ACORD DE GOVERN DE LA NAU
Signat pels Grups Polítics Municipals: Compromís, Socialista
i València en Comú
“36 mesures per al canvi de la ciutat de València”

Jordi Peris, Joan Ribó i Joan Calabuig al claustre de La Nau / Foto José Jordán

El passat 24 de maig de 2015 la ciutadania va optar majoritàriament per
un canvi de les polítiques conservadores que als últims vint-i-quatre anys
han regit el consistori de la Ciutat de València. Estes polítiques han
resultat nocives per als serveis públics, per al benestar d’una part
important de la ciutadania i per a la participació dels veïns i les veïnes en
la vida pública.
Les forces polítiques que representem les ànsies de canvi de la població
tenim la responsabilitat de revertir esta situació amb la col·laboració de
les organitzacions ciutadanes. La participació política ha de protagonitzar
el canvi, perquè les persones siguen els actors de l’organització de la
nostra ciutat. Els barris, pedanies i districtes de la ciutat han de decidir el
seu futur a través de noves estructures democràtiques i obertes a tota la
ciutadania.
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La situació d’emergència social que viu una part important de la població,
necessita decisions valentes per acabar amb la injustícia i garantir els
serveis bàsics i necessaris per a assegurar una vida digna a tots els
valencians i valencianes. La creació de llocs de treball estables i dignes
ha de ser la prioritat a través del foment dels sectors productius
sostenibles ecològicament i socialment. La rehabilitació d’habitatges, les
energies renovables, la innovació, la cultura, el comerç de proximitat i el
turisme urbà han de ser la base de la transformació del model productiu.
L’espai públic s’ha de convertir en el punt de trobada de la ciutadania, les
places i carrers de la nostra ciutat han d’estar al servei del veïnat i les
organitzacions socials. L’urbanisme s’ha de decidir a través de la
participació dels actors principals, cal reformular el PGOU i el Pla del
Cabanyal amb criteris de responsabilitat social i patrimonial.
Els serveis públics han d’ocupar un paper protagonista per aconseguir la
transformació de la nostra ciutat, al mateix temps han de ser la base de
la igualtat social i administrar eficientment els recursos dels contribuents.
Assegurar l’educació pública i gratuïta des dels primers mesos de vida és
un dret fonamental. La perspectiva de gènere ha de ser transversal en
totes les polítiques municipals, així com la defensa de la diversitat LGTB,
els drets de les persones migrants i l’ aconfessionalitat de les institucions.
La Ciutat de València ha de ser el Cap i Casal de tots els valencians i
valencianes, per això hem d’exigir al govern central i a la Generalitat les
inversions necessàries per a atendre esta condició. Hem de liderar la
recuperació del Consell Metropolità de l’Horta per a desenvolupar
conjuntament polítiques de mobilitat, residus, cicle integral de l’aigua i
polítiques industrials, entre altres, amb els municipis del nostre entorn
més proper.
Mesures d’emergència social
1.
2.

Garantia d’alimentació per a la població infantil i adolescent: beques
de menjador en escoles d’estiu durant els períodes de vacances.
València ciutat lliure de desnonaments: garantir l’alternativa
d'habitatge davant un desnonament, creació d’una Oficina Municipal
d’Intermediació Hipotecària, negociació amb les entitats financeres i
desenvolupament d’un pla d’habitatge municipal.
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3.

Pla
contra
la
pobresa
de
subministraments:
garantir
subministraments d’aigua i energia a les persones més vulnerables.
Auditoria de costos de subministraments i negociació amb
empreses per a reduir tarifes.

Mesures de reactivació econòmica i ocupació
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Pla de rehabilitació d’habitatges i energies renovables: coordinació
en la sol·licitud d’ajudes europees i estatals.
Rescat del comerç de proximitat: encetar un procés de diàleg amb
el sector del comerç per a modificar els horaris comercials i limitar
l’obertura de grans superfícies.
Promoció del treball decent: Pla d’inserció laboral, a través del
Pacte per l’Ocupació i en col·laboració amb altres institucions per a
promoure la inserció laboral, especialment de joves i de majors de
45 anys. Creació d’un “Segell de qualitat en la contractació” que
assegure que l’Ajuntament tan sols mantinga relacions contractuals
amb empreses que garantisquen els més alts estàndards de qualitat
laboral.
Elaboració d’un pla estratègic del turisme de la ciutat: amb la
participació de tots els actors implicats per a posicionar València com
a destinació urbana i cultural.
Aplicació dels mecanismes previstos en la Llei d’Hisendes Locals
per a fer de l’IBI un impost redistributiu: exempcions, bonificacions
potestatives a col·lectius en situació de vulnerabilitat i càrrec fiscal
per a vivendes en desocupació permanent.
Aplicació dels mecanismes previstos en la Llei d’Hisendes Locals
per a fer de l’IBI, del ICIO i del IVTM uns impostos amb capacitat
redistributiva i dinamitzadora de l'economia de la ciutat:
exempcions, bonificacions potestatives a col·lectius en situació de
vulnerabilitat, càrrec fiscal per a habitatges en desocupació
permanent i, molt especialment, el foment de l'ocupació en
iniciatives empresarials vinculades a activitats emergents i d'alt valor
econòmic, social i ambiental, com les noves tecnologies, els negocis
verds o el sector de les cures, entre uns altres.
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Mesures d’espai públic, urbanisme i infraestructures
10. Nova ordenança d’ocupació de la via pública: per a garantir que els
carrers i places de la ciutat són per al gaudi de tota la ciutadania. Ús
ciutadà dels solars: promoure acords perquè els solars buits siguen
aprofitats per la ciutadania.
11. Formulació d’un nou PGOU: anàlisi de l’estat actual i dels objectius
amb criteris socials, participació ciutadana i respecte
mediambiental.
12. Derogació del Pla del Cabanyal: reformulació basat en la
rehabilitació de les cases, participació de les associacions veïnals i
la protecció de la trama urbana.
13. Empoderament institucional: Exigir al govern central i a la
Generalitat Valenciana les infraestructures i inversions necessàries.
14. Mobilitat sostenible: avançar cap a un model de mobilitat sostenible i
la pacificació del trànsit rodat.
15. Ampliar la gratuïtat en l’ EMT per a xiquets i xiquetes fins als 12 anys.
16. Actuar de manera immediata per a l'agilització de les llicències
d'obres i activitats que fomenten la reactivació econòmica de la
ciutat.
17. Avaluar els nivells d'execució pressupostària existent fins al moment
amb la perspectiva de reorientar la despesa cap a un augment de la
partida d'inversions, amb l'objectiu d'invertir en els barris amb major
dèficit de dotacions.

Mesures de transparència, participació i bon govern
18. Auditoria ciutadana: Elaboració d’una auditoria ciutadana de l’estat
general de l’Ajuntament amb la participació de tècnics i
organitzacions ciutadanes.
19. Observatori de la contractació municipal: que revise l’estat de les
contractes municipals i totes les noves contractacions i assegure
que cap d’elles és contrària al bé comú o a l’interés general.
20. Oficina municipal contra la corrupció: instruments per a prevenir la
corrupció, un registre de proveïdors i un canal de denúncia anònim i
independent.
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21. Portal de transparència: a través de la web municipal informar de
totes les contractacions, despeses de representació, subvencions i
de l’organització municipal.
22. Redefinició de les Juntes de Districte: per a promoure la participació
directa dels veïns i veïnes i convertir-les en assemblees ciutadanes
amb capacitat de control i execució de polítiques, amb especial
èmfasi en les pedanies i zones actualment més allunyades.
23. Revisió i posada en pràctica efectiva del Reglament de Participació
Ciutadana, que la regule en dos eixos: polítiques transversals i
polítiques per als barris.
24. Pressupostos participatius amb perspectiva de gènere: reservar una
part de les inversions pressupostàries per a projectes triats
directament per la ciutadania als barris
25. Modificació del reglament del Ple per garantir la democratització real
de l'activitat política a l'ajuntament: celebració del Debat sobre
l'Estat de la Ciutat, Sessions de Control a l’alcalde amb suficient
periodicitat i delegació de la presidència del Ple per part de l’alcalde.

Mesures de cultura, educació i festes
26. De la ciutat dels contenidors a la ciutat dels continguts: inventari de
tots els espais culturals per al seu màxim aprofitament ciutadà.
Constitució dels Espais de Creació Cultural, en cada barri, amb els
equipaments suficients.
27. Escoles infantils: garantir l’educació gratuïta de 0 a 3 anys i avançar
per a recuperar la xarxa pública d’escoletes infantils.
28. Convocatòria de beques per a material escolar. La prestació
consisteix en 100 € per a material escolar a l´alumnat de 3 a 6 anys,
de famílies amb ingressos inferiors a 22.000€ anuals. Les beques
es gestionaran a través de la Regidoria d'Educació, durant els
mesos de juny i juliol.
29. Beques per a les famílies amb renda inferior a la mitjana per a
garantir accés al menjador i el transport per vies normalitzades que
no estigmatitzen als becaris i les becàries.
30. Pla estratègic de les Falles: participació de tots els agents implicats
en les Falles, que ha de servir per a promoure la festa i avançar cap
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al diàleg entre fallers, veïns i comerciants. Ajudes a les comissions
amb plans d’igualtat de gènere i integració social de la població
migrant, així com les iniciatives pròpies de promoció cultural.
Creació de nous concursos amb criteris socials i ecològics.
31. Promoció del valencià: potenciar el valencià com a llengua de la
ciutat.
Mesures de medi ambient
32. Energies renovables: fomentar l’ús d’energies renovables i l’estalvi
energètic.
33. Cicle integral de l’aigua: assegurar la gestió eficient i transparent del
cicle integral de l’aigua.
34. Potenciar l’horta: com a actiu cultural, econòmic i mediambiental de
la nostra ciutat.

Mesures de capitalitat i àrea metropolitana
35. Carta de capitalitat: Reconeixement de la Ciutat de València com a
Cap i Casal i un finançament que atenga les necessitats pròpies de
la seua condició.
36. Consell metropolità: constitució del Consell Metropolità de l’Horta
per atendre competències de mobilitat, residus, cicle integral de
l’aigua i promoció econòmica.
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