PLA DE XOC
Durant més de dos dècades, el govern de Rita Barberá ha estat d'esquena a les
necessitats socials bàsiques i als interessos de la ciutadania, imposant un model (el de la de
l'especulació immobiliària i el turisme dels grans esdeveniments) que ha derivat en un
extraordinari fracàs econòmic. Unides a la corrupció institucionalitzada, a la degradació de les
institucions municipals i a la pèrdua de legitimitat dels representants populars (molts d'ells
sotmesos a processos judicials per corrupció i malversació de fons públics), les polítiques
públiques del PP han portat a la ciutat a un estat de fallida econòmica i de progressiu
desmantellament dels drets ciutadans que han generat efectes terribles en les vides de bona
part de la ciutadania de València.
València en Comú vol governar per a revertir esta situació i tornar la ciutat als seus
ciutadans. Per a això, hem treballat en l'elaboració d'un ampli programa municipal, amb la
participació de plataformes ciutadanes i veïnals, tècnics i col·lectius professionals i moviments
socials, que en breu serà sotmès a esmena i validació ciutadana. En este Pla de Xoc exposem
les mesures, extretes d'eixe programa general, que posarem en marxa durant els primers mesos
de govern, algunes d’elles en els primers 100 dies, i que tracten de respondre a la situació
d'emergència social que viu la nostra ciutat.
Es tracta de trenta mesures que tindran un impacte directe i a curt termini en la vida de la
població de València, i especialment dels col·lectius més vulnerables, que són els que han patit
amb major intensitat les mesures antisocials dels governs del PP. No incloem altres mesures
estructurals de gran importància que apareixeran en el programa municipal general, atès que
apunten al llarg termini i més que respondre a la situació d'emergència, tracten de construir un
nou model social. Moltes d'estes mesures no tenen cost econòmic i només exigixen voluntat
política i participació ciutadana per a poder-se dur a terme de manera immediata. Altres
requerixen, com és lògic, una inversió econòmica important. En el propi programa es troba, no
obstant això, la clau del seu finançament: les mesures d'estalvi, la reforma de la fiscalitat
municipal i la redistribució de partides econòmiques que allí apareixen detallades asseguren la
seua viabilitat.
El pressupost oficial de l'ajuntament de València supera en el 2015 els 738 milions d'euros,
alhora que el pressupost consolidat, que inclou als organismes autònoms i a les empreses
municipals, se situa per damunt dels 803 milions d'euros. La posada en marxa de les mesures
que no són a cost zero requerirà junt amb la mateixa voluntat política decidida, una inversió
aproximada als 40 milions d'euros, que és a penes un 5% del pressupost municipal consolidat.

Per a aconseguir-la actuarem en els primers mesos en l'Ajuntament sobre les següents línies
pressupostàries:

•

Revisió i compliment de Contractes

•

Revisió Transferències internes

•

Revisió diverses partides de Protocol, Promoció i Despeses Sumptuàries

•

Inspecció de Tributs: gestió i lluita contra el Frau

•

Remunicipalització de Servicis

El resultat situa en un primer lloc les prioritats socials per a la consecució d'un pressupost
municipal que trenque amb la injustícia i el balafiament a què ens ha portat la corrupció
associada als governs del PP en els seus anys de mandat. València té recursos suficients per a
trencar amb la desigualtat a què ha contribuït decididament l'actual govern de la ciutat. El nostre
pla de xoc pretén ser una primera arrancada per a materialitzar el son d'una nova ciutat on poder
tindre una vida digna siga la principal prioritat d'un consistori al servici de la ciutadania.

REGENERACIÓ DEMOCRÀTICA I POLÍTIQUES DEL BÉ COMÚ
Recuperar València per a la seua ciutadania exigix un procés de regeneració democràtica
que acabe amb la corrupció institucionalitzada i les males pràctiques de govern i torne a les i els
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, que incorporen
mecanismes de control i transparència que han estat absents en els últims temps de la vida
política valenciana. Tolerància zero contra la corrupció i el balafiament. Però, sobretot, eixa
recuperació de la credibilitat de les institucions i les i els representants només podrà aconseguirse quan dirigisquen els seus esforços a construir col·lectivament el bé comú, posant fre a
l'afany de lucre que caracteritza a les elits i sotmetent els interessos individuals o partidistes a
l’interès comú de la ciutadania. A més, és clau que els nostres representants facen públic el
reconeixement a la necessària labor dels i les treballadors públics, com les persones
independents que tenen el coneixement del saber fer de l'Administració i als que se'ls ha dificultat
posar el seu treball al servici de la ciutadania.

1/ Es realitzarà una auditoria ciutadana, de llarg abast, sobre l'activitat econòmica duta a
terme per l'Ajuntament de València. En primer lloc, s'auditarà el deute municipal, que 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 plenes capacitats per a investigar la corrupció
institucional de les últimes dos 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 la que eventualment podran derivar-se
conseqüències jurídiques.
3/ S'habilitaran mecanismes de transparència i vigilància pública per a controlar l'activitat
de l'ajuntament, dels seus treballadors i dels càrrecs polítics. Tots els contractes de
l'administració tindran un caràcter públic i podran ser consultats i revisats, en totes les
seues fases, per la ciutadania.
4/ 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.
5/ Es reduiran els salaris del/l'alcalde/eixa, regidors i alts Càrrecs polítics. S'eliminaran els
cotxes oficials i les dietes no justificades (per exemple, per assistència a reunions), així
com altres despeses supèrflues, en la línia establida en el Codi Ètic de València en Comú

OCUPACIÓ DIGNE EN UN NOU MODEL PRODUCTIU
L'ocupació constituïx la preocupació central de la ciutadania de València, la situació de la
qual pot definir-se, sens dubte, com una emergència social. A finals de 2014, l'enquesta de
Població Activa estimava en 95.600 el número de parades i parats 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 la població que es troba en una situació vulnerabilitat o exclusió social. 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. En eixe sentit, les nostres
mesures de xoc s'encaminaran tant a la creació de nou ocupació com a la desprecarització de la
vida laboral.

6/ Es posarà en marxa un programa de formació i creació indirecta d'ocupació
sostenible. S'actuarà en tres àrees centrals en el nou model productiu que proposem,
creant llocs de treball lligats a: a) la rehabilitació energètica de vivendes; b) la gestió
sostenible de residus urbans; i c) l'atenció i l'atenció de les persones majors i persones
amb dependència. Este programa tindrà com a objectiu inicial la creació immediata de nous
llocs de treball.
7/ S'establirà un segell municipal de qualitat 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/o de bé comú i els drets
laborals i ambientals bàsics, incloent-hi percentatges de persones pertanyents a col·lectius
amb major risc d'exclusió social. Es prioritzarà la contractació d'empreses que
s'emmarquen dins de l'àrea de l'economia social.
8/ 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 la comesa de dissenyar programes innovadors d'acció contra la desocupació i
la precarietat.

DRETS SOCIALS BÀSICS
València és, a hores d'ara, una ciutat amb gravíssimes desigualtats socials, produïdes per
un model econòmic que ha primat els interessos individuals i corporatius sobre el bé comú. Eixe
alt nivell de desigualtat dificulta enormement l'accés d'una part de la població a alguns drets
socials bàsics com la vivenda, l'energia o inclús l'alimentació i l'atenció sanitària. L'Ajuntament ha
de vetlar pel compliment integral dels Drets Humans en la ciutat, i per a això hauran de posar-se
en marxa una sèrie de mesures estructurals, que apareixeran detallades en el nostre programa
electoral, per a la progressiva minoració de les desigualtats socials. Però a més, la situació
d'emergència social en què ens trobem exigix una sèrie de mesures conjunturals que
servisquen com a contrapès immediat a les diferents situacions d'exclusió social que afecten la
població de València. Per a això, proposem les mesures següents:

9/ 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% de la renda mínima de la ciutat. Esta mesura no

descarta estudiar, junt a altres administracions, la viabilitat de la implantació de l'ingrés
bàsic de ciutadania
10/ Es crearà un Fons Local contra l'Exclusió Social i la Pobresa que inclourà, 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.
11/ Es flexibilitzarà l'accés al padró municipal i, si és necessari, es crearà una ferramenta
municipal paral·lela que servisca per a censar als veïns/as a fi que qualsevol persona
resident a València tinga accés als drets bàsics: salut, educació, etc.
Garantir el dret a la vivenda i fer front a l'emergència habitacional
12/ 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 el fi paralitzar els desnonaments per raons
econòmiques i garantir, per a qualsevol família, afectada per la contractació i impagament
de la seus hipoteca, una alternativa habitacional tenint en compte criteris de proximitat.
13/ 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 de
lloguer social, que atenga, especialment, les situacions de major vulnerabilitat.
Garantir el dret a l'alimentació de tota la ciutadania
14/ Es reforçaran els servicis de menjador en tots els centres educatius i socioeducatius,
per a assegurar que cap xiquet o adolescent quede exclòs d'ell per raons econòmiques. Es
revisaran els barems d'accés a les beques menjador, perquè cap xiquet o xiqueta quede
exclòs/a d'elles. S'augmentarà el nombre de places gratuïtes, amb servici d'alimentació, a
casals, colònies d'estiu i altres servicis d'educació en l'oci, per a garantir que tots els
xiquets i xiquetes tinguen garantida la seguretat alimentària durant les vacacions.
15/ Es reforçaran alguns canals normalitzats de distribució d'aliments que no impliquen
una estigmatització social dels seus usuaris, com la targeta solidària d'aliments.
Garantir el dret a l'energia i els recursos bàsics
16/ Es realitzarà una auditoria del cost dels servicis d'aigua, llum i gas, que permeta
determinar l'origen i destinació dels beneficis obtinguts per les companyies gestores.

S'establirà una mesa de negociació perquè estes companyies contribuïsquen a garantir
l'accés als subministraments bàsics amb tarifes més justes.
17/ S'imposarà a les companyies elèctriques taxes per l'ocupació de l'espai públic.
18/ S'iniciarà el procés de remunicipalització del servici d'aigua i s'assentaran les bases per
a la utilització progressiva d'energies renovables.
Garantir el dret a la salut i l'assistència sanitària
19/ L'Ajuntament vetlarà pel compliment de la legislació que estipula que totes les persones
que residixen a València tenen dret a l'atenció urgent amb càrrec a fons públics a més de
l'atenció en tot moment (més enllà de l'atenció urgent) a menors i embarassades.
20/ Es posaran en marxa campanyes d'acompanyament a les persones en situació de
major vulnerabilitat.
21/ L'Ajuntament pressionarà als governs de la Generalitat i de l'Estat per a aconseguir
revertir l'actual política de retalls i privatitzacions de servicis que implica un progressiu
deteriorament del nostre sistema sanitari. En particular, s'instarà a la revocació del RD
16/2012, que acaba amb la salut pública, gratuïta i universal.

DRET A LA CIUTAT: UN ESPAI URBÀ PER A LA CIUTADANIA
La ciutat de València ha patit en les últimes dècades un procés de remodelació i
reconfiguració urbana basat en les grans estructures promocionals i en els interessos econòmics
de les constructores i el sector turístic. En el seu intent de redefinir la ciutat com el temple dels
esdeveniments mediàtics i els grans (i vacus) edificis culturals i d'oci, les polítiques municipals
han convertit València en una ciutat-espectacle que ha oblidat i negat les necessitats de la
ciutadania, tractant de reduir-la a un rol de consumidora i separant-la cada vegada més d'un
espai urbà creixentment hostil. Urgix, perquè recuperar els drets fonamentals de la gent
respecte a la seua ciutat. La ciutadania deurà, per tant, decidir la manera en què desitja usar,
dissenyar i apropiar-se d'un espai urbà en contínua redefinició, que no ha d'estar al servici dels
interessos corporatius, sinó de la gent apoderada.
22/ Es paralitzarà immediatament el Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) i es
buscaran solucions alternatives per a una integració productiva i sostenible de l'horta
valenciana en l'espai urbà. Es posarà en marxa un pla específic de rehabilitació, sense
destrucció, de El Cabanyal, recuperant els seus valors patrimonials i històrics. Es derogarà

immediatament el pla de perllongament de Blasco Ibáñez i s’establiran mecanismes de
participació veïnal per a dissenya col·lectivament el futur de El Cabanyal.
23/ Des de l'Ajuntament, s'objectarà a la Llei Orgànica de Seguretat Ciutadana,
coneguda com a Llei Mordassa. Es revisaran les ordenances municipals sobre l'ús de
l'espai públic que coarten les llibertats d'expressió i reunió de la ciutadania, en especial
aquelles que criminalitzen a la pobresa i als sectors més vulnerabilitzats.
24/ Es facilitarà l'ús d'espais, edificis i recursos públics per a actes culturals, socials i
esportius que reflexen la diversitat cultural de la població de València i es dinamitzaran els
espais en desús i infrautilitzats de la ciutat, apostant per nous models d'autogestió
ciutadana.
25/ Es reduirà immediatament el gasto energètic de la ciutat, especialment en
enllumenat públic.
26/ S'eliminarà el districte únic escolar, per a assegurar una escolarització pública en
proximitat, especialment per a les famílies amb menors recursos econòmics.

IGUALTAT I INTEGRACIÓ SOCIAL
Les polítiques neoliberals dels últims anys han consolidat un model social basat en la
desigualtat i l'estratificació social. La nostra proposta econòmica està dissenyada per a tractar de
mitigar-les i anar reduint-les progressivament a través de reformes estructurals. Però l'impacte de
les pràctiques neoliberals ha sigut encara més extrem en aquells col·lectius que ocupaven un lloc
més vulnerable en el sistema laboral, com a dones, migrants o persones amb discapacitat
funcional. Per això resulta urgent aplicar polítiques igualitàries en matèria de gènere, que
corregisquen les desigualtats existents entre hòmens i dones en els terrenys laboral i
institucional, però també en l'econòmic i familiar. I, al mateix temps, és necessari que
l'Ajuntament abandone i denuncie les polítiques repressives cap a col·lectius migrants que a tots
els efectes han de ser considerats subjectes de ple dret de la nostra ciutat.
27/ Crear i implantar un Pla Municipal d'Igualtat de Gènere, en compliment de la Llei
d'Igualtat i posar en marxa un Observatori de Gènere Municipal com un servici local de
recepció de denúncies de discriminació o violències masclistes i sexistes, que les canalitze
i reoriente a les institucions corresponents.

28/ 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 nacionals repressores
del fet migratori, com els controls policials, les batudes racistes i la detenció de les
persones sense-papers en el Centre d'Internament d'Estrangers (CIE). Es declararà la
ciutat de València com un territori lliure de batudes i CIEs.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA I DEMOCRÀCIA REAL
Perquè este pla de xoc i tot el nostre programa polític tinga sentit és necessari que siga
controlat, tutelat i fiscalitzat per la ciutadania. Enfront de la lògica verticalista (des de les elits
polític cap avall) que ha regit la política municipal en les últimes dècades, ha arribat el moment
que la ciutadania, des de baix, prenga directament les decisions sobre els assumptes que li
incumbixen. Només d'esta manera tindrem un procés polític verdaderament participatiu que done
cos a eixa democràcia real que volem construir. La participació ciutadana, per tant, és el cor i el
motor bàsic de la transformació política que la nostra ciutat necessita.

29/ Es garantirà la participació ciutadana en la presa de decisions i en el control i la
fiscalització de l'acció municipal. Per aconseguir-ho, s'ampliaran les competències de les
Juntes Municipals i es convertiran en espais de desenrotllament comunitari en què veïns i
veïnes puguen opinar, debatre, proposar i decidir (sobre les polítiques de l'Ajuntament,
especialment les que els afecten directament.
30/ Es revisaran i ampliaran els espais participatius que permeten donar seguiment a este
Pla de xoc en cada un dels districtes. Estos espais territorialitzats arreplegaran les
millors
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