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Des d’EUPV afrontem unes noves eleccions municipals que van a significar 

una fita de primera magnitud. 

Som conscients de les dificultats que hem d’afrontar i, per això, la participació 

ha de ser la nostra força per transformar la societat. Els veïns i veïnes han de 

veure als nostres grups municipals com als portadors de propostes diferents, 

reivindicatives i transformadores. Les ciutats i pobles són el marc en el qual tenim més 

possibilitats de desenvolupar iniciatives de participació social i política més directes i 

concretes. D'aquesta manera, als Ajuntaments com administració més propera als 

ciutadans, els correspon desenvolupar les polítiques i prestar els serveis públics 

necessaris que possibiliten l'accés de tots els seus veïns i veïnes al màxim de drets 

socials, econòmics i polítics en condicions d'igualtat 

Els nostres ajuntaments han de ser transparents i generadors de pràctiques 

democràtiques i participatives. Afrontem uns ajuntaments amb moltes dificultats 

econòmiques donat un finançament inadequat i amb cada vegada més competències  i 

serveis que atendre.  

També entenem que és precisament la institució que millor pot atendre a la 

ciutadania donat que és la més propera perquè volem uns ajuntaments forts amb més 

competències i amb més recursos. 

La crisi econòmica està posant de manifest una vegada més els desequilibris 

en el model de finançament local que agreujarà  la forma i la qualitat de prestació de 

serveis als veïns i veïnes per part dels Ajuntaments. 

La caiguda generalitzada de l’economia espanyola té una especial incidència 

en les arques municipals, i si li afegim el problema estructural del finançament local 

que porta arrastrant  Espanya, degut, entre altres causes, als serveis que ofereixen els 

Ajuntaments sense ser de la seua competència, per ser l’Administració més propera 

als veïns i sensible a la seua demanda, es fa obligatori posar en marxa de manera 

immediata reformes institucionals i en l’àmbit del finançament que permeten començar 

a donar solució a aquest problema. 

Per una altra banda, l´Estat espanyol creà un Fons Estatal d´Inversió Local 

destinat al finançament d´obres públiques als municipis. L’objectiu era “contribuir a la 

reactivació de l’economia amb la inversió d’obra pública i d’inversions generadores de 

treball per part dels Ajuntaments”. En compte d’ampliar el finançament als Ajuntaments 

com se sol·licitava han decidit donar una ajuda molt concreta, que evidentment no va a 

servir a la llarga perquè sols es tracta d’un “pedaç”. No fa molt presentàrem una moció 

sobre el finançament local on explicàvem que retallar-lo significava reduir la despesa 

social i limitar els mitjans per abordar les situacions de necessitat que s’estan generant 
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com a conseqüència de la crisi econòmica. En aquesta demanàvem diverses coses, 

entre altres: Un finançament suficient i transparent per a les corporacions locals, 

reconeixement del deute històric municipal generat com a conseqüència de les 

despeses impròpies assumides pels Ajuntaments, exigència al Govern d’aprovar una 

nova llei de finançament local, ...  

Des de EUPV hem treballat, en el marc de la FVMP i a través de la nostra 

representació en les institucions de l'Estat, de la FEMP i, per suposat, de les Corts 

Valencianes perquè aquesta situació millore, perquè s'aborde aquest tema d'urgència. 

Ja no caben demora, demagògies, ni disculpes. Tots sabem que en èpoques de crisis 

és imprescindible que existisquen recursos suficients per a pal·liar les necessitats de 

les classes populars que són víctimes de l'atur, les hipoteques, l'augment dels preus 

dels productes bàsic etc. Tots sabem que aqueixos ciutadans al primer lloc al que 

acudeix amb la seua angoixa i les seues necessitats és als Ajuntaments. En aquest 

sentit, pot afirmar-se que els problemes financers dels Ajuntaments són problemes 

socials per a la ciutadania. 

 En aquesta legislatura, a les Corts Valencianes, s’ha aprovat la llei de règim 

local. Una llei que no ha previst un compromís per millorar el finançament local que 

des de fa anys venim reivindicant. 

Des d’EUPV continuarem exigint al Govern Central que aborde de manera 

immediata i concertadament amb la FEMP la definició d'un nou model de finançament 

municipal que garantisca la suficiència financera de les entitats locals, la igualtat dels 

municipis, la presentació de serveis bàsics de qualitat per a tota la ciutadania amb 

independència de la grandària municipi. 

 Hem de situar al ciutadà com a protagonista de la vida pública, amb capacitat 

per influir en la gestió pública. Per això disposem ja d’experiència als ajuntaments tant 

al govern com en l’oposició. 

La gestió pública que defensem combina eficiència i eficàcia amb la intervenció 

democràtica mitjançant un model que permeta una ampla participació ciutadana en el 

procés de presa de decisions. Aquesta, per ser eficaç, ha de ser representativa, 

directa i activa. Es tracta d’entendre la gestió pública com un espai de responsabilitat 

col·lectiva. 

Agilitzar i simplificar procediments, eliminar rigideses innecessàries, reduir i 

racionalitzar les estructures organitzatives suposa, a més a més d’apostar per millorar 

la relació servei/cost, millorar, davant la ciutadania, la imatge de les institucions i de les 

empreses públiques. 
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Crearem Empreses Municipals de Serveis en aquells municipis que tinguen els 

serveis bàsics privatitzats i que tinguen un tamany suficient per possibilitar la gestió 

pròpia. En els municipis més menuts afavorirem la creació de Mancomunitats o 

Consorcis per a la prestació conjunta d’aquests serveis bàsics. Per mig d’aquest model 

es gestionaran els serveis de recollida de residus, la neteja viària, el manteniment de 

parcs i jardins, així com la neteja d’edificis públics. 

Som conscients de les dificultats per les que travessa una part de la societat. 

Els nostres veïns i veïnes estan patint en primera persona la crisi econòmica. Per això, 

ens comprometem a treballar per a què els nostres municipis donen una resposta. 

També a reivindicar a cada administració les seues responsabilitats. 

Aquest document ha estat elaborat per un grup de regidors i regidores que han 

aportat la seua experiència, uns governant i altres en l’oposició. També les àrees han 

aportat en seu punt de vista, i els Joves unes propostes transversals donat que moltes 

de les parts del programa afecten a tots els espectres d’edat, sobre tot, les referides a 

drets econòmics, polítics, socials i laborals. 

 

2. Democràcia i participació Ciutadana 
 

Per a EUPV és fonamental desenvolupar des dels ajuntaments polítiques 

tendents a crear espais des d’on es vivencien pràctiques democràtiques per a la 

formació d’una ciutadania crítica i transformadora. 

Som conscients de la rellevància dels governs locals ja que són la primera 

identitat territorial dels ciutadans i ciutadanes, el primer nivell de govern, el més directe 

i immediat. És la institució més adequada per la seua organització, per la seua 

adaptació a les peculiaritats del territori, els municipis estan en disposició per donar 

respostes locals als problemes globals. 

Allà on els mitjans de comunicació tenen major incidència hem d’aconseguir 

que els ciutadans ens vegen realment com a portadors de propostes diferents i 

transformadores.  

Qualsevol plantejament sobre els reptes que han d’afrontar els governs locals  

—desenvolupament sostenible, dret a la ciutat...— necessita d’una definició d’un 

projecte sobre el model de ciutat que permeta l’optimització de la qualitat de vida que 

passa per una reorganització de les ciutats, dels pobles.  
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La ciutadania ha de ser l’actor protagonista del desenvolupament dels nostres 

municipis, protagonista amb responsabilitat i capacitat per a participar activament en 

les decisions que li afecten. Açò significa integrar els ciutadans i les ciutadanes i les 

seues organitzacions garantint l’accés a la informació, a les instàncies de discussió i 

planificació i als òrgans de decisió. 

Volem aconseguir ajuntaments oberts i receptius, dispostos a escoltar als 

ciutadans que vulguen contribuir a millorar la política i la gestió dels assumptes 

públics. 

Informació 

Per poder treballar la participació ciutadana prèviament hem de facilitar la 

informació municipal a tota la ciutadania. És bàsic que la informació siga accessible, 

no sols per als regidors i regidores, sinó per a tot el món. La participació ciutadana ha 

de començar pel propi veí i, per això, hem d’aconseguir que estiguen ben informats. 

Els Ajuntaments han d’utilitzar tots els recursos de què disposen per fer-los arribar tota 

la informació.  

EUPV des dels Ajuntaments, governe o estiga en l'oposició, garantirà a tota la 

ciutadania la informació necessària per a conèixer i interpretar tot allò referent al 

govern municipal. Per a això s'engegaran les següents actuacions: 

- Punts d’informació municipal. Llocs fixes en el municipi on es penjarà 

informació del propi Ajuntament: bans, agendes,... 

- Butlletins d’Informació Municipal: Mensual, amb informació dels acords 

dels plenaris, l’agenda, notícies,... I amb un espai per a tots els grups 

municipals. 

- Es publicitaran amb la suficient antelació les dates dels plens i l'ordre 

del dia per a facilitar l'assistència i s'establirà de manera fixa el punt de 

precs i preguntes dels veïns i veïnes. 

- Web: Es tracta d’una ferramenta que pot anar actualitzant-se 

diàriament i d’una forma ràpida. La dotarem, a més de continguts 
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informatius, d'uns altres de caràcter formatiu i consultiu, convertint-la 

en una eina al servei de la ciutadania. 

- Establirem llistes telemàtiques a través de correu electrònic , de mòbils 

o de correu tradicional perquè cada veí/na interessat/da reba 

informació d'esdeveniments,programes, actes,cursos, etc en els quals 

estiga interessat. 

- Utilitzar tots els recursos de l’Ajuntament: ràdio i tv local. 

Ajuntaments de tots i de totes 

Ajuntaments accessibles a tots i a totes. EUPV millorarà tots els serveis 

d'atenció personalitzada i de defensa dels drets dels ciutadans i ciutadanes. 

-‐ Crearem un servei integral a la ciutadania com és la Finestra Única, signant 

els corresponents convenis previs amb les diferents administracions: Per a 

què els ciutadans puguen presentar i registrar en les oficines de 

l’Ajuntament tot tipus de sol·licituds, documents, escrits o comunicacions 

adreçats a l’administració general de l’Estat, l’administració autonòmica i els 

organismes dependents al tindre la mateixa validesa i efectes que si foren 

presentats en qualsevol dels organismes esmentats 

-‐ Plenaris mensuals i amb el punt de precs i preguntes dels veïns i veïnes 

fixe. 

-‐ Fixar un horari d’atenció per a tots els regidors i regidores. 

Participació Ciutadana 

S’ha de començar a treballar creant els instruments que permeten fomentar la 

participació ciutadana amb l’objectiu d’aconseguir els pressupostos participatius i, així, 

una administració més democràtica. 

-‐ Crear la regidoria de participació ciutadana. 

-‐ Elaboració d’un Reglament de participació ciutadana. 
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-‐ Fomentar l’associacionisme. 

-‐ Creació de Consells Municipals. 

-‐ Creació del Consell dels xiquets i de les xiquetes. 

-‐ Crear el fòrum de participació, on estiguen tots representats. Així com 

desenvolupar fòrums cívics. 

-‐ Fomentar les assemblees de barri per conèixer, informar i, sobre tot, un lloc 

des d’on els veïns i veïnes puguen participar fent propostes. 

-‐ Sistema d’elecció directa de les Juntes Municipals de Districte i a les 

Entitats Locals Menors. Potenciar el seu funcionament autònom. 

-‐ Posar en marxa els pressupostos participatius. 

3. Polítiques municipals contra la crisi 

Des d’Esquerra Unida considerem que la dinamització econòmica i social de 

les nostres pobles i ciutats és un element clau per assolir un desenvolupament humà 

de caire progressista i transformador. L’actual crisi econòmica és un element clar de 

fracàs de les dinàmiques mercantilistes i liberalitzadores dels processos que permeten 

les satisfaccions humanes de la nostra societat. A més, és a l’àmbit local (les nostres 

ciutats, els nostres ajuntaments) on podem observar amb més claredat els efectes 

greument perniciosos d’aquestes dinàmiques, de la crisi econòmica que hui és ja ben 

patent. 

Com les Administracions més properes a la ciutadania, els Ajuntaments són 

instàncies claus per revertir els efectes de la crisi econòmica, ja que són ells on la 

ciutadania acudeix per exigir i participar en les solucions alternatives als efectes 

derivats de les polítiques i mesures econòmiques, ja  fracassades, desenvolupades 

per part de les forces polítiques majoritàries. 

Entenem, des d’Esquerra Unida, que des de l’àmbit local (conjuntament 

considerant teixits associatius de divers caire i els mateixos ajuntaments) s’ha 

d’assumir la responsabilitat d’aportar alternatives netament d’esquerres, 

materialitzades en solucions tant pròpiament econòmiques com socials  
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L’actual crisi econòmica ha d’aprofitar per a canviar l’actual model, des de la 

perspectiva global d'una economia sostenible, que ens permeta reviscolar i generar 

iniciatives polítiques, inversions, incentius, etc.,  que han d’enfortir el teixit productiu de 

les nostres pobles i ciutats.  

Aquesta situació ha provocat un endeutament de les famílies i un augment de 

l’atur que imposa un retall de les despeses familiars. 

El descens de les vendes ha conduït al tancament de xicotetes empreses que 

no poden fer front a aquesta crisi.  

En períodes de crisi econòmica, totes les Administracions Públiques hem 

d’assumir la seua responsabilitat i aportar solucions econòmiques i socials. Des dels 

governs municipals amb l’aprovació de partides pressupostàries per a la promoció 

econòmica local (com una partida per a promoció del comerç amb mesures 

específiques per al comerç local), ja que  es requereix una forta inversió pública que 

impulse l’activitat econòmica. 

I, sobretot, recuperar els serveis públics de qualitat i accessibles per a tots i per 

a totes. 

 

Finançament local 

Els nostres ajuntaments han vist agrejats els mecanismes de finançament que 

tenen al seu abast. La manca de recursos propis, així com de transferències d’altres 

Administracions, és un resultat perniciós d’una política fiscal general, encara poc 

descentralitzada i allunyada de la ciutadania, que se sustenta en la falsa idea de 

“menys impostos generen més benestar” . 

Des d’Esquerra Unida considerem que és vital, fonamental, clau assegurar un 

finançament ample, suficient i autònom a disposició dels nostres ajuntaments, 

finançament que sempre haurà de basar-se en els principis de la progressivitat, la 

suficiència i les noves eïnes de finançament (fiscalitat ambiental). Per aquest nou 

model de finançament no només serà clau la participació dels propis ajuntaments: 

també altres nivells de les Administracions Públiques, així com la participació 

ciutadana haurà de contribuir a aquest nou model. 

Aquest nou model de finançament és indefugible per la propera legislatura, 

donada l’asfíxia financera dels nostres ajuntaments, agreujada en aquestos darrers 

anys per l’augment de recursos destinats a fer front als efectes de la greu crisi 

econòmica, recursos que satisfan competències que no són pròpiament dels mateixos 

ajuntaments. 
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A més, aquest nou model és clau per assolir i desenvolupar un conjunt de 

serveis públics de qualitat al conjunt de la ciutadania des de, per i amb l’àmbit local i 

municipal. 

La dinamització econòmica i social proposada des d’Esquerra Unida ha de 

compatibilitzar tant els àmbits d’actuació propis dels ajuntaments així com propiciar 

sinèrgies associatives entre municipis que canalitzen i potencien les polítiques 

proposades. 

 

Mesures econòmiques contra la crisi 

Estudi de l'activitat econòmica del municipi i creació dels mitjans per a 

promoure la diversificació econòmica. 

-‐ Des de l’àmbit rural cal estudiar les problemàtiques concretes dels municipis, 

prioritzant aquelles susceptibles de despoblament, proposant solucions 

econòmiques, fiscals i socials encaminades a la regeneració demogràfica 

d'aquestes poblacions.  

-‐ A més cal apostar pel foment de l’ocupació, finançant programes locals de 

preservació, (mitjançant la formació de joves) i elaboració de la nostra 

artesania  sempre prioritzant el treball social i cooperatiu. 

-‐ Creació i/o desenvolupament d’instruments municipals (Gerència de Promoció 

econòmica) pel foment de l’ocupació, que a més canalitzen recursos financers 

públics pel desenvolupament econòmic dels pobles i ciutats del País Valencià. 

-‐ Recuperació de serveis públics. Amb la finalitat de millorar les formes de 

gestió directa es crearan fórmules de cooperació entre empreses públiques 

que permeten la transferència de coneixement, la millora dels mètodes 

d’organització, la col·laboració tecnològica i la reducció de costos. 

-‐ Creació del Consell Econòmic Social amb la participació de tots els agents 

implicats (Sindicats, Grups Polítics, empresaris, universitats, institucions 

econòmiques...) amb l'objectiu de promoure l'econòmica participativa. 

-‐ Establiment de xarxes  municipals i comarcals d'informació (Ràdio i TV, 

Internet, etc.), co-participades pels ajuntaments i les agents econòmics i 

socials de l’àmbit, que permeten a les PIMES, autònoms i menuts comerços   

a promorcionar-se i publicitar-se amb menys costos i així poder competir en 

millors condicions respecte de les grans empreses i superfícies comercials. 

-‐ Projecte de Centre Comercial Obert. 

-‐ Realització de Plans d'acció Comercial. 

-‐ Aposta per les zones comercials tradicionals on es peatonalice i es cree 

l'accessibilitat necessària per a recuperar zones comercials. 
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-‐ Rebuig total del Model de Grans superfícies. 

-‐ Aposta per noves iniciatives industrials i per la implantació d'empreses d'I+D. 

-‐ Beneficis fiscals a les empreses i activitats econòmiques que aposten per les 

energies renovables mitjançant bonificacions en l’IBI. 

-‐ Concretar activitats comunitàries i de formació vinculades amb l’article 15 de 

l’Estatut d’Autonomia , la “renda de ciutadania”  per configurar-ho com un 

autèntic salari social. 

-‐ En matèria industrial, els municipis han de capitalitzar les iniciatives que 

possibiliten noves indústries, en especial aquelles que generen majors nivells 

d’I+D+i. 

-‐ Aposta pels nous jaciments d'ocupació derivats de l'economia social. 

-‐ Foment d'Ocupació a través de programes de turisme alternatiu i creació 

d'itineraris turístics (agrícoles, industrials, culturals, tradicionals, 

gastronòmics.…). 

-‐ Potenciació  i recolzament de l'Associacionisme i Cooperativisme social. 

-‐ Aposta per la diversificació agrícola. 

-‐ Posada de mesures per a la comercialització directa dels productes agrícoles 

de collites locals. 

-‐ Fires de promoció de productes locals. 

-‐ Fomentar l'agricultura ecològica. 

-‐ Dotar una partida anual per dur endavant accions d’interès municipal que 

fomenten la creació d’ocupació (com en l’EMCORP o el PAMER). 

 

4. Polítiques Socials  

La nostra tasca és aconseguir millorar la qualitat de vida dels nostres veïns i 

veïnes.  

Hem de treballar per aconseguir municipis habitables per a tots i per a totes, no 

sols des del punt de vista territorial sinó també de la qualitat dels serveis públics. 

L’Ajuntament ha d’estar al servei de la ciutadania. 

Uns municipis on tots i totes tinguen les primeres necessitats cobertes. Per 

això, hem de tindre respostes a totes les problemàtiques a les que anem trobant-nos.  
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La llei de la dependència té com a objectiu protegir a les persones majors, 

persones amb grans dependències, discapacitats, menors de 0 a 3 anys amb graus de 

dependència,... I açò ho fa amb ajudes com l’ajuda a domicili, la teleassistència, 

centres de dia, residències, prestacions econòmiques per als seus cuidadors,...  Una 

ajuda a les famílies i a eixes persones amb un grau alt de dependència. 

Avui al País Valencià les ajudes no arriben o arriben tard. I des de  la 

ciutadania es té un gran desconeixement d’aquesta llei, per això, hem de facilitar la 

informació  suficient sobre aquest tema amb campanyes informatives.  

Així mateixa, des dels serveis socials s’ha de fer un estudi rigorós sobre la 

població dependent, sobre els serveis dels què estan fent ús i sobre les seues 

necessitats i les seues carències. 

Qualsevol estructura dels serveis socials ha d’atendre no sols a una 

coordinació entre i amb altres àrees de benestar social (treball, salut, vivenda,...) sinó 

també especialitzades en diferents sectors poblacionals: dona, majors, immigrants, 

discapacitats, exclusió social, infància i joventut. 

  

Educació 

EUPV no es conforma amb qualsevol tipus d’educació. L’educació té forts 

components ideològics, polítics i ètics que no es poden obviar. EUPV aposta per una 

educació integral al servei de les persones i no del mercat, per una educació entesa no 

com un negoci, sinó com un servei públic, per una educació que contribuisca a la 

transformació social des de la igualtat, la justícia i el bé comú. Una educació laica, 

gratuïta, plural, científica i crítica, respectuosa amb les diferències a la vegada que 

integradora de les mateixes, inclusiva i compensadora de les desigualtats socials. Una 

educació, deure de l’estat, que potencie vivències democràtiques, que practique 

processos  d’avaluació emancipadora i que genere coneixements que permiteisquen a 

totes les persones el protagonisme actiu de la societat. 

EUPV defèn una educació basada en la igualtat d’oportunitats, no sols d’accés 

a la cultura, sinó també en la consecució de l’èxit, entesa com la possibilitat de què 

cada persona desenvolupe al màxim totes les seues potencialitats. Per això, propugna 

l’existència d’àmbits formatius gratuïts i de qualitat al llarg de tota la seua vida. Així 

mateixa, EUPV defèn la participació democràtica en el disseny i funcionament de tot el 

sistema educatiu, entenent que no serà possible aconseguir majors quotes de qualitat 
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en el sistema sense la implicació de tota la societat per a millorar l’educació. La 

implicació del professorat, el protagonisme de l’alumnat, la participació de les famílies i 

la relació amb el voltant seran elements bàsics per a l’elaboració d’un currículum 

alternatiu que prime les vivències sobre la realitat i la reconstrucció cultural, per 

damunt de l’academicisme imperant en el sistema actual. Sense un canvi profund en el 

sistema educatiu, no n’hi haurà canvi de model productiu, ni avanç social significatiu 

en el País Valencià. 

En els ajuntaments governats per EUPV el disseny i la realització d’activitats 

formatives, tant en les activitats reglades com no reglades, va a ser una prioritat 

essencial. 

Activitats formatives que no s’han de quedar reduïdes a les que tenen relació 

amb el Sistema Educatiu Formal, sinó que s’han d’extendre a tota la població amb 

l’objectiu de formar una ciutadania crítica, compromesa amb els problemes que li 

afecten, oferint elements d’anàlisi que normalment no apareixen als mitjans de 

comunicació i possibilitant una millor comprensió de la realitat que ens permeta 

avançar cap a un model social més just. Activitats formatives que animen a la 

participació i a la responsabilitat, que eduquen en la necessitat d’organitzar-se per 

crear un teixit social capaç de denunciar i qüestionar els abusos del poder i la 

corrupció, que exercisca un control públic del poder polític. Activitats formatives, en 

definitiva que eduquen en i per a la democràcia real. 

Per això, apuntem diverses propostes que constituisquen la base de referència 

dels nostres càrrecs púlics, en el govern o en l’oposició: 

-‐ Revisar i completar el mapa escolar de la localitat o comarca per reclamar 

amb tots els mitjans possibles una adequada oferta pública a curt i mig 

termini en tots els trams del Sistema Educatiu: Infantil 0-6, primària, 

secundària, cicles formatius, programes de garantia social i universitat i 

educació permanent d'adults. Per a això es realitzaran estudis quantitatius i 

qualitatius de l'evolució demogràfica previsible. 

-‐ Establir mecanismes de col·laboració amb els col·legis i els instituts per 

establir una educació de qualitat i laica, formadora de ciutadans i 

ciutadanes democràtics i participatius que es formen en els valors  de la 

pau i de la solidaritat. 

-‐ Garantir una oferta de sòl públic suficient per atendre la demanda i lluitar 

per a què el sòl públic siga sols per a centres públics. 
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-‐ Mantenir un actitud permanent de negociació i reivindicació amb les 

administracions autonòmiques perquè els centres públics d'ensenyament 

reunisquen les millors condicions quant a infraestructures, recursos humans 

i materials, programes d'atenció a la diversitat i compensació de 

desigualtats, programes de formació de famílies i docents, programes 

d'investigació i innovació educativa i tots aquells que propugnen una 

educació de la màxima qualitat per a totes les persones. 

-‐ Planificació anual d'activitats educatives alternatives (Jornades, Seminaris, 

Conferències, Grups de Debat) que permeten a la ciutadania adquirir 

consciència crítica per a participar amb rigor i responsabilitat en assumptes 

socials i polítics i que estiguen en relació amb els valors tradicionals de 

l'Esquerra: Justícia social, convivència i pau, ecologia, medi ambient i 

sostenibilitat, salut física i mental, igualtat entre homes i dones, llibertat 

sexual, multiculturalitat, etc. 

-‐ Elaborar un programa municipal d'obertura dels centres educatius fora 

d'horari lectiu escolar per a la realització d'altres activitats formatives, per a 

l'ús de les instal·lacions, etc, amb professionals suficients i la formació 

necessària per a realitzar les activitats que s'encomanen.  

-‐ Crear un gabinet interprofessional: professorat, metges, treballadors i 

educadors socials, psicòlegs per a:  

a. Realitzar una tasca de diagnòstic primerenc de desigualtats d'origen 

familiar, social, cultural, físic, etc., a fi d'elaborar programes de 

compensació de les mateixes i facilitar el progrés adequat 

d'aquestes persones en el sistema educatiu així com la seua 

inserció social.  

b. Preparar plans d'acollida per als immigrants i de formació 

complementària per a l'alumnat amb problemes d'exclusió social i 

per a les seues famílies, així com per a l'alumnat amb algun tipus de 

discapacitat. 

-‐ Fomentar la innovació educativa subvencionant projectes d'equips docents, 

AMPAs, o altres professionals, encaminats a la millora de l'educació.  
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-‐ Organitzar Escoles de Pares i Mares amb un contingut educatiu en sintonia 

amb el tipus d'educació que propugnem i formant-les per a participar en els 

òrgans de govern dels Centres Escolars. 

-‐ Organitzar activitats formatives per als docents des de la perspectiva d'una 

educació emancipadora, donant a conèixer les pedagogies crítiques i 

renovadores que entenen l'educació com un mitjà de transformació social i 

no de reproducció i fomentant la seua implicació en la millora de l'educació 

pública.  

-‐ Dinamitzar els Consells Escolars Municipals com a màxims òrgans de 

participació de la Comunitat Educativa. Per a això és fonamental dissenyar 

plans de treball anuals. EUPV seguirà reivindicant que els consells escolars 

municipals tinguen competències de govern (planificació en el seu àmbit 

territorial), de control i de proposta, de manera que l'òrgan competent 

(Conselleria d'Educació, Ple Municipal, etc.) haja de debatre i pronunciar-se 

sobre les seues propostes.  

-‐ Constitució de Comissions d'Escolarització Permanent amb participació de 

tots els sectors de la comunitat educativa, amb representació proporcional 

de pública i concertada, que garantisca una justa distribució de l'alumnat. 

-‐ Exigir a la Conselleria que dote de recursos suficients per tindre una aula 

d’acollida, per garantir la gratuïtat dels llibres de text, per crear i mantindre 

escoles de 0 a 3 anys, per a l’ampliació de les beques de menjador i les 

ajudes de transport,... 

-‐ Garantir una partida pressupostària suficient per al manteniment dels 

centres educatius públics. 

-‐ Crear una Comissió d’escolarització que incloga a tots els centres educatius 

i a l’Ajuntament, que s’encarregue de fer un protocol d’actuació davant 

l’escolarització de nouvinguts, i que previnga i solucione els problemes 

d’absentisme escolar. 

-‐ Crear una Oficina Municipal d’Escolarització que gestione l’escolarització 

igualitària i no discriminatòria a tots els centres sostinguts amb fons públics. 

-‐ Potenciar els Consells Escolars Municipals. 

Salut Pública 
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El dret a la salut de la ciutadania és avui un dret fonamental, que 

constitueix, per tant, un dels pilars de l’Estat del Benestar. La millora de la salut, 

des d’una òptica centrada en la millora de la qualitat de vida, en la inserció d’hàbits 

saludables i sobre tot en la millora dels indicadors de salut comunitaris, ha de ser 

un dels nostres objectius primordials. 

Els municipis com llocs de convivència i on es desenvolupen les activitats 

que condicionen la nostra vida i el nostre estat de salut: econòmiques, socials, 

culturals, educatives,..., són llocs idonis per desenvolupar i posar en marxa 

actuacions en les polítiques públiques per millorar el nivell de salut i de vida dels 

nostres veïns i veïnes. 

-‐ Control de la qualitat de les aigües de consum. 

-‐ Control i vigilància d’aigües residuals. 

-‐ Control de la contaminació atmosfèrica. 

-‐ Vigilància i control del nivell de soroll i vibracions. 

-‐ Control de la higiene de llocs públics de restauració, comerç minorista, 

mercats, hotels, escoles, zones d’oci,... 

-‐ Higiene de matadors. 

-‐ Salubritat i habitabilitat de les vivendes i centres públics. 

-‐ Control higiènic de la distribució i subministrament d’aliments, begudes i 

altres articles de consum humà. 

-‐ Control de l’eliminació de residus urbans i industrials. 

-‐ Programes de lluita antivectorial. 

-‐ Control sanitari dels cementiris i policia sanitària mortuòria. 

-‐ Signar convenis amb els centres de salut i hospitals per millorar alguns 

serveis i facilitar l’accés dels veïns i les veïnes, sobretot, per a la gent 

major. 

-‐ Promoure i programar accions per millorar la salut pública als municipis. 

-‐ Realitzar conjuntament amb els centres de salut programes preventius en 

matèria de salut pública. 
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-‐ Desenvolupament de programes de promoció de la salut: hàbits saludables 

alimentaris, d’educació sexual, de l’activitat física,... 

-‐ Potenciar i posar en marxa plans de mobilitat urbana sostenible. Polítiques 

que afavorisquen l’ús de mitjans de transport no contaminants. 

-‐ Creació del Consell de Salut Municipal que servisca de canal per a l’anàlisi 

dels problemes de salut del municipi i per a fer les propostes. L’Ajuntament, 

així, es convertirà en el portaveu de les necessitats de salut per a què cada 

municipi tinga una infraestructura sanitària suficient i adequada. I un 

hospital de mitja estança, per garantir atencions després de l’hospital com 

la rehabilitació. 

-‐ Reivindicar un servei de geriatria en cada àrea de salut 

Drogues i VIH-SIDA 

Des d’EUPV pensem que és necessari obrir un debat públic, tant en el nostre 

país com a nivell internacional, que a partir de l’anàlisi dels objectius contemple tot el 

procés de producció-distribució-consum de drogues, siguen aquestes legals o il·legals. 

Aquest debat s’ha de centrar en les qüestions socioeconòmiques, en les llibertats i en 

les prohibicions. 

-‐ Realització de campanyes i polítiques formatives i informatives, de caràcter 

específic, a la població en general i en particular a la població jove (tabac, 

alcohol i diverses drogues), en l’òptica tant de prevenció com de canvi del 

discurs social cap a la responsabilitat, solidaritat, la tolerància i la 

comprensió. Augment dels recursos per a la reinserció: pisos tutelats, 

comunitats terapèutiques, tallers de formació ocupacional, recolzament 

jurídic, recolzament psicosocial... En aquesta línia es demana modificar els 

codis penitenciaris per a què quan es donen casos d’internament per 

delinqüència, les penes es complisquen en centres adequats per a la 

reintegració social de l’afectat. 

-‐ Augmentar i continuar el recolzament a les iniciatives socials i de ONG’s 

que treballen en el terreny de la intervenció des d’una òptica progressista; 

aquestes polítiques han de ser controlades d’una forma institucional i 

adaptades als programes comunitaris. 
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EUPV creu en una política que canalitze el problema de les drogues de forma 

coherent i des d’una perspectiva transformadora passa per la realització d’un gran 

debat social en el que no s’exclou, a priori, cap solució. Així mateixa, EUPV aposta per 

abolir la prohibició del consum de manera que les polítiques socials i culturals tinguen 

el camp lliure per superar les limitacions que l’arbitrària i absurda prohibició imposa. 

La SID és una malaltia més, i com tal ha de ser entesa per tota la societat. Per 

això ens comprometem a defendre a aquells que són víctimes de prejudicis, 

discriminacions i violacions de drets. 

El VIH-SIDA i les malalties de transmissió sexual són un problema de tots i de 

totes, i la seua transmissió i incidència està en funció de les pràctiques i actituds de 

risc, mai dels grups, pel que han d’abordar-se des d’una triple perspectiva de la 

prevenció, l’assistència i la solidaritat. 

-‐ Posada en marxa des de les administracions públiques, en col·laboració 

amb les associacions de lluita contra la sida, de campanyes periòdiques 

dirigides a tota la població, centrades en missatges de prevenció i 

solidaritat, així com de campanyes específiques d’informació sobre altres 

malalties de transmissió sexual. 

-‐ Impartir en tots els nivells de l’ensenyança obligatòria coneixements sobre 

educació sexual que aborden aquests temes. 

-‐ Col·laborar amb les associacions de lluita contra la sida en els projectes de 

prevenció que aquestes porten a cap. 

Oci i cultura 

L’educació, el coneixement, els valors, la identitat i la participació són eixos 

sobre els quals hem de basar la nostra acció cultural en el territori. La cultura no és 

sols espectacle, divertiment i entreteniment, és també coneixement, cohesió, reflexió, 

diàleg, debat i innovació Avui la cultura esdevé un espai clau en les polítiques locals. 

A més a més, cada vegada tenim municipis més diversos, més multiculturals. 

Amb els moviments migratoris ha augmentat la diversitat ètnica i cultural dels nostres 

municipis, així que hem de treballar amb el reconeixement de la diversitat cultural. 

 

-‐ Consell Cultural que garantísca la presència d’entitats culturals i que faça 

propostes de programació. 
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-‐ Creació de circuits culturals per difondre els espectacles. 

-‐ Pla de Normalització Lingüística local per la defensa de l’ús del valencià. 

-‐ Foment del valencià i enfortiment del seu ús en tots els sectors. 

-‐ Creació de centres cívics  a disposició de veïns i agrupacions culturals. 

-‐ Extensió de la xarxa de biblioteques municipals. Dotació de recursos 

necessaris. Millorar l’ús dels Espais d’Interès Culturals de les biblioteques 

amb programacions estables d’exposicions i/o presentacions… 

-‐ Ampliació dels centres juvenils pels barris. 

-‐ Fomentar l’associacionisme. 

-‐ Cessió gratuïta dels locals municipals. 

-‐ Facilitar l’accés WIFI gratuït. A més a més, oferir un servei d’internet per a 

tota la ciutadania mitjançant empreses municipals. 

-‐ Dotar a tots els municipis i/o barris de les ciutats de biblioteques o agències 

de lectura amb una programació d’animació a la lectura variada per a tota la 

població.  

-‐ Promocionar  i recolzar als artistes locals amb la programació de certàmens 

i de tallers. 

-‐ Programació cultural per a totes les edats i per a tots els sectors. 

-‐ Ampliar l’horari d’obertura de les instal·lacions municipals com la biblioteca. 

-‐ Potenciar des de l’Ajuntament l’ús del software lliure. 

-‐ Plans especials de Protecció del Patrimoni. Itineraris de difusió, 

publicacions, estudi i recerca, potenciant la investigació de la història local. 

-‐ Facilitar una educació musical bàsica a través d’escoles municipals de 

música i dansa en col·laboració amb les societats musicals. 

-‐ Afavorir la cultura teatral mitjançant la creació de tallers municipals de teatre 

i donar suport a grups de teatre locals. 

-‐ Creació de la “Universitat Popular” on s’aglutinaran tots els cursos i tallers 

per a la gent adulta. Aquesta “Universitat” es dotarà de reglament o bases i 

d’una partida pressupostària. 
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Esports 

Apostem per un compromís dels nostres Ajuntaments amb el foment de l’esport 

com mitjà per l’educació en valors i millora de la salut i la qualitat de vida de la 

ciutadania. L’esport permet la participació i la integració de persones sense cap 

distinció. 

EUPV es compromet a promoure les activitats físiques i esportives als 

municipis del País Valencià, dotant-los d’un caràcter plural i popular, per a tots els 

sectors de població i servint de recolzament als Discapacitats, Joves, Tercera Edat,... 

L’Esport juga un paper molt important en la societat, a més a més, d’afavorir 

una millor qualitat de vida i salut dels ciutadans, ja que 1€ invertit en esport significa 

que hem estalviat 5€ en sanitat. 

Des d’EUPV hem de promoure que els ajuntaments elaboren programes que 

generalitzen la pràctica esportiva dels veïns i veïnes afavorint així la convivència en la 

pràctica esportiva. Així com promoure l’esport des de totes les seues possibilitats: des 

del temps lliure, des de la salut, des de l’educació o, fins i tot, des de la diversió i 

espectacle. 

Proposem la gestió pública de l’esport municipal per donar un servei de qualitat 

i eficient que garantisca que els serveis i les instal·lacions compleixen els objectius per 

als que s’han creat i atenguen les demandes dels ciutadans. 

-‐ Fomentar l’esport en totes les edats i a l’abast de tot el món amb les 

instal·lacions adequades i gratuïtes. 

-‐ Col·laborar amb els centres escolars per fomentar l’activitat esportiva i fer 

programes conjunts: activitats extraescolars. 

-‐ Promocionar l’esport fent jornades on es practiquen diferents esports. 

-‐ Aprofitar instal·lacions ja existents en altres municipis per signar convenis i 

poder-les utilitzar: piscines cobertes,... 

-‐ Crear Escoles Municipals d’Esports on totes les associacions esportives del 

municipi formen part.  

-‐ Elaborar mecanismes que permiteisquen canalitzar els recolzaments als 

esportistes federats. 
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-‐ Desenvolupament d’un programa  d’esdeveniments amb marcada 

participació social on es promocione el voluntariat esportiu. 

-‐ Posar l’esport al servei de la ciutadania, sent assequible a totes les 

economies, amb plans d’ajuda als més necessitats.  

-‐ Optimitzar l’ús de les instal·lacions esportives i les dels col·legis, fins i tot, 

per als caps de setmana.  

-‐ En els municipis més menuts es poden arribar a acords per a la pràctica 

dels diferents esports constituint consorcis o mancomunitats. 

-‐ Programes d’integració mitjançant l’esport de col·lectius amb necessitats 

especials com discapacitats, joves amb problemes, immigrants,... 

-‐ Dotar de mitjans als Serveis Municipals d’Esports (Fundacions Esportives 

Municipals) per proveir de serveis de fisioteràpia i psicologia esportiva als 

Clubs i escoles esportives dels municipis. 

-‐ Programes especials de promoció de l’esport entre els joves, majors i 

dones, amb jornades específiques i recolzament amb recursos a entitats 

que realitzen activitats amb aquests col·lectius. 

-‐ Promoció entre els centres educatius per a què incorporen la pràctica i la 

promoció de l’esport. 

-‐ Organitzar esdeveniments esportius (competicions municipals i comarcals)  

on participen les entitats esportives: clubs, escoles, etc, i des d’on es 

promocione el joc no competitiu. 

-‐ Plans de manteniment i millora de les instal·lacions esportives municipals, 

inversió en noves instal·lacions necessàries en cada municipi. 

Millorar l’accés a les instal·lacions esportives de les persones amb 

discapacitat física, suprimint les barreres arquitectòniques. 

-‐ Dotar a les biblioteques municipals amb documentació relativa a l’esport i a 

les seues diferents disciplines. 

-‐ Divulgació de l’esport municipal en els mitjans de comunicació municipals i 

comarcals. 
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-‐ Desenvolupar programes de rehabilitació de malalties (físiques, 

dependències de drogues,...) mitjançant l’esport. 

-‐ Crear el Consell Municipal d’Esports, on participe tant l’Ajuntament com les 

entitats municipals relacionades amb l’esport, amb la finalitat de dissenyar i 

col·laborar en els Plans Anuals d’Esport al Municipi. 

-‐ Desenvolupar projectes que fomenten el turisme relacionat amb la pràctica 

esportiva compatible amb la conservació del medi natural, i servisca de 

coneixement i manteniment del patrimoni natural dels nostres municipis: 

rutes de senderisme degudament senyalitzades,... 

-‐ Programes per a la promoció de l’ús de mitjans de transport no 

contaminants, caminar, bicicleta, transport animal, etc, amb adaptació de 

les infraestructures a aquestos mitjans. 

Joventut 

 Des de la Regidoria de Joventut hem de començar promovent la participació 

dels joves en l’elaboració de polítiques de joventut. S’ha de canviar el concepte d’oci i 

apostar per la creativitat, per la participació juvenil i l’autogestió de les activitats. 

-‐ Generar espais juvenils municipals que gestionen els propis joves, ja que 

açò generaria dinamisme i corresponsabilitat, cedint espais públics. 

-‐ Implicació dels municipis i les mancomunitats en l creació i el foment del 

model de participació de cases de joventut autogestionades, construint una 

xarxa de treball associatiu juvenil i de participació. 

-‐ Dissenyar una política juvenil conjunta entre l’Ajuntament i el moviment 

associatiu. 

-‐ Apostem per una eixida del botelló dialogada entre tots els afectats. No hem 

d’utilitzar el botelló per criminalitzar la joventut. 

-‐ Fomentar les activitats alternatives a iniciativa dels mateixos joves. 

-‐ Promoure la participació juvenil i el foment de l’associacionisme. 

-‐ Participació dels municipis en el finançament del voluntariat juvenil  en 

projectes de cooperació. 
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-‐ Fomentar la creació d’escoles d’animació i temps lliures municipals 

orientades a convertir-se en autèntiques escoles d’educació per a la 

ciutadania. 

-‐ Programa de beques socials dels i les joves del municipi orientades a la 

participació en projectes de voluntariat, acció social, cooperació,... 

-‐ Obrir espais per a l’oci alternatiu nocturn, implicant directament als i les 

joves en el disseny d’aquests programes alternatius. 

Benestar Social 

Des de l’àrea de benestar social s’emmarquen amb tres línies de treball: 

informació, assessorament i orientació, recursos de suport i projectes d’atenció: 

1.- informació, assessorament i orientació. Suposa la unificació de tot servei 

local en finestra única i la recerca d’una administració oberta i propera al ciutadà.  

2.- recursos de suport: suposa establis mesures de suport econòmic i fiscal al 

veïnat. Es a dir transferències de rendes directes i serveis públics en funció de les 

necessitats. 

3.-  projectes d’atenció: Suposa l establiment de projectes específics envers als 

col·lectius locals (dona, immigració, infància, persones majors.....) 

Hem d’entendre que l’estructura dels serveis socials en el municipi no és l'eina 

hegemònica en la lluita contra la desigualtat social, sinó un instrument més, coordinat 

amb altres iniciatives (ocupació, fiscalitat, habitatge, cultura) que poden possibilitar la 

millora de les condicions de vida i canvis estructurals  de major importància en la 

localitat.  

Dimensió de protecció, prevenció, promoció i aportació a la crítica social: les 

iniciatives de benestar social i polítiques socials desenvolupats en programes concrets 

no han de perdre, per a no caure en una mera dimensió assistencial i pal·liativa, la 

dimensió preventiva que incideix sobre les causes de la desigualtat, la dimensió de 

protecció explícita als col·lectius més febles i una ineludible aportació en l'anàlisi social 

des d'una perspectiva socialista pel que fa a l'anàlisi, diagnòstic i actuació sobre les 

desigualtats socials. 
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L’absència d’una estructura comarcalitzada i mancomunada dels serveis és 

una debilitat de l’estructura d’un sistema públic de serveis socials que afecta a la 

política social local. 

Persones majors 

 Cada vegada tenim més població major a tots els municipis. Es tracta d’un 

sector de la població amb unes necessitats molt concretes i cada vegada més 

prioritàries per a les accions dels ajuntaments.  

Els primers problemes que es detecten són la soledat, la pobresa, l’exclusió i la 

dependència. Estem parlant d’un grup amb desavantatges materials respecte d’altres. 

Des dels Ajuntaments hem de treballar per procurar-los autonomia i benestar 

general. 

-‐ Hem d’ofertar activitats adreçades a gent major: tallers, jornades, 

xerrades,... 

-‐ Construcció d’un centre de dia de gestió pública que puga atendre a molta 

gent amb necessitats diferents (alzheimer,...) i amb els professionals 

corresponents. S’ha de potenciar el manteniment del voltant familiar. 

-‐ Transport públic adaptat i gratuït. 

-‐ Parcs Biosaludables. Es tracta de circuits que milloren la qualitat de vida 

dels qui els utilitzen i, a més a més, serveixen de lloc d’encontre, de trobada 

i de diversió per a la gent gran. 

-‐ Fomentar l’associacionisme dels majors, que programen les seues pròpies 

activitats. 

-‐ Garantir l’atenció dels serveis públics als majors, especialment allò 

relacionat amb assistència domiciliària i accés als sistemes locals del 

benestar social. 

 Discapacitats 

El progressiu reconeixement del fet diferencial de la discapacitat no s’aprecia 

després amb l'estructura de serveis per a aquest col·lectiu.  

L'administració local no pot assumir el conjunt de serveis i és imprescindible la 

coordinació amb l'administració autonòmica, no obstant això hem d'assenyalar 
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aspectes on i en la localitat es poden exercir iniciatives de millora per a aquest sector 

de la població. 

 Hem de treballar per aconseguir la plena integració de les persones amb 

alguna discapacitat i amb l’objectiu de facilitar-los autonomia. 

Volem municipis on es puguen moure amb llibertat i facilitat, sense barreres 

arquitectòniques, per això hem de començar per millorar els accessos dels edificis 

municipals. 

També és positiu signar convenis amb els col·lectius i associacions de 

discapacitats per poder realitzar determinats treballs per a l’Ajuntament com puga ser 

repartir el butlletí d’informació municipal, publicitat,... 

Hem d’exigir el compliment de les prescripcions legals a les empreses que 

tinguen relacions contractuals amb l’ajuntament. 

Contemplar la incorporació de discapacitats entre els convenis de promoció 

d’ocupació entre l’ajuntament i les diverses administracions. 

Salut Mental 

Sens dubte les problemàtiques de salut mental augmenten com a malaltia. 

Independentment de les competències municipals, cal desenvolupar programes de 

suport on s’incloga la família.   

-‐ Disseny de programes locals on vinculem els veïns amb problemes de salut 

mental i les seues famílies amb àrees de benestar: salut, esports, serveis 

socials, educació cultura .... 

-‐ Suport familiar. Reivindicar a la Conselleria centres de respir. 

 

Immigració 

 Des de fa uns anys cap ací els municipis estan canviant, no sols per 

l’envelliment de la població sinó també perquè som un país receptor d’immigració. Açò 

fa que els nostres municipis cada vegada siguen més multiculturals, donat la varietat 

de nacionalitats que van arribant.  

El nostre objectiu ha d’anar encaminat cap a un projecte intercultural. Els 

nostres veïns i veïnes van canviant i ho hem de fer amb ells. 
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Com a Ajuntaments tenim l’obligació d’empadronar tots els nouvinguts. Hem de 

treballar per aconseguir la plena integració, i això es fa fent-los partíceps de tots els  

drets i els deures de ciutadania. La integració de la persona immigrant comença amb 

l’empadronament que la situa en el mateix estatus que qualsevol altre veí. 

-‐ Crear l’Oficina Intercultural que coordine tots els projectes relacionats amb 

temes d’immmigració i convivència. 

-‐ Proporcionar informació bàsica des de l’Ajuntament sobre el municipi on 

van a residir els nouvinguts: informació institucional, dels col·legis, de les 

festes, de les costums, de les associacions,... 

-‐ Col·laborar amb els centres educatius, escolars. 

-‐ Aprovar plans d’acollida i d’integració, i dotar-los de recursos suficients. 

-‐ Treballar programes interculturals i fer partícep a tota la gent del municipi. 

-‐ Facilitar el coneixement de la cultura i la llengua materna dels xiquets i 

xiquetes, fills d’immigrants per evitar problemes d’identitat cultural. 

-‐ Potenciar l’associacionisme, sobretot, entre les dones immigrants. 

 

4.  Dona i diversitat sexual 

La situació de les dones i, concretament, de les joves ha millorat 

substancialment al llarg de les últimes dècades. No obstant això, en l'actualitat, les 

dones joves continuen patint una doble discriminació pel fet de ser dones i ser joves, la 

qual cosa pot agreujar-se en les que pateixen una triple discriminació, com les dones 

joves rurals, les dones immigrants, les que tenen discapacitats, les dones de grups 

ètnics minoritaris, les lesbianes… 

La igualtat s’ha de treballar com un tema transversal. Totes les àrees 

municipals  haurien de posar en marxa algun projecte relacionat amb la perspectiva de 

gènere. 

-      Dotar a la regidoria d’Igualtat de finançament suficient. 

-‐ Dinamitzar un Pla  Municipal d’Igualtat. 

-‐ Participació del Consell Local de la Dona. 
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-‐ Promoure l’associacionisme femení. Involucrar a les dones en l’activitat 

social, política, educativa i cultural del municipi com a via per evitar les 

desigualtats i la discriminació. 

-‐ Promoure activitats i campanyes reivindicatives. 

Violència contra les dones 

És imprescindible protegir les víctimes a tots els nivells, però també cal insistir 

en la prevenció. 

-     Treballar un protocol d’actuació on es coordinen els serveis socials i la 

policia local. 

-‐ Crear una xarxa de Cases d’Acollida amb altres municipis, o des de les 

Mancomunitats. 

Des d’EUPV s’ha treballat per defendre la igualtat real de totes les persones 

amb independència de la seua orientació sexual. Des dels ajuntaments ens hem de 

comprometre garantint el compliment estricte de la llei per aconseguir que els 

matrimonis entre persones del mateix sexe se celebren en tots els ajuntaments del 

país. 

Hem d’elaborar un pla municipal per al col·lectiu de lesbianes, gais, 

transsexuals i bisexuals.  

-‐ Creació d’una oficina d’atenció municipal a la diversitat sexual des de la 

qual es puga atendre qualsevol tipus d’informació, orientació i des d’on 

s’impulsen campanyes contra la LGTB fòbia i des d’on es promoguen 

comportaments i actituds del respecte i la igualtat. 

-‐ Elaboració d’un pla contra la discriminació per raó de sexe o orientació 

sexual en els centres escolars coordinat per les institucions locals i impartits 

per entitats i col·lectius de LGTB per desenvolupar el coneixement de la 

diversitat sexual, així com per eradicar el “bullying” (assetjament escolar) 

que patixen les i els adolescents LGTB. 

-‐ Retirada o denegació de qualsevol ajuda o subvenció per part de les 

administracions públiques  a aquelles entitats tant públiques com privades 

que per la seua ideologia o activitat incórreguen en qualsevol manifestació 

LGTB fòbica. 
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-‐ La normalització de la transsexualitat, que incloga programes i mesures 

orientades a afavorir la seua integració social i laboral i a combatre el refús i 

la discriminació que pateixen els i les transsexuals. 

-‐ Creació de registres municipals de parelles de fet en tots els ajuntaments. 

-‐ Assistència social per aquelles persones que hagen fugit del seu país 

d’origen com a conseqüència de la discriminació i marginació que pateixen 

per la seua condició sexual. Les administracions locals instaran de l’estatal 

la concessió d’asil per a aquestes persones. 

-‐ Realització d’actes institucionals els dies 17 de maig, dia contra la LGTB 

fòbia, i el 28 de juny, dia de l’orgull gai. 

-‐ Treballs de recerca sobre repressió per motius d’orientació i identitat sexual 

durant el franquisme per tal de restablir la veritat històrica, reconèixer i 

reparar la situació de les víctimes. 

  

5.  Territori i Medi Ambient 
És necessari el canvi de mentalitat respecte el creixement econòmic i 

urbanístic. El creixement fonamentat amb l’abús dels recursos i de l’energia ha estat a 

costa de provocar cada vegada més desigualtats socials i d’hipotecar a les 

generacions futures. 

Hem de recuperar els municipis, l’espai públic, com un lloc de trobada i 

d’intercanvi. 

Treballar per equilibrar territorialment les ciutats. Els diferents barris han de 

disposar tant dels equipaments socials com de les zones verdes necessàries, així com 

de vies de comunicació adequades per propiciar el seu desenvolupament, i així evitar 

les desigualtats territorials. 

Aconseguir un espai públic accessible per a totes les persones, sobretot, per 

aquelles amb més dificultats com la gent major, els discapacitats o els xiquets. 

Construir municipis habitables i nets respectuosos amb el medi ambient.  

La consideració de què el sòl és limitat implica reconèixer que la planificació 

urbanística ha de perseguir el reequilibri territorial, la conservació del medi i la cohesió 

social generant espais de convivència i d’integració social. 

És imprescindible impulsar programes de planificació en l’ordenació del territori 

i en la conservació dels espais naturals, així com la promoció d’energies renovables i 

una gestió sostenible dels residus. 
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És bàsic conèixer el terme municipal, els recursos naturals dels què disposem, i 

així poder optimitzar el seu aprofitament. 

  
-‐ Model compacte, sostenible i ambientalment d'acord amb els recursos 

naturals escassos. 

-‐ Acostament de les infraestructures municipals als barris. 

-‐ Pla de rehabilitació de Vivendes. 

-‐ Revisió dels catàlegs d'Edificis  

-‐ Establir limitació anual de llicències de construcció, per a afavorir el 

creixement moderat. 

-‐ Incrementar la cessió del sòl per a VPO. 

-‐ Plans municipals específics per facilitar l’accés a la vivenda dels i les 

joves. 

-‐ Borses municipals de vivendes en lloguer mitjançant la signatura de 

convenis amb particulars que afavorisquen la disminució del preu del 

lloguer amb garanties. Reducció de l’IBI per aquelles vivendes que 

participen en aquesta borsa, i increment o creació d’un impost especial 

per aquelles propietats que es mantinguen buides i fora del mercat per 

qüestions especulatives. 

-‐ Limitar la construcció de vivendes per pis per impedir l’anonimat, la 

massificació i afavorir les relacions veïnals i una millor qualitat de vida. 

-‐ Separació d'aigües pluvials i residuals. 

-‐ Fomentar la participació en matèria de desenvolupament urbanístic 

-‐ Creació dels Consell locals d'Urbanisme. 

-‐ Protegir el sòl no urbanitzable en sentit ampli. 

-‐ Que es garantisca el compliment de l'ordenança d'accessibilitat i 

seguretat. 

-‐ Foment de les àrees metropolitanes urbanístiques i coordinació entre 

els municipis veïns en matèria urbanística 

-‐ Programes anuals d'eliminació de barreres arquitectòniques i millora de 

l'accessibilitat en la localitat. 

-‐ Garantir l’accessibilitat per als vianants en les ciutats. Són els ciutadans 

i ciutadanes els veritables protagonistes de la vida diària de la ciutat. 

-‐ Proposar equipaments com jardins d’infància, centres de 

comunicacions, per afavorir l’intercanvi de serveis i solidaritat amb el 

veïnat mitjançant mecanismes de cooperació com els bancs de temps 

comunitari. 
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-‐ Plans de rehabilitació per aquelles zones o barris degradats de la ciutat. 

Invertir en aquestes zones i dotar-los dels serveis i equipaments 

adequats per a tots i totes. 

 

 

Mobilitat 

 
Potenciar el transport públic tant diürn com nocturn avançant progressivament 

cap a la seua gratuïtat, i el transport alternatiu, com, per exemple, les bicicletes 

mitjançant xarxes municipals i comarcals.  

-‐ Reforçar els sistemes de transport públics per a què els horaris no 

corresponguen sols al món laboral remunerat sinó que també tinguen en 

compte el no remunerat, protagonitzat avui en dia massivament per 

dones. Tot avanç en transport públic cap a la gratuïtat i sostenible amb 

el medi ambient és un avanç front al transport privat i la contaminació. I, 

per tant, un avanç en qualitat de vida. 

-‐ Fomentar els pactes per la mobilitat sostenible comptant amb tots els 

agents socials. 

-‐ Fomentar el transport públic i altres mitjans de transport alternatiu al 

cotxe. 

-‐ Peatonalizació i espais de pacificació i convivència en els pobles. 

-‐ Itineraris urbans per a facilitar el transport a peu. 

-‐ Habilitar aparcaments dissuasoris en la perifèria i facilitar el transport 

públic en el centre evitant concentrar el tràfic en els nuclis urbans. 

-‐ Instar a la conselleria a la delimitació de les vies pecuàries creant 

corredors ambientals. 

-‐ Crear una xarxa de transport interurbà no motoritzat, potenciant el carril-

bici i racionalitzant el transport, afavorint el transport públic front al privat 

i el desenvolupament d’un transport sostenible. 

 

Medi Ambient, Aigua i Residus 

 

Els Ajuntaments d’EUPV han de ser respectuosos amb el Medi Ambient i amb 

el desenvolupament  de les energies alternatives. Per això, proposem un nou model de 

gestió d’energies renovables, capaç de garantir un desenvolupament integrat amb una 

descentralització dels recursos energètics. Ens comprometem a aplicar les propostes 

de la Nova Cultura de l’Aigua, recuperant la gestió municipal pública de l’aigua i donant 
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recolzant per part dels Ajuntaments a les energies renovables, el que contribuirà a 

millorar el balanç ambiental de comarques i municipis. 

 
 

-‐ Recollida selectiva en origen de la matèria orgànica ajustant-se a les 

noves normatives europees 

-‐ Creació d'Eco parc Mòbil. 

-‐ Campanyes d'educació ambiental en els centres educatius en matèria 

de reciclatge, reutilització. 

-‐ Construcció d'Eco parc. 

-‐ Campanya de residus mínims. 

-‐ Retornar als ciutadans a través d'obsequis els resultats del reciclatge. 

-‐ Potenciació i instal·lació de l'arreplega d'oli usat. 

-‐ Gestió Publica de l'arreplega selectiva. 

-‐ Obligatorietat de la separació selectiva en els espais públics. 

-‐ Pla d'Acció Local de l'Agenda-21 

-‐ Plans d'acció d'estalvi de consum d'aigua potable. 

-‐ Revisió i control de la xarxa de sanejament. 

-‐ Separació d'aigües pluvials i aigües residuals. 

-‐ Agència Local de l'Energia per a la implantació de mesures d'estalvi 

energètic. 

-‐ Instal·lació en els edificis públics d'Energies Solars (Tèrmica i 

Fotovoltaica). 

-‐ Elaboració de polítiques verdes que incentiven en el municipi la 

instal·lació d’energies renovables (solar, eòlica,...) 

-‐ Garantir el compliment del codi Tècnic d'edificació. 

-‐ Campanyes de conscienciació d'higiene i neteja urbana. 

-‐ Elaboració d'una ordenança urbana en matèria d'higiene urbana i 

separació de residus. 

-‐ Creació de Patrulles verdes per a garantir la neteja i evitar el dipòsit 

incontrolat de residus. 

-‐ Compliment de la legislació en matèria d'empreses sorolloses, 

contaminants i perilloses. 

-‐ Potenciació de la regidoria de Medi Ambient, integrant els aspectes 

mediambientals en totes les actuacions que es duguen a terme en el 

municipi. Dotació pressupostària suficient per a proposar i dur a terme 

iniciatives. 
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-‐ Projectes concrets d’aforestació. 

-‐ Creació del Consell Municipal de Medi ambient i revitalització de 

l'Agenda 21 Local. 

 


