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Acord de Govern del riAlto per A l’AjuntAment de vAlènciA

Es reunixen Joan Ribó Canut, portaveu de Compromís per 
València, i Sandra Gómez López, portaveu del PSPV-PSOE 
València, i manifesten l’acord polític següent, subscrit per 
ambdós formacions, per al bon govern de l’Ajuntament de 
València per al mandat 2019-2023.

Este acord estipula els principals objectius polítics i línies 
de treball que s’hauran de desenvolupar al llarg del mandat. 
Tots estos, enfocats a millorar la qualitat de vida dels 
valencians i les valencianes, preparar la nostra ciutat davant 
els reptes socials, econòmics i mediambientals i continuar 
treballant perquè València siga una ciutat d’oportunitats i 
oberta al món.

Este és l’acord polític que es desenvoluparà en el programa 
de govern municipal i que assumim davant del veïnat de la 
ciutat de València perquè en puga ser partícip i arribat el 
moment així ens ho valore com ens ho demande.

A la ciutat de València, 18 de juliol de 2019

Signatura

JOAN RIBÓ CANUT
Compromís per València

Signatura

SANDRA GÓMEZ LÓPEZ
PSPV-PSOE València
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

unA ciutAt feministA

Garantirem la participació paritària i la representació de 
les dones en els diferents òrgans de participació i decisió 
municipals.

Els pressupostos de l’Ajuntament s’elaboraran amb 
perspectiva de gènere i atendran la recerca de la igualtat 
com a objectiu prioritari.

Impulsarem Treballem iguals, la primera agència de 
desenvolupament local amb perspectiva de gènere 
d’Espanya, per a acabar per fi amb la bretxa laboral i tota 
classe de discriminació en l’ocupació entre homes i dones.

Reforçarem i augmentarem els recursos per a la lluita contra 
la violència de gènere, especialment aquells que afecten 
la seua prevenció des de les seues manifestacions en la 
població juvenil.

Millorarem els recursos i la capacitat d’intervenció del grup 
GAMA de la policia local.

Reservarem un percentatge de vivenda pública per a atendre 
emergències habitacionals de persones vulnerables i de 
dones víctimes de violència de gènere i la seua família.
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8.
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10.

11.
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13.
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unA ciutAt d’oportunitAts i millors trebAlls

2

Posarem a la disposició de les empreses i dels 
agents econòmics, instruments i plataformes per al 
desenvolupament de projectes que generen noves 
ocupacions de qualitat a la ciutat.

Impulsarem, en col·laboració amb la resta d’administracions 
públiques, mesures actives d’ocupació destinades als 
col·lectius amb majors dificultats per a accedir al mercat 
laboral com, per exemple, joves majors de 55 anys, persones 
desocupades de llarga duració o en risc d’exclusió social.

Implantarem un programa d’atracció i retenció del talent a la 
ciutat de València.

Potenciarem l’atracció d’inversió i iniciatives 
socioeconòmiques a la ciutat que contribuïsquen a la 
transformació del model productiu cap a una economia 
sostenible basada en el valor afegit. En este sentit, donarem 
suport a les iniciatives emprenedores, i la consolidació 
d’estes, que sorgisquen a València.

Enfortirem la clusterització d’espais com la Marina de València, 
així com la transformació dels polígons existents, cap a un 
paper de centre d’atracció d’empreses lligades als nous sectors 
productius digitals i tecnològics o a l’economia verda.

Promourem la participació de les veïnes i veïns, 
professionals, universitats, organitzacions socials, 
formacions polítiques en el model turístic de la ciutat en el 
si de l’acabat de constituir Consell Municipal de Turisme, per 
a garantir que continuem generant una oferta sostenible, 
diversa i atractiva sobre els pilars de la desestacionalització i 
la millor qualitat d’este. 

Elaborarem el Pla estratègic de comerç 2021-2025 que 
li permeta al sector adaptar-se a les noves realitats de 
consum.
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Afavorirem el recanvi generacional en l’agricultura i la millora 
de la comercialització dels productes de proximitat en el 
marc del desplegament de l’estratègia CEMAS d’alimentació 
sostenible.

Simplificarem i reduirem les càrregues administratives en els 
tràmits per a l’activitat econòmica i la inversió.

Continuarem millorant la fiscalitat local per a fer-la com més 
progressiva, redistributiva i equitativa millor.
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dret A lA ciutAt
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Finalitzarem la revisió detallada del PGOU d’acord amb el 
Pla de directrius per a la millora de la qualitat urbana amb 
criteris de gènere i sostenibilitat. A estos criteris s’adaptaran 
tots els instruments urbanístics per a afavorir un entorn urbà 
més amable que incidisca positivament en la qualitat de 
vida, el benestar i la salut de les persones.

Reurbanitzarem les places de Bruges, Mercat, Reina, 
Ajuntament i Sant Agustí per a guanyar espai públic per 
a les persones. Així mateix, impulsarem actuacions de 
reurbanització i recuperació d’espai públic per a les persones 
amb especial atenció als centres històrics i places dels 
barris de València i els seus pobles, així com amb un pla de 
solars municipals per a la seua mobilització i recuperació per 
a ús ciutadà.

Potenciarem els pobles de València com a element 
fonamental en la conformació de la ciutat i treballarem per a 
descentralitzar la ciutat i dotar-la d’una major autonomia.

Impulsarem l’aprovació definitiva del Pla especial de 
protecció del centre històric i el Pla del Cabanyal.

Ampliarem la infraestructura verda de la ciutat mitjançant 
accions com, per exemple, l’impuls del Parc Central, el 
desenvolupament el Parc de Desembocadura, el projecte 
“nou llit” o la millora de la qualitat de l’espai que representa 
el PN de l’Albufera.

Millorarem les prestacions del nou contracte de servicis 
de jardineria, per a potenciar l’especificitat en la gestió 
de l’arbratge i les polítiques verdes de gestió de la 
infraestructura verda de València, amb una aposta pel 
control biològic i la biodiversitat urbana.

Transformarem les platges urbanes de València en nous 
espais d’ús per a la ciutadania, amb la finalitat de millorar 
la qualitat d’estes, així com la implantació d’usos lúdics i 
esportius.
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Impulsarem la comissió Autoritat Portuària–Ajuntament 
de València per a dirimir aquelles decisions que afecten la 
ciutadania. Així mateix, es treballarà en la desafectació i 
cessió en favor de l’Ajuntament dels terrenys que han perdut 
la utilitat portuària amb una nova modificació de la DEUP.

Posarem en marxa totes les ferramentes de les que disposa 
l’Ajuntament per a evitar que hi haja un efecte negatiu del 
turisme sobre el dret a l’habitatge, entre estes la limitació 
dels apartaments turístics.

Establirem, amb l’aprovació prèvia de la Generalitat i 
consensuat amb el sector, un impost turístic progressiu 
que permeta a l’Ajuntament de València destinar la seua 
recaptació a compensar les despeses produïdes per la 
pressió del turisme, així com a millorar la qualitat d’esta 
activitat i promocionar i protegir els aspectes singulars de  
la ciutat.

Posarem en marxa el pla d’impuls de la vivenda pública i 
en lloguer assequible per a permetre reduir els problemes 
d’accés, especialment entre joves i classes mitjanes 
treballadores. Així mateix, per a protegir el dret a la vivenda 
exigirem el màxim legal de vivendes públiques i socials 
en els nous desenvolupaments de la ciutat, establirem 
recàrrecs a l’IBI a aquelles persones grans propietàries que 
mantinguen més de 10 vivendes buides i fora de mercat, 
mobilitzarem el sòl disponible per a la construcció de 
vivendes assequibles i donarem suport a la rehabilitació de 
vivendes i a la vivenda col·laborativa.

Potenciarem la transició a una mobilitat més sostenible 
mitjançant l’impuls i protecció dels recorreguts per a 
vianants a través de grans eixos, l’execució d’actuacions 
previstes a “València ciutat 30”, l’impuls als vehicles elèctrics 
i vehicles compartits, el pla director de la bici i continuarem 
la millora del transport públic col·lectiu augmentant les línies 
de l’EMT, la seua connexió i eficiència, a més de crear línies 
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33.

34.

Acord de Govern del riAlto per A l’AjuntAment de vAlènciA 3

ràpides i una plataforma integrada de servicis. Impulsarem 
noves fórmules de bonificació de la tarifa de títols de 
transport per a la població jove i amb ingressos reduïts.

Millorarem els mitjans tècnics i incrementarem la plantilla 
de la Policia Local, especialment els efectius en la policia 
de barri i n’afavorirem la connexió amb moviments veïnals 
i el conjunt de la societat civil, amb l’objectiu de millorar la 
convivència i la mediació en conflictes.

Adherirem la ciutat de València a la declaració d’emergència 
climàtica i potenciarem la governança ambiental.

Impulsarem un pla integral energètic que contemple un nou 
contracte d’energia i instal·lació de renovables en edificis 
públics, nous instruments municipals d’impuls a l’energia 
renovable amb especial atenció a la lluita contra la pobresa 
energètica.

Implantarem el Pla integral contra la contaminació 
atmosfèrica amb l’augment de la xarxa de vigilància i 
control de la qualitat de l’aire a la nostra ciutat i, així mateix, 
potenciarem els estudis d’emissions en zones sensibles 
i estratègiques amb la finalitat de controlar i reduir la 
contaminació.

Continuarem millorant la neteja a la ciutat de València i 
implementarem en tota la ciutat l’arreplegada selectiva 
avançant en l’eficiència, modernització i control.

Impulsarem una nova ordenança municipal sobre tinença 
i protecció d’animals. En este sentit, desenvoluparem les 
mesures per a convertir València en una ciutat d’abandó 
i maltractament 0 i fomentarem la creació d’un portal 
municipal, ajudes i bonificacions per a l’acolliment i adopció.
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ciutAt de les persones
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Estendrem la xarxa pública d’escoles infantils de 0 a 3 
anys en col·laboració amb la Conselleria d’Educació amb la 
recuperació de la gestió i la construcció de noves escoles 
infantils amb l’objectiu d’universalitzar-la.

Continuarem desenvolupant el Pla Edificant en les seues 
tres fases: adequacions, rehabilitacions i construcció de 
nous centres com l’IES Doctor Peset i el CEIP Sant Àngel 
de la Guarda, Fernando de los Ríos i execució del programa 
Edificant, de millora dels centres públics d’ensenyament.

Elaborarem un pla municipal per a l’èxit escolar i l’impuls de noves 
competències educatives, continuarem impulsant la formació 
professional a la ciutat i potenciarem la Universitat Popular.

Elaborarem, de forma conjunta amb la resta de les 
administracions i de la ciutadania, un pla local de salut 
articulat en una xarxa local de salut, ‘Salut als Barris’, i 
impulsarem la finalització de la xarxa de centres de salut 
de la ciutat de València amb especial incidència en aquells 
barris que porten anys de retard, com Malilla, Tres Forques o 
Mestalla.

Proposarem a les administracions estatal i autonòmica 
ampliar les prestacions sanitàries amb la introducció nous 
drets com una transició digna a la mort i l’assistència 
bucodental.

Intensificarem els programes de sanitat ambiental i reducció 
de la contaminació atmosfèrica i acústica per a aconseguir 
un entorn més saludable.

Impulsarem l’activitat esportiva com a element bàsic de 
salut, socialització i educació de les persones, potenciarem 
l’esport escolar, l’esport base els esports minoritaris i 
l’activitat i el protagonisme de les dones en l’esport.
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Impulsarem un pla director d’instal·lacions esportives a fi de 
millorar les actuals instal·lacions, especialment en els barris 
de major dèficit de dotacions.

Impulsarem una nova ordenança de servicis socials, 
treballarem per la sostenibilitat dels servicis socials en 
l’àmbit de finançament d’estos per a aconseguir fer més 
eficient i millorar-ne la distribució territorial segons un model 
de proximitat i la qualitat de les intervencions dels servicis 
que es presten en els centres municipals de serveis socials.

Posarem en marxa un pla d’inclusió social dirigit als 
col·lectius en risc d’exclusió i un pla de mesures contra la 
pobresa, especialment contra la pobresa infantil.

Es treballarà en l’increment del parc de vivenda municipal per 
a atendre situacions tant d’exclusió com vulnerabilitat social.

Impulsarem un pla municipal d’inclusió per a persones 
amb discapacitat en què s’aborden transversalment les 
actuacions que cal realitzar per a millorar la qualitat de vida 
d’estes. 

Garantirem que cap xiquet o xiqueta quede arrere per falta 
de mitjans. Invertirem recursos econòmics per a trencar el 
cercle de desigualtats, amb beques, ajudes directes a les 
famílies, assessorament i acompanyament professional en 
les solucions dels problemes que els afecten. 

Ampliarem les places de centre de dia per a persones majors 
dependents i augmentarem el nombre de places residencials 
públiques a la ciutat de València, en col·laboració amb la 
Generalitat.

Fomentarem l’envelliment actiu des de la sanitat pública i 
millorarem la xarxa de centres de majors com a llocs d’oci, 
però també per a la detecció, gestió i solució de tot tipus de 
problemes tant a nivell personal com social.
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50.

51.

Abordarem el problema de la soledat consolidant i adaptant 
el sector del voluntariat i la iniciativa social a les noves 
realitats. Així mateix, es potenciarà la xarxa d’assistència a 
aquelles persones majors que per les seues condicions ja no 
poden eixir dels seus domicilis.

Desenvoluparem el pla de joventut, potenciarem alternatives 
d’oci responsable i crearem una unitat de diagnòstic per a 
situacions de crisi en la relació parentofilial amb adolescents 
i altres situacions que afecten famílies amb menors i joves 
en conflicte. Així mateix, s’impulsarà l’Observatori de la 
Joventut.
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vAlènciA sinònim de llibertAt i culturA

5

Promocionarem les biblioteques municipals com a espais 
de creació i estudi, més enllà de la seua funció ordinària i 
millorarem la xarxa amb nous espais com, per exemple, un 
nou centre sociocultural a la Malva-rosa.

Elaborarem un Pla estratègic cultural de la ciutat que incloga 
l’objectiu de formar part de la xarxa de ciutats creatives de la 
UNESCO, pose en valor el treball dels i de les professionals, 
afavorisca les sinergies dels espais culturals existents i 
desenvoluparem plans d’estímuls econòmics i fiscals que 
afavorisquen la creació d’indústries culturals.

Impulsarem un pla de millora dels museus municipals i 
continuarem fomentant la posada en valor del patrimoni 
municipal valencià i actualitzarem el catàleg de patrimoni 
immoble de la ciutat.

Redacció d’un Pla estratègic de societats musicals de la ciutat 
per a afavorir el desenvolupament de les seues activitats. 

Continuarem desenvolupant el Pla estratègic de les Falles, 
amb participació del món de la festa i que servisca de guia 
a la política cultural festiva i fomentarem la innovació com a 
element creatiu dins de la festa, alhora que potenciarem la 
sostenibilitat, tant en el monument com en la gestió d’esta.

Promocionarem i ampliarem la participació de tots els 
col·lectius en les festes de la ciutat en la Gran Fira, la 
Setmana Santa Marinera o les de barri i pobles de València. 
Així mateix, millorarem i agilitarem la gestió institucional, així 
com el seu estudi i posada en valor. 

Ampliarem les accions de sensibilització social sobre 
diversitat sexual i de gènere i prestaremt especial atenció 
al sistema educatiu, a les persones joves i majors per a 
combatre qualsevol situació de discriminació, assetjament o 
hostilitat, alhora que crearem entorns segurs i amables per 
a garantir la igualtat de tracte en centres educatius, juvenils i 
de majors.
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Desenvoluparem un pla municipal per la diversitat LGTBI, 
donarem suport a la celebració de l’Orgull LGTBI i atorgarem 
el reconeixement al 17 de maig com a Dia internacional 
contra la LGTBfòbia.

Garantirem, en tots els casos, el dret ciutadà a dirigir-se a 
qualsevol instància pública o privada en la llengua triada, de 
manera que prendrem les mesures necessàries que preveu 
la legislació vigent.
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vAlènciA cApitAl metropolitAnA, pArticipAtivA i obertA

6

Impulsarem en Les Corts l’aprovació d’una llei de capitalitat 
que dote la ciutat d’un estatut especial que supose l’atribució 
de competències i assente les bases d’una institució 
metropolitana que supere en extensió l’antic Consell 
Metropolità de l’Horta i atenga la gran València.

Apostarem per una descentralització gradual a l’Ajuntament 
per a acostar l’administració a la ciutadania, millorar la 
governança, participació i transparència; Potenciarem els 
consells sectorials, modificarem els consells de participació 
com a espai de diàleg entre ajuntament i veïnat i consolidarem 
el Portal de Transparència i Dades Obertes amb l’augment de 
la informació i publicitat activa per part de l’Ajuntament.

Reforçarem el paper interlocutor del món associatiu, amb el 
reconeixement de la seua representativitat i la integració en 
les noves formes de participació, i establirem mecanismes 
reforçats en la decisió de projectes en els pressupostos 
participatius per part d’este.

Reivindicarem com a Ajuntament les inversions 
d’altres administracions que siguen necessàries per al 
desenvolupament futur de la ciutat, entre estes les ajudes al 
transport metropolità i la millora del servici, la conclusió de 
la L10, la reforma de l’estació d’autobusos, el soterrament de 
les vies a la ciutat, la cessió del port del Saler o la inversió 
suficient en institucions culturals de la ciutat.


