinàries, enfront
de la tendència cap a les aules específiques. Es durà a terme un programa
intensiu d'alfabetització de les PCD i es tractaran de fer més accessibles les
tecnologies de la informació i de la comunicació.
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14/ Es crearan equips de valoració primerenca de discapacitats en xiquets i
xiquetes de 0 a 6 anys i s'assegurarà l'escolarització d'estos. L'administració
aportarà els mitjans tècnics i personals necessaris per al millor desenvolupament
dels xiquets i xiquetes i adaptarà la ràtio i el personal de suport necessari per al
millor desenvolupament de la classe.
15/ Es promourà una imatge social inclusiva de les PCD als mitjans de
comunicació municipals. Es rebutjaran convenis i es negaran ajudes públiques a
empreses que utilitzen, discriminen o desprecien a les PCD.

Assegurar drets
16/ Es realitzarà una auditoria de l'atenció i els serveis municipals existents en
l'actualitat: cuidadors, centres ocupacionals, centres de dia, residències, etc. A
partir dels resultats de l'auditoria, es dissenyarà un pla per a la millora
substancial de l'atenció i els servicis municipals a les PCD. Es revisaran els criteris
per a valorar i atorgar el grau de dependència, adequant-los a l'especificitat de
cada una d'elles. Es revisaran, per exemple, els barems d'accés als serveis com
ara l'ajuda a domicili.
17/ Es denunciarà i tractarà d'eliminar el copagament farmacèutic autonòmic i
assistencial, atès que el sobrecost per a les famílies suposa una discriminació
addicional. Per això, s'instarà al govern autonòmic a derogar la normativa que
establix el copagament dels serveis socials i el farmacèutic, que obstruïx i
paralitza la implantació real i efectiva de la Llei 39/2006, LAPAD.

5.4. València, ciutat-refugi: integració i participació de migrants
En València en Comú pensem que no hi ha millor procés d'integració que el que
es basa en la participació social. I això és especialment evident en el cas de les persones
migrants, que actualment no es troben en igualtat de drets amb la resta de la ciutadania.
La seua situació és, al contrari, d'un particular desavantatge en l'accés als serveis, al
treball, l'educació, la salut o la vivenda, i la seua taxa de desocupació és molt superior a
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la mitjana: són persones més precaritzades, més explotades i es troben ocupades
majoritàriament en sectors informals, invisibilitzats i especialment afectats per la crisi.
La seua dificultat per a accedir a contractes regulars de lloguer es convertix en obstacle
per a accedir al padró i als drets que a ell es condicionen. Això, junt a la falta de polítiques
adequades per a la seua superació, està espentant als migrants a residir en els barris
perifèrics, amb alta densitat de població i carències fonamentals de serveis.
L'ajuntament ha de ser un agent fonamental per a revertir i superar aquesta
situació d'incompliment sistemàtic dels drets humans amb un amplíssim col·lectiu de
persones. Les polítiques municipals del PP han estat marcades, no obstant això, pel signe
contrari: col·laboració amb les polítiques estatals de control i repressió del fet migratori
(dificultats de regularització administrativa o laboral, col·laboració en batudes,
assetjaments, CIEs, criminalització de la pobresa i de les activitats econòmiques
informals, etc.) i racisme institucional.
En València en Comú estem convençuts de que les polítiques municipals han de
basar-se en un enfocament de respecte i promoció dels drets humans, la qual cosa
exigix reconèixer i valorar la diversitat cultural, identitària i ètnica de les persones que
residixen a València. Per això, estem convençuts de que la igualtat de drets de tota la
ciutadania, incloses les persones migrants, ha de ser independent de la seua situació
administrativa. No és acceptable que existisquen unes persones de primera, amb drets,
i altres de segona, sense drets o amb drets reduïts, per no tindre regularitzada la seua
situació o per la seua condició de migrant.
Basem així, la nostra concepció de la inclusió urbana en el dret fonamental de les
persones a migrar i a no migrar, reconeixent que la migració forçosa és fruit de la violació
de drets fonamentals, i que la desigualtat, la pobresa i les guerres dels països d'origen
són conseqüència de l'espoli a què els sotmeten les empreses transnacionals dels
nostres països en connivència amb els governs. Per això apostem per una concepció de
la ciutat com a protecció, com a espai simbòlic que dota de l'estatut de ciutadania a
qualsevol persona que viu i residix en la ciutat. València ha de constituir-se, doncs, com
a ciutat-refugi.
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Lluita contra el racisme i la segregació
1/ Es declararà la ciutat de València com a territori lliure de batudes i CIEs.
L'Ajuntament deixarà de col·laborar en la repressió de les persones migrants i
dissenyarà estratègies per a no prestar col·laboració a les polítiques repressores
del fet migratori, com ara controls policials, batudes racistes i detenció de les
persones sense papers al Centre d'Internament d'Estrangers (CIE)
2/ Es facilitarà la regularització administrativa en aquelles qüestions que siguen
de competència municipal. Es flexibilitzarà l'accés al padró municipal i caldrà
ajustar-se a la situació de la migració irregular, articulant fórmules que permeten
el seu reconeixement com a ciutadans/es de ple dret mitjançant ferramentes
administratives paral·leles.
3/ Es posaran en marxa mesures efectives per a la identificació i eradicació del
racisme institucional. La policia municipal ha de ser agent de promoció de la
convivència i protectora dels drets de la ciutadania i no agent de repressió. Per a
això es formarà en interculturalitat i respecte al migrant als agents de la Policia
Local, així com al funcionariat i personal de l'administració local a fi de garantir
la igualtat de tracte i la no discriminació, així com també per a dotar-los de
ferramentes per a previndre, detectar i atendre casos de delictes per racisme.
4/ Es crearà un Consell local de persones migrants en què s'inclouran els grups i
col·lectius de migrants que lluiten per la integració social. Aquest Consell marcarà
les polítiques de les diverses regidories involucrades en este tema. Es convocaran
ajudes específiques per a les entitats sense ànim de lucre que treballen
activament pels drets del col·lectiu de migrants.
5/ S'elaborarà un pla local de lluita contra l'aporofòbia, el racisme, el feixisme
o qualsevol expressió d'odi. El pla inclourà el disseny de polítiques antidiscriminatòries i de redistribució, que milloren les condicions mínimes de vida
de les víctimes i dels barris que les acullen. El pla haurà de contemplar polítiques
de reconeixement i gestió de la diversitat i polítiques de representació,
participació pública i política, així com de foment de l'associacionisme.
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Ocupació, sanitat i allotjament
6/ S'implementarà un pla específic d'ocupació per a la població migrant.
S'exigirà responsabilitat social a les empreses contractistes, que inclourà el
requisit de contractació en condicions dignes de persones migrants i minories
ètniques. Es facilitarà i promourà l'accés de persones migrants a l'ocupació
municipal.
7/ L'ajuntament objectarà el RD 16/2012 que nega el dret a l'assistència sanitària
de, entre altres, les persones migrants no regularitzades, treballant per garantir
el dret universal a la salut. Es posarà en marxa un programa de promotors
comunitaris de salut que facen efectiva la igualtat d'accés a la salut. Es posarà
una especial atenció a la problemàtica de la salut mental.
8/ S'inclourà a la població migrant en el parc públic municipal de vivendes de
lloguer social (punt 3.2) . A més, es crearà una xarxa d'albergs municipals, en
condicions adequades a les necessitats de les persones potencialment usuàries,
com ara la flexibilitat d'horaris d'entrada i eixida per a adequar-se a la
complexitat del mercat laboral informal.

Educació i integració
9/ Es prendran mesures per a fer dels centres educatius el gran motor de la
integració als barris, amb participació de la comunitat. En ells es crearan espais
d'acollida per als nous veïns i estratègies de suport a les persones nouvingudes.
El currículum haurà de contemplar la diversitat de l'alumnat, i des de
l'ajuntament treballarem perquè l'ús normalitzat del valencià en l'educació
pública constituïsca un factor fonamental d'integració, contra les polítiques
segregadores que han caracteritzat els governs del PP.
10/ S'oferiran tallers pràctics sobre migracions, racisme invisible i discriminació
en tots els nivells d'ensenyament, especialment primària, secundària, batxillerat
i formació professional. Els tallers s'impartiran per dones i hòmens lligats a
associacions de migrants i seran progressius i adequats a cada curs i edat. Els
tallers s'organitzaran amb grups reduïts per a assegurar la participació dels
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estudiants i de les estudiantes i la possibilitat d'organitzar debats i activitats
extraordinàries.
Es donarà suport econòmic i material a les associacions de migrants que
treballen a l'àmbit educatiu donant xarrades als centres o assessorant i formant
docents i familiars. Eixos mateixos tallers, adaptats al nou context, s'oferiran a
les organitzacions veïnals i de barri.
11/ S'incentivarà que els centres educatius utilitzen textos que incloguen
continguts que reconeguen la diversitat cultural. Es dotarà a les biblioteques
públiques amb fons bibliogràfics relacionats amb la interculturalitat. Es
realitzaran certàmens i activitats culturals (exposicions, mostres de cinema,
representacions teatrals) que presenten a la societat la realitat de les persones
migrants.
12/ Es programaran jornades i seminaris formatius a l'àmbit universitari per a
fomentar el coneixement de la realitat de les persones migrants. S'inclourà
formació en matèria de migracions per als/les professionals que treballen en
centres municipals d'atenció a la joventut, majors, dones, etc. De la mateixa
manera, s'oferirà formació a les persones que treballen al 112 perquè puguen
donar informació sobre la problemàtica de les persones migrants.

Integració per participació
13/ Es crearà un Fòrum Municipal de la Migració per a potenciar la participació
de les persones migrants en la vida cívica, social i política de la ciutat,
especialment en els consells comunitaris. El Fòrum servirà per a monitoritzar,
avaluar i fer propostes d'actuació i per a recolzar a les associacions de persones
migrades o vinculades a la situació de migració.
14/ En els Espais de Creació Cultural (punt 4.4) es fomentarà la diversitat cultural,
el diàleg intercultural i la participació activa de les persones migrants. Han
d'arribar a convertir-se en un espai d'integració als barris de primer orde. Es
facilitarà, a més, el seu ús per a la reunió de col·lectius de migrants.
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15/ S'establiran mecanismes de col·laboració (com ara agermanaments amb
altres municipis) per a la defensa i promoció dels drets humans als països
d'origen i per al suport a les organitzacions i comunitats populars.
S'implementarà, en coordinació amb les comunitats de migrants residents a
València, una política de sensibilització sobre la situació sociopolítica i
econòmica dels països d'origen.

Cooperació amb els països d'origen
16/ L'ajuntament destinarà almenys un 0,7 % del seu pressupost a projectes de
cooperació per al desenvolupament en les comunitats d'origen dels col·lectius
migrants més nombrosos de la ciutat. A través de les organitzacions socials
s'identificaran els projectes potencials de major rellevància i viabilitat i es
recolzarà el treball realitzat per les organitzacions i moviments locals.

5.5. Joventut i participació social
Estos últims anys hem viscut una intensa crisi de legitimitat de les formes
tradicionals de fer política, especialment entre les joves generacions, que cada vegada
se senten menys representades pels partits polítics tradicionals. Per això, València en
Comú sorgix d'un impuls de joventut, que busca renovar i transformar les formes de
participació i representació i que, per això, aspira a convertir-se en un factor
desencadenant d'una repolitització de la joventut de València, de la que als últims anys
hem tingut símptomes esperançadors. Els joves van ser els protagonistes de bona part
del moviment 15M, del moviment estudiantil contra les retallades en educació, de la
primavera valenciana, i confiem en que es convertisquen en l'actor fonamental d'una
nova forma de construir la societat. Si els joves van ser la punta de llança d'un verdader
procés destituent ('No ens representen') ara tenen l'oportunitat de participar i liderar
un nou procés constituent: construir formes noves d'imaginar-nos, d'organitzar-nos i de
relacionar-nos.
Però en la situació actual, les persones joves necessiten ampliar la seua
representativitat social per a poder ser un actor decisiu en els processos polítics que
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esdevindran. Per això apostem per l'obertura d'espais de decisió per als joves i pel reforç
dels seus moviments associatius, que són els que coneixen millor la realitat juvenil. El
Partit Popular ha posat en marxa, en les últimes dècades, intenses polítiques de
desmobilització social de la joventut i, als últims tres anys, ha retallat les seues
assignacions al Consell de la Joventut en un 30%. Des de València en Comú volem
revertir eixes polítiques públiques i apostem fermament per una joventut participativa
i compromesa pel disseny col·lectiu de la nostra ciutat. Tractarem, per tant, de potenciar
la participació sociopolítica de la joventut i de posar els mitjans perquè els i les joves
actuen i decidisquen sobre les seues pròpies condicions de vida en la ciutat.
Actualment, el panorama a què s'enfronta la joventut de València és
summament complex: problemes laborals de desocupació i precarietat vital que es
compliquen amb un accés difícil a la vivenda; problemes d'abandó escolar i
sobrequalificació, problemes de salut, violència i, també, problemes per a la participació
política. Tot això travessat transversalment per l'origen social, que acaba definint
diferents 'joventuts'. No es tracta, en alguns casos, d'una realitat nova, però a causa de
la normalització i consolidació d'una perspectiva adultocrática, les institucions
polítiques no han pres mesures decidides per a revertir esta situació. València en Comú
és un espai polític que ha sorgit, en gran manera, de l'espenta i la força participativa de
les persones joves de la ciutat. Per això, exigim incorporar les seues demandes i
problemes com un element central de la redefinició democràtica de la ciutat.

Foment de la participació juvenil
1/ Es reforçaran els actors associatius juvenils ja existents i es crearan nous
espais de participació. Per a això, s'incrementaran les subvencions i s'obriran vies
per a la participació directa de les associacions juvenils en l'elaboració de les
polítiques municipals de joventut. Es permetrà a eixos actors disposar dels espais
municipals per a afrontar les dinàmiques participatives, per mitjà d'una gestió
conjunta de l'Hotel d'Associacions de la Regidoria de joventut i el Consell Local
de Joventut.
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2/ S'establiran fórmules participatives en la gestió dels pressupostos de la
Regidoria de joventut.
3/ Es crearà l'Observatori Permanent de la Joventut, format per un equip en
contacte directe amb el Consell local de la joventut i el món associatiu, amb
capacitat de diagnòstic i informes periòdics per barris. Servirà com a espai
d'estudi de les dinàmiques juvenils emergents i com a organisme per a
l'elaboració de propostes i polítiques per a la joventut de la ciutat.
4/ Als Espais de Creació Cultural (punt 4.4) es potenciarà la cultura participativa
dels joves, fusionant la participació social amb l'expressió cultural: xarrades,
jornades, exposicions, cursos-tallers, projeccions, concerts.
5/ Es crearà un Fòrum Municipal de la Joventut, en el que participen les
associacions de professionals de joventut, amb l'objectiu de donar forma a una
política per a la joventut basada en el diagnòstic continu i en l'atenció a
problemes emergents.

Suport a joventut desfavorida
6/ S'augmentaran els recursos per a la posada en marxa de programes
d'educació d'adults i tallers ocupacionals per a joves amb antecedents d'abandó
escolar, dirigits als grups d'edat per damunt de 25 anys. És imprescindible idear
itineraris de tornada, de reincorporació, de represa de la formació per a
l'obtenció del Graduat en Educació Secundària.
7/ Es desplegarà una política de prevenció de l'abandó educatiu i del malestar
juvenil als barris, que atenga els joves en l'etapa complexa dels 15-18 anys.
Especialment en barris com Natzaret, Cabanyal, Malva-rosa, Orriols, Barona,
Velluters, Torrefiel, La Plata, on alguns grups de joves patixen verdaders
problemes d'integració social.
8/ Estes polítiques preventives implicaran una redirecció de recursos a crear o
millorar les prestacions de centres de dia i escoles-taller, així com millorar les
instal·lacions esportives i les alternatives d'oci.
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9/ Com a complement a les propostes sobre habitatge del punt 3.2, s'activarà una
política d'informació sobre l’habitatge juvenil. Es reactivaran servicis municipals
que ja existeixen i no estan actualment operatius a causa dels retalls, per a
reorientar-los a una decidida línia d'emancipació juvenil.

Pla d’ inserció laboral
10/ Es dissenyarà un pla d'inserció laboral per a la joventut en els sectors clau del
nou model productiu (2.2). Aquest pla s'integrarà en les mesures de creació
d'ocupació generals (2.1) i inclourà la creació de llocs de treball directes i indirectes
en els sectors de: a) la rehabilitació energètica de vivendes; b) la gestió sostenible
de residus urbans; c) l'atenció de gent gran i persones amb dependència; d)
l'agricultura urbana; e) el comerç de proximitat; i f) la vertebració cultural dels
barris
11/ Es dissenyarà un pla d'inserció laboral per a la joventut acabada de graduar
o llicenciada a les universitats valencianes per a reforçar amb els seus
coneixements i capacitats els sectors estratègics del nou model productiu (2.2) .
S'establirà un pla de col·laboració entre la UVEG i la UPV i les empreses públiques
i privades amb les que l'ajuntament planificarà la transició al nou model productiu.
En aquest pla s'inclouran llocs de treball efectius, pràctiques remunerades i
programes de formació específics en les àrees centrals del nou model productiu.
Eixos llocs seran ocupats per alumnat acabat de graduar o en l'últim any (en el cas
de les pràctiques o els cursos de formació), d'acord amb els criteris de selecció que
les universitats estimen convenients.
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6. PARTICIPACIÓ CIUTADANA I DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA
La participació ciutadana és la raó de ser del projecte polític de València en comú.
Des del principi, la nostra aposta es va centrar en una nova forma d'entendre la política
en què la ciutadania, organitzada en col·lectius o de forma individual, fora l'actor polític
fonamental, enfront del govern de les empreses i les elits econòmiques i polítiques que
ha caracteritzat els anys de govern del PP. Per això volem canviar el funcionament
mateix de la democràcia municipal, ja que entenem que la millor forma d'involucrar a la
ciutadania en la ciutat és permetre-li i animar-li a participar en la seua gestió, en
l'elaboració de projectes de transformació i en la presa de decisions sobre els seus
assumptes transcendentals.
En les últimes dècades els governs del PP han girat l'esquena a la ciutadania i han
construït un model de ciutat que l'exclou i que impedeix la seua participació crítica.
València en comú va nàixer justament per a revertir aquesta lògica política i és en si un
espai polític de trobada ciutadana que no se sent satisfet amb les estretors de la
democràcia representativa, en la que la ciutadania vota els seus representants cada
quatre anys i no participa més fins a les pròximes eleccions. Per això advoquem per una
verdadera democràcia participativa en què siga la ciutadania la que prenga les decisions
polítiques que afecten les seues vides. Aquest és, de fet, el projecte essencial de València
en Comú: que entre totes les persones que vivim en aquesta ciutat puguem decidir
quina València volem tindre, des d'un model de democràcia real i participativa. .
La construcció d'eixa democràcia participativa ha de dividir-se en dos grans eixos
diferenciats però complementaris entre si. En primer lloc, és necessari obrir les
institucions a la ciutadania, perquè siga el veïnat de València, i no els polítics
professionals que tracten de representar-ho, els que elaboren els projectes de
transformació de la ciutat, identifiquen i trien els problemes que cal resoldre i proposen
les formes de fer-ho i decidisquen sobre el mode en què s'empra els diners públics en el
millorament de la ciutat i els seus servicis, a través dels pressupostos participatius. En
segon lloc, i més enllà de l'àmbit institucional, és necessari enfortir, garantint la seua
independència, el teixit associatiu, els moviments ciutadans en general o els múltiples i
diversos

espais
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d'autoorganització

i

apoderament

popular. Aquests processos, en generalitzar-

se, afavoreixen la participació real i efectiva, i la construcció d’un nou marc de
democràcia participativa.

6.1 Democràcia participativa real en les institucions
Actualment, la participació ciutadana en les institucions de València és mínima, i
les polítiques del PP han tractat de reduir-la encara més fins a, pràcticament, eliminarla per complet. El govern de Rita Barberá ha sigut sempre conscient del fet que la
participació ciutadana significava un factor de democratització i de pressa col·lectiva de
decisions que podia obstaculitzar els plans de l'elit econòmica, les grans empreses i les
trames clientelars que s'han apoderat de la ciutat en les últimes dècades. Per això, el
Reglament de Participació Ciutadana, elaborat a requeriment de la UE, no ha sigut més
que paper mullat, ja que es limita a una declaració de bones intencions que deixa la
possibilitat de participació en la decisió capritxosa de les i els governants, que en cap cas
s'han distingit per afavorir-la.
En València en comú volem realment obrir les institucions a la participació real de
la ciutadania, independentment de la seua integració o no en els partits polítics i, per a
això, hem de transformar algunes institucions molt poc operatives en l'actualitat, com
les Juntes Municipals, en verdaders espais de construcció col·laborativa de la ciutat i de
presa de decisions col·lectives. Proposem, perquè, una transformació profunda en la
forma d'entendre la democràcia i la relació entre el veïnat municipal i les institucions
polítiques. De la democràcia falsament representativa en la que ens trobem volem
passar a una democràcia participativa en què siga la mateixa ciutadania la que gestione,
dissenye, pressuposte i decidisca directament el futur de la nostra ciutat. Es tracta, per
tant, de transformar les institucions municipals per a convertir-les en verdaderes
ferramentes d'apoderament i poder popular.
Però, a més a més, hem de desenvolupar els mecanismes perquè la ciutadania
puga fiscalitzar, esmenar i proposar alternatives als projectes de les i els responsables
polítics, apostant per la transparència i la publicitat en la presa de decisions, en els
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grups de treball i en les sessions de discussió i per l'accés a la informació de tot el veïnat.
D'aquesta manera, s'acabarà amb el sistema d'opacitat institucional que allunya a la
ciutadania de les decisions polítiques i impedeix que es constituïsca en un actor
rellevant en la fiscalització del treball de les i els representants. Una verdadera
democràcia participativa exigeix no sols que les ciutadanes i ciutadans participen en les
institucions sinó, també, que totes les discussions, deliberacions, negociacions i
documents de treball siguen públics i consultables per tota la ciutadania.

Cap a una nova participació
1/ S'elaborarà un nou Reglament de Participació Ciutadana que assegure un nou
marc legal que garantisca la participació de la ciutadania en l'esdevenir polític
quotidià.

En

aquest reglament

constarà clarament

que

la

sobirania

municipal resideix en la ciutadania i que aquesta és l'actor polític fonamental de
la democràcia participativa. El reglament establirà els mecanismes adequats
perquè la ciutadania participe directament en les institucions, perquè faça arribar
fins a elles les seues demandes i les propostes per a satisfer-les i que li done
l'última paraula en les decisions sobre com portar-les a cap. Aquest reglament
inclourà les mesures descrites a continuació.
2/ La participació ciutadana es dividirà en dos grans eixos. D'una banda, hi haurà
un tipus de participació lligada a temes generals i transversals que afecten tota la
ciutat de València. D'una altra, es dissenyaran mecanismes participatius per a
identificar les problemàtiques o dificultats de cada barri i proposar les solucions
al govern municipal. D'aquesta manera, la participació serà al mateix temps global
i descentralitzada, la qual cosa ajudarà a una major implicació de la ciutadania en
les institucions

Consultes ciutadanes
3/ Se sotmetrà a referèndum vinculant als projectes municipals que impliquen un
alt percentatge del pressupost municipal i no estiguen inclosos en aquest
programa. D'aquesta manera s'evitaran iniciatives que no compten amb respatler
ciutadà i que comprometen la inversió en altres àrees de major rellevància social.
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En el cas de projectes lligats a un barri o districte, el referèndum se circumscriurà
al veïnat d'eixa àrea de referència, seguint el model suís de consultes populars.
4/ S'atendran les Iniciatives Legislatives Populars (ILP) i, en el cas que
aconseguisquen un mínim de firmes del veïnat de la ciutat, s'establirà una consulta
ciutadana entorn d'ella. Igual que en el punt anterior, la consulta podrà
circumscriure's al veïnat afectat en el cas que es tracte de projectes o problemes
específics d'un barri o districte.

Participació descentralitzada: redefinició de les Juntes de Districte
5/ Es transformarà integralment la naturalesa, la funció i l'estructura de les Juntes
de Districte, transformant-les en verdaderes Assemblees locals. L'objectiu és
reconvertir les Juntes Municipals en espais de participació directa real en els
barris. D'aquesta manera, les Juntes passarien de ser els espais teatralitzats i
controlats per l'ajuntament que són hui a espais en què el veïnat puga opinar,
debatre, proposar i decidir de manera vinculant sobre les polítiques de
l'Ajuntament, especialment les que afecten la seua àrea.
6/ Es revisarà i redissenyarà la divisió administrativa actual del municipi. La divisió
actual en set districtes amb les seues set Juntes Municipals no es correspon amb
la realitat social de les àrees ni amb les necessitats de la ciutadania. Per a efectuar
Aquest redisseny es comptarà amb els veïns i veïnes i amb els col·lectius locals,
que són els que millor coneixen la realitat de cada barri. Es farà un estudi col·lectiu
de l'estat dels servicis bàsics en cada barri i pedania, establint un cens poblacional,
les dotacions, carències, reivindicacions històriques, la morfologia del territori, el
teixit associatiu, la percepció de la identitat, el nivell econòmic, etc. A partir d'eixe
anàlisi es proposarà una nova distribució de les Juntes Municipals/Assemblees
Locals.

Les

Juntes

Municipals

es

constituiran

com

a

espais

de

participació suprabarrial (inclouran uns quants barris) en els que tindran cabuda
assemblees locals o barris més xicotets. La idea és establir una cadena de
participació que vaja des de la ciutadania individual al barri, del barri a la Junta i
de la Junta a l'Ajuntament.

València en Comú

Programa electoral

Pàgina 122

7/ Es modificarà substancialment la composició de les Juntes Municipals, que
deixaran de reproduir percentualment el repartiment d'escons en l'Ajuntament
dels partits polítics. La seua composició passarà a representar d'una altra manera
a la ciutadania, amb un organigrama format per la presidència, la junta i
l'assemblea.
a) Ostentarà la presidència la o el representant de la llista electoral que nombre

més gran de vots haja obtingut en el Districte.
b) La Junta estarà composta, a parts iguals, per representants dels grups munici-

pals i de les entitats ciutadanes. Les i els representants polítics designats pertanyeran al veïnat de l'àrea en qüestió i la representació política anirà lligada
al resultat dels comicis electorals segons l'àrea o districte, perquè siga verdaderament representativa de l'elecció dels candidats feta pels veïns en la seua
zona. El ple de la Junta incorporarà, a més a més, a portaveus dels col·lectius
socials de l'àrea i a ciutadanes i ciutadans no organitzats, triats pels habitants
de la zona en una assemblea prèvia.
c) L'Assemblea la formarà el veïnat i les entitats presents en les reunions de Junta

Municipal. En cada sessió la seua composició serà diferent, qualsevol veïna o
veí de l'àrea pot participar-hi.
d) Per a l'adopció d'acords la presidència tindrà un vot, que serà de qualitat en

cas d'empat; cada membre de la junta tindrà un vot i el conjunt de l'assemblea
tindrà el mateix nombre de vots que la junta al complet.
8/ Es modificarà integralment el funcionament de les Juntes Municipals, per a
afavorir una participació efectiva de tota la ciutadania.
a) Les sessions de les Juntes Municipals augmentaran la seua periodicitat, pas-

sant de trimestrals a mensuals.
b) S'articularan ferramentes de votació on-line i/o punts físics on el veïnat puga

votar sobre les qüestions que afecten directament els seus barris durant un
període de temps. Prèviament es realitzarà una labor d'informació exhaustiva
sobre els assumptes a decidir.
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c) Es discutiran els assumptes concernents a l'àrea en qüestió d'acord amb un

orde del dia els punts del qual seran proposats pels membres de la junta i l'assemblea.
d) Les i els representants polítics tindran l'obligació de contestar a les preguntes

de la ciutadania i d'atendre les seues demandes.
e) Cada junta tindrà un espai virtual o fòrum on-line, allotjat en la web de l'ajun-

tament, en el que el veïnat puga participar aportant les seues opinions, esmenes o ratificacions.

Pressupostos participatius i descentralitzats
9/ Es decidirà en les juntes municipals una part dels pressupostos municipals. El
pressupost municipal es dividirà en dos nivells: un pressupost general per a la
ciutat i un pressupost per als organismes locals. En ambdós nivells, una part del
pressupost es decidirà per participació directa de la ciutadania, a través de les
juntes, perquè el veïnat puga decidir directament en què s'ha d'invertir els diners
públics assignats a la seua àrea
10/ El pressupost assignat a cada Junta serà coherent amb les necessitats de la
seua àrea, amb un criteri fortament redistributiu. Es farà un repartiment
equilibrat dels recursos públics per a eliminar diferències qualitatives entre barris,
ja que actualment hi ha forts desajustos en la provisió de servicis a cada barri.

Transparència i accés a la informació
11/ Es crearan mecanismes de transparència, publicitat, informació i control
ciutadans sobre la gestió municipal. Per a això, s'implementaran nous canals
informatius que faciliten l'accés a la informació municipal, que ha de ser completa,
ràpida, eficaç i contrastable. D'una banda, es donarà un accés ampli a la
informació on-line, amb tota la documentació referent a l'activitat municipal i de
les juntes. D'una altra, es disposaran espais físics en els carrers dels barris, a
manera de taulers informatius dels assumptes municipals o dels barris tractats en
els plens, les comissions o les juntes
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12/ S'elaboraran i faran públiques estadístiques comparatives per a fer visibles els
resultats de la implementació de les polítiques en cada barri. D'aquesta manera,
la ciutadania podrà conèixer quines dinàmiques i lògiques funcionen bé i quines
no i prendre decisions en funció d'aquest coneixement.
13/ A cada Junta Municipal se li assignarà una Oficina d'atenció a la ciutadania,
per a acostar la informació sobre el funcionament municipal als barris. A més a
més, s'establiran mecanismes perquè el personal tècnic estiga disponible per a la
ciutadania i puga oferir-li informació en persona sobre els temes de la seua
competència.
14/ Totes les sessions públiques (Plens de l'ajuntament i Juntes Municipals) seran
retransmeses per canals telemàtics gestionats per l'administració i el veïnat podrà
gravar el seu desenvolupament pels seus propis mitjans sense restricció.
15/ Es faran actes complets i públics (consultables on-line) de les sessions
públiques, que inclouran la documentació que s'ha presentat en elles i totes les
intervencions, incloses les de la ciutadania present no organitzada. Els esborranys
de les actes seran publicats amb suficient antelació a les sessions

Pedagogia en la participació ciutadana i la democràcia directa
16/ S'iniciarà un pla divulgatiu i formatiu per a fomentar la participació ciutadana
i per a explicar a la ciutadania els nous mecanismes de participació en les
institucions. D'eixa forma, es tractarà de contrarestar l'absència d'una cultura de
la participació en els processos democràtics.
17/ S'encoratjarà la constitució d'un fòrum ciutadà que, amb independència, vetle
per la realitat de la participació ciutadana, fent un seguiment i una avaluació
objectiva dels processos participatius en els diferents àmbits de presa de decisions
municipals.
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6.2. Teixit associatiu i autogestió
Les associacions, col·lectius i moviments socials practiquen una forma diferent i
molt necessària de participació ciutadana. Ho fan des de fora de les institucions
municipals, amb diferent grau de relació amb aquestes, aplicant les seues pròpies
lògiques organitzatives i les seues perspectives socials. Alguns d'aquests col·lectius i
moviments, de fet, presenten funcionaments democràtics de major radicalitat que el
de les institucions públiques i, per tant, constitueixen espais de construcció social que
hem d'enfortir i consolidar.
Per a aconseguir una verdadera democràcia participativa és necessari, per tant,
garantir la independència del teixit associatiu, els moviments ciutadans i els diversos
espais autogestionats que afavoreixen i constitueixen processos d'autoorganització i
apoderament popular. Però, al mateix temps, hem d'apostar per crear un espai social
propici en el qual aquests moviments, espais i projectes puguen desenvolupar-se i
comptar amb la participació més gran possible.
Per això hem de modificar algunes de les lògiques que han ordenat l'espai urbà
fins a l'actualitat per a afavorir el desenvolupament de l'associacionisme i
l'autoorganització i incidir en la construcció d'una cultura de la participació que ha de
començar en els centres educatius, tractant d'apoderar a la ciutadania des de les
primeres etapes de la seua formació

Associacionisme i auto-organització
1/ Es crearà un Observatori Municipal d'Associacions i Moviments Socials, que
servisca de punt de trobada, diàleg i intercanvi de metodologies i pràctiques per
part de les associacions no institucionals de la ciutat de València. A través d'ell es
promourà i recolzarà el teixit associatiu existent assegurant la seua
independència i facilitant-li la intervenció social en la ciutat. S'elaborarà un cens
d'entitats socials per zones/barris/districte, per a reconèixer les àrees/barris que
ja tenen un fort teixit associatiu i quines no.
2/ Es crearà un pla de foment de l'associacionisme i l'autogestió, especialment
destinat a aquells barris o sectors amb un menor teixit associatiu, però obert a
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qualsevol projecte que tinga com a objectiu treballar per el comú. El pla inclourà
subvencions i ajudes econòmiques per a casos específics; sessions formatives i
metodològiques, impartides per associacions amb experiència, destinades a oferir
les ferramentes necessàries per a la constitució d'associacions o moviments nous;
l'accés a locals municipals o espais recuperats (punt 4.1) i les infraestructures
necessàries per a l'exercici de les seues activitats pel bé comú del barri o la ciutat.
3/ S'establirà un diàleg permanent entre l'ajuntament i les associacions
i col·lectius de la ciutat, a fi d'arreplegar les seues demandes, canalitzar les seues
peticions i donar-los un espai d'expressió i vot en els diferents espais de
participació ciutadana de l'àmbit municipal. D'esta manera, es reforçaran els
canals de transmissió entre el teixit associatiu autònom i les institucions
municipals i s'establiran espais de contacte i col·laboració entre ambdós.
4/ Es modificaran les ordenances municipals que limiten i constrenyen les
pràctiques dels moviments i col·lectius socials en l'espai públic. Es facilitarà l'ús de
carrers, places i espais públics per al desenvolupament d'actes amb fins socials i
de participació dels barris. S'assegurarà la llibertat d'expressió, de reunió i
manifestació dels col·lectius i moviments, inclús quan aquesta entre en conflicte
amb l'actual legislació, ja que, com s'ha explicat en el punt 4.1, apostem per
objectar a l'anomenada Llei Mordassa que limita el dret de protesta i
manifestació des d'un angle repressiu i vulnera totalment els drets humans i
ciutadans.

Visibilitat i foment de la participació
5/ L'ajuntament oferirà les ferramentes informàtiques i metodològiques per a la
creació d'una Xarxa de moviments i col·lectius socials de la ciutat de València,
amb una plataforma online que servisca per a visibilitzar el seu treball, per a
compartir metodologies i experiències i per a canalitzar processos de participació
i inclusió social. Des de la pàgina web de l'ajuntament i les seues xarxes socials es
donarà visibilitat a aquesta xarxa i a la seua plataforma virtual.

València en Comú

Programa electoral

Pàgina 127

6/ S'iniciarà una campanya pedagògica en els centres educatius per a mostrar als
estudiants de tots els nivells d'ensenyança el treball de col·lectius i moviments
socials en la ciutat. Aquesta campanya comptarà amb portaveus i integrants dels
moviments socials que comptaran les seues experiències i organitzaran tallers i
dinàmiques de sensibilització i de foment de la participació, l'associacionisme i
l'autogestió col·lectiva. S'establiran convenis amb els centres públics i concertats
per a establir pràctiques de participació de l'alumnat en la mateixa gestió dels
centres, per a anar generant una cultura de la participació des de les etapes més
primerenques de la formació de la ciutadania (veure punt 3.4)
7/ S'iniciarà una campanya de publicitat institucional, en col·laboració amb els
moviments socials de la xarxa, per a fomentar l'organització col·lectiva i la
participació

en col·lectius de

treball

pel

bé

comú

i

els

drets

socials. Es visibilitzaran les formes de participació i el mode en què la ciutadania
pot integrar-se i col·laborar amb col·lectius ja existents o construir nous projectes
d'intervenció social en la ciutat de València.
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