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En Esquerra Unida volem un Sant Vicent del Raspeig amb els serveis 

essencials coberts i en el qual es respecte el patrimoni municipal. Una ciutat neta i 

bonica, que desenvolupe les energies i el transport ecològics. Volem una ciutat 

amable on passejar, comprar i viure sense massificació ni sobresalts, amb cinturons 

verds, amb parcs i places ben cuidats que servisquen com a espais de trobada i gaudi 

del nostre entorn. Volem una ciutat que integre en l'ambiental, l'econòmic i el social, 

que millore la qualitat de vida de la seua població sense posar en risc l'existència i 

qualitat dels recursos naturals. 

Volem una ciutat amb una economia sanejada que permeta la realització 

d'inversions i projectes, una ciutat que fomente l'economia social, solidària i de 

proximitat. Revitalitzar i modernitzar els polígons industrials i defensar al petit 

comerç. Volem una ciutat amb polítiques actives d'ocupació, defensar el públic i 

municipalizar tots els serveis públics possibles. Adaptar les taxes i preus públics 

municipals, de forma progressiva, al nivell de renda de la ciutadania. Volem, en 

definitiva, un desenvolupament econòmic que afavorisca l'ocupació de qualitat, la 

igualtat d'oportunitats i la cohesió social. 

Volem una ciutat que facilite l'organització i el desenvolupament dels 

moviments socials. Una ciutat laica i que invertisca més i millor en cultura, en 

educació, en habitatge i en serveis socials. Volem que totes les persones disposen 

d'espais d'oci, cultura i esport, perquè els majors gaudisquen activament del descans 

que es mereixen, la joventut desenvolupe el seu potencial lúdic i creador i la infància 

puga jugar i aprendre amb seguretat i protecció. Una ciutat referent en la lluita 

contra les desigualtats socials i en la lluita contra la violència de gènere. Volem una 

ciutat inclusiva, on totes les persones siguen respectades, independentment de la 

seua identitat de gènere, orientació sexual, nacionalitat, religió, edat, nivell educatiu 

i/o cultural, malaltia, idioma, o qualsevol altra característica personal. 

Volem una ciutat que promoga l'honestedat, impulsar agendes transparents 

i establir mecanismes efectius de control ciutadà a través del debat públic, les 

consultes populars i els pressupostos participatius, una ciutat on els barris siguen 

allò que el propi veïnatge decidisca. Mesures que permeten a la ciutadania ser i 

sentir-se part de la ciutat en la qual es desenvolupen com a persones. En definitiva, 

en Esquerra Unida volem una ciutat per a gaudir-la i viure-la. 
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En EU Raspeig apostem fort per un nou model de ciutat: la ciutat sostenible, 

entenent la sostenibilitat en el seu sentit més ampli, el que engloba les sostenibilitats 

ambiental, econòmica i social. Tot açò vertebrat amb les polítiques transversals que 

han d'impregnar tota la vida municipal i que són senyals d'identitat de la política 

transformadora d'Esquerra Unida: participació, honestedat, transparència, igualtat 

de gènere i igualtat lingüística. Per a avançar en aquest camí presentem un 

programa que anem a articular en quatre grans eixos programàtics: 

 

EIXOS PROGRAMÀTICS 

 

A. LA CIUTAT AMBIENTALMENT SOSTENIBLE. 

B. LA CIUDAT ECONÒMICAMENT SOSTENIBLE. 

C. LA CIUTAT SOCIALMENT SOSTENIBLE. 

D. POLÍTIQUES TRANSVERSALS. 
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A. LA CIUTAT AMBIENTALMENT SOSTENIBLE. 

La ciutat perfecta ambientalment sostenible seria aquella que s'autoabasteciera 
energèticament i que a més no desaprofitara els seus residus, sinó que els 
reutilitzara com a noves matèries primeres. Cal portar aquesta premissa tot el lluny 
que es puga en la gestió de residus, transport, manteniment d'espais verds, gestió i 
ús de recursos naturals (aigua, electricitat...), espais per a l'oci i la cultura dels seus 
habitants... Per a açò és necessari un model de ciutat compacta, amb una densitat de 
població de tipus mitjà, amb una adequada planificació en la construcció que 
preserve l'entorn natural i contemple l'equilibri demogràfic. La millora dels serveis 
públics i dels hàbits de comportament de la ciutadania resulten fonamentals per a 
complir amb uns principis d'eficiència energètica i sostenibilitat que 
aconseguisquen l'equilibri entre l'entorn i els recursos naturals, aconseguint 
regenerar i preservar els parcs, fomentar horts urbans, mantenir espais naturals, 
usar fonts d'energia renovables i apostar per la mobilitat sostenible. 

A.1. Movilitat. 

Esquerra Unida es proposa impulsar el transport públic i sostenible, garantint 
l'accés als béns, serveis i contacte amb les altres persones, independentment del lloc 
on es visca, de la capacitat adquisitiva que es tinga, de l'edat o del gènere, i fer-ho 
sense generar més mobilitat que l'estrictament necessària amb un sistema de 
transport multimodal eficient, de caràcter universal i públic, que promoga i 
abaratisca el transport públic col·lectiu, impulsant especialment el criteri del carrer, 
amb bicicleta i amb tren. 

Mesures: 

Compliment del que es disposa en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible aprovat 
en 2016, incidint en els següents aspectes: 

A.1.1. Crear condicions adequades per a facilitar el passeig i el tràfic per als 
vianants a comerços i habitatges: 

 Analitzar les possibilitats i realitzar noves peatonalitzacions.  

 Ampliar voreres en els carrers en les quals es constate major   flux   
per als vianants per a fomentar-ho i impulsar el comerç. 

 Continuar amb la promoció de la Xarxa de camins escolars amb 
preferència per als vianants cap a les escoles. 
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 Continuar amb l'ampliació de zones de passeig per als vianants. 

 Potenciar les experiències pilot de Ciutats Lliures d'Automòbils. 

A.1.2. Fomentar l'ús de la bicicleta com a mitjà de transport saludable, ecològic 
i econòmic: 

 Continuar amb l'ampliació i connexió de la xarxa de carrils bici. 

 Instal·lar pàrquing de bicicletes en llocs visibles i amb barra 
antirrobo. 

 Augmentar el nombre d'estacions de Bicisanvi. 

A.1.3. Mentre la Direcció general de trànsit regula l'ús dels vehicles de mobilitat 
personal (VMP, patinets i similars), reformar l'Ordenança Municipal de Circulació 
per a incloure en ella aquest tipus de vehicles i així propiciar una mobilitat 
sostenible i segura.  

A.1.4. Millorar la xarxa pública de transport i el servei a la ciutadania:  

 Estudiar la connexió d'urbanitzacions i del disseminat amb el casc 
urbà a través del transport públic a demanda amb la finalitat de 
comptar amb un transport més eficient i eficaç.  

 Ampliar el servei d'autobús urbà amb noves rutes i freqüències. 

 Explorar les possibilitats de prestació directa per part de 
l'ajuntament del servei d'autobús urbà. 

 Instal·lar panells informatius en marquesines que faciliten 
informació d'horaris en temps real. 

 Implantar plans progressius per a la utilització de vehicles 
sostenibles en la flota de transport públic i vehicles municipals. 

 Negociar l'augment de la freqüència de pas en el 24-N i ampliar el 
seu horari al dijous. Igualment, l'augment de freqüències del 
transport públic en festius.  

A.1.5. Implantar mesures per a pacificar el tràfic en la zona urbana o 
congestionada. 

 Estudiar la mobilitat i cercar possibles alternatives a les vies 
congestionades del casc urbà. 

 Crear zones de carrers 20 - carrers pacificades, sense voreres en 
altura i amb protectors. 

A.1.6. Gestionar racionalment els aparcaments:  

 Reservar i crear aparcaments dissuasoris gratuïts i bescanviadors en 
les entrades a la ciutat per a afavorir l'accés per als vianants. 
Bescanviador de vehicles per al TRAM gratuït i accessible.  

 No permetre nous pàrquings en el centre que afavorisquen 
perspectives de trobar plaça i col·lapsen els vials cèntrics.  

A.1.7. Estudiar, en cooperació amb treballadors i empreses, la realització d'un 
Pla de mobilitat sostenible en empreses, que afavorisca la mobilitat sostenible cap 
als llocs de treball. 
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A.2. Neteja i residus. 

La neteja de les places i carrers de la nostra ciutat i la recollida dels residus sòlids 
urbans són dos dels serveis més estratègics, tant des d'un punt de vista sanitari i 
ambiental, com en la percepció que la ciutadania puga tenir de la nostra ciutat. 

Sant Vicent té un important repte en la millora de tots dos serveis. La implicació de 
l'Ajuntament i la coresponsabilitat ciutadana són imprescindibles per a una òptima 
gestió de tots dos serveis, tenint sempre present la màxima que el millor sistema de 
neteja és no embrutar i el millor residu és el que no es genera. 

Mesures: 

A.2.1. Vigilar el compliment estricte de l'Ordenança d'Imatge de la Ciutat quant 
a la neteja viària. 

A.2.2. Continuar millorant el servei de neteja urbana: 

 Establir major nombre de baldeos a pressió en les voreres. 

 Reutilitzar l'aigua d'un sol ús de les piscines municipals per a 
realitzar baldeos. 

 Horari nocturn de baldeos en lloc de diürn. 

 Augmentar la freqüència de neteja de contenidors a l'estiu. 

A.2.3. Cercar la cooperació ciutadana amb: 

 Campanyes per a eradicar els excrements i orines de mascotes en els 
nostres carrers. 

 Campanyes dirigides a la població en general i a la infància en 
particular per a promoure conductes ciutadanes netes i 
respectuoses amb els béns públics i el mobiliari urbà. 

A.2.4. Incrementar el nombre de contenidors de les diferents fraccions i la seua 
recollida (paper i cartó, vidre, envasos, oli, tèxtil, RAEE).  

A.2.5. Millorar i ampliar els sistemes de recollida de piles, tubs fluorescents, 
cartons, llandes, olis domèstics... 

A.2.6. Estendre progressivament la implantació del contenidor marró (fracció 
de matèria orgànica). 

A.2.7. Potenciar l'ús de l'Ecoparque i estudiar possibles incentius fiscals 
relacionats amb la taxa de la brossa.  

A.2.8. En col·laboració amb comerços i associacions, realitzar experiències 
pilot de Sistema de Devolució d'envasos per Recompensa (SDR).  

A.2.9. Realitzar campanyes dirigides a la població en general i a la infància en 
particular per a promocionar el reciclatge de residus. 
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A.3. Urbanisme. 

L'urbanisme sostenible tracta de planificar i dissenyar ciutats seguint principis 
ecològics. Una ciutat dissenyada a través de principis ecològics cerca generar un 
entorn urbà que no atempte contra el medi ambient i, al seu torn, proporcione 
recursos urbanístics suficients, no solament quant a les formes o l'eficiència 
energètica o el consum de l'aigua, sinó quant a la seua funcionalitat; en definitiva, 
un lloc millor per a viure. 

En el model de ciutat d'Esquerra Unida, la política d'habitatge també es basa en 
criteris de sostenibilitat i no en usos especulatius. La nostra ciutat ha de tendir a 
consolidar la zona urbana tradicional compacta, basant-se en les necessitats reals 
de la població i en les seues expectatives de creixement raonat, protegint els 
paratges naturals, les zones d'interès paisatgístic i les zones agrícoles en producció 
de l'especulació urbanística. 

Mesures: 

A.3.1. Seguir avançant en l'aprovació definitiva del nou Pla Estructural, per a la 
consolidació de la zona urbana tradicional compacta i la defensa dels paratges 
naturals, les zones d'interès paisatgístic i les zones agrícoles en producció. 

A.3.2. Iniciar la redacció del Pla General d'Ordenació Municipal (PGOM). 

A.3.3. Incorporar en el PGOM que en les noves edificacions s'obligue a mesures 
d'estalvi i eficiència en l'ús de l'aigua i de l'energia. 

A.3.4. Seguir amb el programa de millora dels nostres barris.  

A.3.5. Modificar el Catàleg de Béns Immobles per a incloure la protecció del 
Carrer Salamanca.  

A.3.6. Prosseguir amb la rehabilitació del barri Santa Isabel fins a completar 
tots els edificis del barri.  

A.3.7. Cercar solucions urbanístiques i integradores que faciliten la convivència 
en les zones amb conflictivitat social del terme municipal.  

A.3.8. Estudiar la viabilitat de condicionar un espai com a recinte firal per a 
esdeveniments festers, comercials, culturals... 

A.3.9. Expropiar el sòl necessari per a l'ampliació del vial d'entrada a la 
urbanització de Villamontes. 

A.3.10. Promoure una unitat d'execució en la zona industrial de CEMEX per a la 
instal·lació d'empreses l'objecte social de la qual i econòmic siga la indústria 
centrada en I D i. Incorporar els elements catalogats de la fàbrica, i aprofitar 
aquest espai per a zones verdes, espais públics culturals i d'oci, etc., destinant el 
seu ús a la ciutadania.  

A.3.11. Incrementar el nombre d'espais transitoris en parcel·les vacants dins del 
casc urbà. 

A.3.12. Connectar la Ronda de José Ramón García Antón amb l'inici de la Ronda 
Aquest a l'altura del parc el Torrent, per a descongestionar el tràfic que suporta 
la zona. 
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A.3.13. Promoure el model urbanístic basat en la rehabilitació urbana, difonent 
des de l'ajuntament les ajudes per a la rehabilitació de l'habitatge, l'accessibilitat 
per a totes les persones, la funcionalitat, i l'eficiència energètica. 

A.3.14. Potenciar l'accés a l'habitatge de segona mà. 

A.3.15. Elaborar registres municipals d'habitatges buits i solars per a valorar les 
necessitats reals d'habitatge. 

A.4 Medi ambient, parcs i jardins. 

El medi ambient de les ciutats és el resultat de la intensa acció humana sobre un 
espai físic reduït que té com resultat unes determinades condicions per a la vida. 
Una ciutat sostenible des del punt de vista mediambiental ha de preveure i corregir 
les repercussions no desitjables de l'activitat humana sobre el mitjà, eliminant 
hàbits contaminants, generadors de residus i que contribueixen al canvi climàtic, i 
acaronant la biodiversitat i les zones rurals agrícoles dels termes municipals. 

De tots és conegut el gran interès cultural, humà i econòmic de les zones verdes dels 
municipis. Generen espais intergeneracionals d'oci, ajuden en la lluita contra la 
contaminació, milloren el paisatge, beneficien la nostra salut, etc. El model de gestió 
de les zones verdes, parcs i jardins de Sant Vicent ha de fonamentar-se també en 
criteris de sostenibilitat: racionalització de les tasques de manteniment, 
optimització del reg i selecció d'espècies vegetals adaptades al nostre clima i entorn. 

Mesures: 

A.4.1. Integrar el nostre municipi en la Xarxa Espanyola de Ciutats pel Clima per 
a promocionar i difondre actuacions contra el canvi climàtic, intercanviar 
experiències i projectes amb altres ciutats i rebre suport tècnic, idees i solucions 
per a frenar el canvi. 

A.4.2. Continuar amb el treball realitzat en el Consell de Medi ambient i 
Agricultura. 

A.4.3. Realitzar polítiques ambientals per a la gestió de l'aigua i l'energia: 

 Fiscalitzar la millora i el manteniment de la xarxa de proveïment 
d'aigua. 

 Continuar amb les mesures per a la implantació d'energies 
renovables en instal·lacions municipals.  

  Continuar amb la renovació de lluminàries i sistemes de control de 
l'enllumenat públic per a augmentar l'eficiència i reduir la 
contaminació lumínica. 

 Desenvolupar campanyes de formació, sensibilització i foment de 
l'ús eficient i responsable de l'energia en tots els àmbits de la ciutat. 

 Contractar l'energia elèctrica municipal amb garantia d'origen 100% 
renovable. 

 Aplicar mesures de control per a reduir els consums municipals 
d'aigua, electricitat, telefonia i carburants en general. 

A.4.4. Recuperació  d'espais naturals en el municipi: 
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 Proposar la declaració del Valle del Sabinar com a Zona Ecològica. 

 Realitzar estudis sobre la biodiversitat del terme municipal, 
inventaris del patrimoni històric, cultural i natural de la zona nord. 

 Protegir la Zona d'Especial Protecció d'Aus (ZEPA) del riu Montnegre.  

 Realitzar i promoure itineraris mediambientals la funció dels quals 
siga recreativa i educativa. 

 Divulgar la importància històrica, paisatgística i mediambiental de la 
la Canyada Real al seu pas per Sant Vicent. 

A.4.5. Educació  ambiental. 

 Realitzar campanyes de preservació del medi ambient enfocades a 
tota la ciutadania. 

 Concertar programes de tallers d'educació ambiental amb els 
centres educatius del municipi. 

A.4.6. Exigir a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer que millóre la neteja dels 
barrancs i zónes inundables del terme municipal. 

A.4.7. Agricultura. 

 Ampliar la xarxa d'horts urbans municipals. 

 Ampliar i reservar llocs en el mercat ambulant per a productes 
ecològics. 

 Estudiar la viabilitat d'engegar un banc de terres municipal i facilitar 
el contacte entre els propietaris de parcel·les agrícoles i les persones 
interessades en el seu cultiu. 

 Estudiar en col·laboració amb les comunitats de regantes l'estat de 
les infraestructures de reg (boqueres, sèquies) en el disseminat i la 
viabilitat de la seua recuperació.  

A.4.8. Parcs i jardins. 

 Potenciar el parc lineal i de proximitat. 

 Crear cinturons verds que separen les zones urbanes de les 
industrials i rústiques. 

 Millorar el manteniment dels parcs i jardins actuals. 

 Continuar amb les pràctiques de jardineria sostenible, eliminant l'ús 
de productes fitosanitaris que afecten a la salut pública. 

 Augmentar les fonts i les ombres en els diferents parcs i zones 
enjardinades existents. 

 Impulsar l'Aula de la Naturalesa situada en el Parc El Torrent. 
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A.5 Seguretat. 

Esquerra Unida aposta per una política de seguretat ciutadana que entenga 
aquesta com un tot, amb una oferta digna i suficient d'efectius policials en un model 
de proximitat i eficàcia, recolzat en polítiques actives i mesures preventives que 
atenguen transversalment a aspectes diversos, des de l'educació vial al 
manteniment urbà, passant per polítiques de joventut, de participació ciutadana o 
de medi ambient. 

Considerem que cadascun dels cossos i forces de seguretat ha de tenir ben 
delimitades i definides les seues principals competències en les seues activitats i 
funcions, i que, al mateix temps, existisca una perfecta coordinació en les seues 
actuacions, evitant el solapamiento i la duplicitat de competències dels diferents 
cossos, i les despeses innecessàries de recursos econòmics i humans. 

Mesures: 

A.5.1. Desenvólupar un Pla Integral de Seguretat en el municipi. 

A.5.2. Millórar la senyalització  vial urbana, tant vertical cóm a hóritzóntal. 

A.5.3. Dótar als principals grups semafó ricós de la ciutat de cómptadórs de fase 
verda que permeten al vianant cóne ixer el temps de pas en els creus dels carrers. 

A.5.4. Crear un Centre municipal de gestió de tràfic que cóntróle els reguladórs 
semafó ricós de la ciutat. 

A.5.5. Estudiar la viabilitat d'implementar un servei de serens, analitzant les 
diferents módalitats i cónsensuant amb cómerciants i veï nat. 

A.5.6. Redactar un Catàleg de treball de segona activitat per a la plantilla de la 
Pólicia Lócal. 

A.5.7. Recuperar els prógrames d'educació  vial en els centres educatius. 

A.5.8. Fómentar la participació  ciutadana en l'Agrupació de Voluntaris de 
Protecció Civil. 

A.5.9. Actualitzar el Pla Territorial Municipal enfront d'Emergències. 
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B. LA CIUTAT ECONÒMICAMENT SOSTENIBLE. 

La sostenibilitat econòmica pretén aconseguir la satisfacció de les necessitats 
econòmiques actuals sense comprometre les de generacions futures, garantint 
l'equilibri entre creixement econòmic, cura del medi ambient i benestar social. En 
Esquerra Unitat apostem per un desenvolupament urbà sostenible, com aquella 
manera de progrés que manté aqueix delicat equilibri avui, sense posar en perill els 
recursos del matí. 

Per a situar adequadament la qüestió de la política fiscal i pressupostària en l'àmbit 
local, hem d'assenyalar l'escassa autonomia financera de la qual disposen els 
ajuntaments, a pesar que, com a administracions més properes a la ciutadania, és en 
ells on han de realitzar-se les prestacions de serveis públics de forma més accessible 
i democràtica. 

B.1. Presupostos municipals. 

Podem definir de manera general que el Pressupost Municipal és el programa 
d'ingressos i despeses previstes en un any natural pels governs dels ajuntaments, 
sent l'instrument més important mitjançant el qual es prenen decisions que afecten 
de manera directa a la ciutadania. 

És el Pressupost Municipal el que defineix quins són els interessos, preocupacions i 
prioritats d'un ajuntament, afectant a les persones del carrer en el quotidià, en la 
realitat de tots els dies. Per tant, la política d'inversions d'un municipi ha de 
sotmetre's a un procés de Pressupostos Participatius, obrint un diàleg entre 
ciutadania, representants polítics i personal tècnic sobre el quin i el com es va a 
gastar els diners públics. 

Mesures: 

B.1.1. Crear una Oficina Pressupostària per a agilitar i controlar més eficaçment 

l'execució del pressupost municipal. 

B.1.2. Realitzar un pla perquè cada àrea municipal, trimestralment, informe de 

l'execució de les seues aplicacions. 

B.1.3. Reprendre el procés de Pressupostos Participatius elaborant un nou 

reglament amb la participació dels diferents agents socials. Realitzar un cicle de tallers 

per a donar a conèixer les eines de participació. 
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B.2. Finançament local 

En els últims anys s'han implantat successives contrareformes fiscals encaminades 
al fet que els qui més tenen i més guanyen paguen cada vegada menys imposats. Una 
situació que, encara sense comptar amb el greu crebant que suposa l'evasió 
d'impostos, és inadmissible i anticonstitucional. 

En Esquerra Unida aspirem a la Justícia Fiscal entesa com un sistema de drets i 
obligacions equilibrat, on la recaptació de recursos siga progressiva, equitativa, i 
transparent i on s'assegure el finançament de polítiques públiques orientades a 
millorar la qualitat de vida de les persones, aconseguint alts nivells d'equitat 
socioeconòmica en harmonia amb el medi ambient. 

És estret el marge d'actuació que tenen els ajuntaments per a aconseguir un sistema 
fiscal just, progressiu i suficient, no obstant açò, es poden proposar algunes mesures 
que avancen en el camí correcte. 

Mesures: 

B.2.1. Cóntinuar amb la cóngelació  de l'Impost de Béns Immobles (IBI) mentre 
els ingressós órdinaris superen les despeses previstes.  

B.2.2. Seguir amb la pólï tica d'inclóure en les nóstres órdenances fiscals 
mesures que afavórisquen la justï cia fiscal, cercant la prógressivitat i dótant de 
sentit sócial els seus efectes.  

B.2.3. Revisar les órdenances municipals per a ampliar en tant que sigui 
póssible les mesures fiscals que afavórisquen el fóment de l'eficie ncia energe tica 
i les energies renóvables. 

B.2.4. Establir pólï tiques tributa ries que afavórisquen al petit cómerç. 

B.2.5. Realitzar un estudi sóbre el sistema actual de bónificacións i exempcións 
en l'Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) per a avaluar la seua influe ncia real en 
la creació  i el desenvólupament empresarial. 

B.2.6. Estudiar l'aplicació  d'una tarifa zero en els serveis municipals perque  
aquelles famï lies que estiguen en situació  de vulnerabilitat puguen accedir a les 
instal·lacións espórtives, cursós de fórmació , actes culturals... 

B.2.7. Eximir del pagament de llice ncia d'óbertura a les persónes 
emprenedóres que, prócedents de l'atur, ópten pel pagament u nic de la quantitat 
que els córrespón per pe rdua del llóc de treball i ópten per l'óbertura d'un negóci 
cóm a treballadóres ó treballadórs autó nóms. 

B.2.8. Realitzar una pólï tica activa de captació  de subvencións d'altres 
administracións. 

B.3. Polítiques d'ocupació. 

Els altíssims nivells d'atur en el nostre país han pavimentat el camí per al 
fiançament d'unes relacions de treball basades en la inestabilitat i en la imposició 
de condicions indignes i gradualment degradades. Amb el fals objectiu de reduir 
l'atur, les successives reformes laborals ens han portat a un atzucac en el qual les 
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opcions són precarietat o desocupació. És evident que no s'ha aconseguit solucionar 
el problema de l'atur; al contrari, s'ha generat inestabilitat, s'ha abocat a l'exili a 
milers de joves, s'ha pauperizado a centenars de milers de famílies, s'ha obligat a 
nombroses dones a replegar-se a l'àmbit de les cures i s'han permès acomiadaments 
injusts.  

En Esquerra Unida pensem que el dret constitucional al treball inclou el dret a 
treballar en condicions d'igualtat, a un salari i unes condicions de treball 
compatibles amb una vida digna i a un temps de treball compatible amb el dret a 
cuidar, sense discriminacions. 

Mesures: 

B.3.1. Ajórnar i diferir els impóstós i despeses municipals per a empreses de 
nóva creació  i/ó de primera instal·lació . Els impóstós municipals s'ajórnaran (nó 
es cóndónaran) per a les empreses de nóva creació  que cómplisquen amb els 
requisits de generar ócupacións dignes i ser me s sóstenibles i sócials. Els 
impóstós ajórnats s'abónaran a partir del segón ó tercer any en funció  dels 
beneficis de l'empresa. 

B.3.2. Revisar i reduir les taxes urbanï stiques i les traves administratives per a 
petites empreses, persónes autó nómes i empreses sócials. 

B.3.3. Crear el Consell Gastronòmic de Sant Vicent del Raspeig, en cól·labóració  
amb tóts els agents implicats del sectór, per a pótenciar i desenvólupar activitats 
relaciónades amb el mó n de la gastrónómia i acónseguir que la ciutat tinga un 
atractiu me s per a ser visitada. 

B.3.4. Realitzar prógrames destinats a afavórir la incórpóració  sóciólabóral de 
les persónes que hagen acabat recentment els seus estudis. 

B.3.5. Elabórar plans de cól·labóració  municipal, a trave s de l'Agència de 
Desenvolupament Local (ADL), per a infórmar sóbre les lleis de salut labóral, la 
jórnada ma xima, les cótitzacións a la seguretat sócial, la cónciliació  labóral, etc.  

B.3.6. Crear, en l'ADL, l'Observatori Laboral (assessória labóral, lluita cóntra 
l'ócupació  irregular, estudi i própóstes sóbre la situació  labóral i ecónó mica de la 
póblació  sanvicentera...). 

B.3.7. Realitzar prógrames fórmatius dirigits a persónes majórs de 16 anys 
demandants d'ócupació  ó que vulguen millórar la seua situació  labóral, per a 
facilitar estrate gies de cerca eficaç d'ócupació . 

B.3.8. Exigir l'obertura d'un Espai Labora del Servei Valencià d’Ocupació i 

Formació a Sant Vicent del Raspeig. 

B.3.9. Coordinar amb el CIPFP Canastell les especialitats de jardineria, neteja de 

grans superfícies i energies renovables, amb la finalitat de recolzar la inserció laboral 

de l'alumnat en el manteniment de parcs i jardins públics i en la instal·lació d'energies 

renovables en tots els edificis públics de la localitat.  

B.3.10. Ampliar el Programa de Formació i d'Activitats Comunitàries de l'ADL, per 

a la creació indirecta d'ocupació sostenible, en diferents àrees:  

 Rehabilitació energètica d'habitatges. 

 Prevenció i gestió sostenible de residus.  
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 Recolçament i enfortiment del teixit comercial de proximitat. 

 Atenció i cures de les persones, especialment xiquets/as, gent gran i 
persones amb dependència. 

 Fomente de l'economia cooperativa, de la seua actualització 
tecnològica, i de les finances ètiques.  

 Plans de dinamització cultural. 

 Embelliment d'àrees i estètica urbana. 

 Plans d'accessibilitat en diferents barris. 

 Dinamització industrial i empresarial. 

 Recolçament a l'administració i gestió municipal. 

 Manteniment d'infraestructures. 

B.4. Empresa, comerç i pimes. 

Esquerra Unida aposta per un impuls a la reindustrialització mitjançant inversions 
públiques productives i la modernització dels clústers industrials tradicionals en 
col·laboració amb els empresaris locals. És necessari millorar els accessos, les 
condicions de manteniment i els possibles dèficits d'infraestructures i instal·lacions 
per a les activitats econòmiques actuals. 

El petit comerç de proximitat i les pimes locals solen ser sectors de creació i 
manteniment d'ocupació estable, a més de constituir un dels eixos de vertebració 
més destacats de les ciutats. Per açò, Esquerra Unida posarà els recursos humans, 
econòmics i jurídics municipals necessaris per a fer realitat les següents propostes. 

Mesures: 

B.4.1. Desenvólupar un Pla de Rehabilitació de Polígons Industrials d'acórd amb 
les assóciacións empresarials, módernitzant i millórant les instal·lacións i els seus 
accessós (senyalització , fibra ó ptica...). 

B.4.2. Realitzar una pólï tica de só l industrial adequada que afavórisca la 
implantació  de pimes, cóóperatives i empreses en general. 

B.4.3. Estudiar la viabilitat d'intróduir cla usules sócials en la preparació  dels 
cóntractes, prióritzant a les pimes i als autó nóms i autó nómes lócals. 

B.4.4. Apóstar decididament pel cómerç lócal i de próximitat. 

B.4.5. Acórdar i cóórganitzar amb el cómerç lócal accións perió diques de 
dinamització , prómóció  i difusió  per a incrementar la seua visibilitat, englóbant 
tótes les accións en una marca local que es difóndra  amb una guia cómercial 
especï fica i una pa gina web. 

B.4.6. Recólzar al petit cómerç lócal afavórint en espais pu blics tróbades i fires 
de tót el teixit cómercial lócal. 

B.4.7. Revisar i agilitar els tra mits municipals per a la creació  de qualsevól 
activitat ecónó mica. 

B.4.8. Executar un pla per a l'atracció  de nóves empreses denóminat Inverteix a 
Sant Vicent del Raspeig, amb l'óbjectiu de difóndre els avantatges cómpetitius de 
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la nóstra ciutat cóm só n: la próximitat a la capital, les seues bónes cómunicacións, 
la dispónibilitat de persónal qualificat, un sistema educatiu cómplet de qualitat 
amb la prese ncia d'una Universitat de prestigi, la dótació  de pólï góns industrials, 
etc. apóstant per la innóvació  i el desenvólupament. 

B.4.9. Realitzar prógrames subvenciónats per a fómentar que les persónes 
aturades majórs de 25 anys millóren el seu empleabilidad cursant estudis de 
fórmació  prófessiónal.  

B.4.10. Crear lï nies d'ajudes per a millórar la imatge, accessibilitat, sóstenibilitat 
i eficie ncia energe tica de diversós establiments relaciónats amb hóstaleria, 
cómerç i sectór serveis. 

B.4.11. Impulsar mercats, tipus el Mercat de la Terra, d'artesania sóstenible i de 
próductes ecóló gics, en places i/ó llócs simbó lics del municipi. Establir 
mecanismes de certificació  participativa de próductes lócals i próduï ts sóta 
criteris agróecóló gicós, tant a nivell municipal cóm a supramunicipal. Tót açó , 
amb la finalitat de recólzar la venda de próductes lócals i ecóló gics des de 
l'Ajuntament.  

B.5. Serveis públics i contractació. 

En els últims anys hem viscut una contínua introducció de les empreses en el públic, 
acompanyada d'una important campanya mediàtica per a desprestigiar la gestió 
pública directa. Els resultats de les privatitzacions han sigut nombrosos casos de 
corrupció, malament funcionament, sobrecostos descontrolats, retallades, 
precarietat laboral... 

En Esquerra Unida apostem per la gestió pública directa dels serveis, més 
avantatjosa pels següents aspectes: Qualitat del servei, al no prevaldre el benefici 
econòmic, control directe sobre el funcionament, millors condicions laborals dels 
treballadors i estalvi pressupostari, en desaparèixer el benefici empresarial i l'IVA. 

Mesures: 

B.5.1. Defensar el pu blic. En la mesura de les nóstres facultats es 
municipalizara n tóts els serveis pu blics póssibles. 

B.5.2. Pótenciar i millórar els serveis pu blics ba sics que es presten a la 
ciutadania. 

B.5.3. Dótar a l'Ajuntament de les eines infórma tiques necessa ries per a 
acónseguir una majór agilitat, eficie ncia i transpare ncia en l'adjudicació  dels 
Cóntractes Menórs, realitzant una publicitat pre via, a la qual la Llei nó óbliga, que 
garantisca la igualtat d'ópórtunitats. 

B.5.4. Realitzar una Relació de Llocs de treball (RPT) cónsensuada amb la 
representació  sindical, ón s'aclarisquen les funcións i cómpete ncies necessa ries 
en cada servei; basada en criteris de descripció  de llócs de treball me s 
generalistes, haura  de permetre la móbilitat entre les Unitats Administratives 
existents, módificades ó de nóva creació . 

B.5.5. Publicar i materialitzar tóts els anys l'Oferta d'Ocupació Pública. Acabar 
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amb la precarietat labóral en l'administració  municipal. 

B.5.6. Dur a terme un cóntról rigóró s del cómpliment dels cóntractes signats 
amb les empreses, refórçant i augmentant la cóórdinació  dels serveis d'inspecció  
municipals.  

B.5.7. Engegar el Reglament de Control Intern de l'Ajuntament de Sant Vicent del 
Raspeig, apróvat recentment, per a millórar de manera cóntinuada els 
prócediments de gestió  ecónómicófinancera. 
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C. LA CIUTAT SOCIALMENT SOSTENIBLE. 

La sostenibilitat social cerca la cohesió de la població i l'estabilitat de la mateixa, la 
qual cosa implica impulsar accions que permeten el compliment dels drets 
econòmics, polítics, culturals i d'equitat de les persones que habiten el nostre 
municipi. D'aquesta manera, la idea de sostenibilitat social significa exercir el dret 
de viure en un context en què es puguen expressar les potencialitats de cada 
individu. 

Una part important dels pressupostos de l'Ajuntament es dedica a les polítiques de 
caire social. La sanitat, l'educació i els serveis socials garanteixen el nivell de cohesió, 
igualtat i equitat en la nostra societat i més en uns moments de crisi econòmica com 
els actuals. Perquè cerquem una societat justa, lliure, igualitària i compromesa. 
Esquerra Unida vol fer d'aquestes polítiques l'objectiu prioritari de l'acció social i 
institucional de l'Ajuntament. 

C.1. Serveis socials: Inclusió, accés a l'habitatge i diversitat 
funcional 

Esquerra Unida aposta per la inclusió social perquè tots els ciutadans, 
independentment del seu origen o condició, puguen gaudir plenament dels seus 
drets, desenvolupar les seues potencialitats com a individus, i aprofitar al màxim les 
oportunitats per a viure en benestar. Les polítiques d'inclusió social han de ser 
d'intervenció comunitària per a acabar amb les pràctiques asistencialistas 
d'almoina en lloc de drets socials. 

Mesures  

C.1.1. Dótar al prógrama d'Acció  Sócial amb un Pressupóst Municipal que 
s'apróxime prógressivament al 6% del glóbal, seguint les directrius 
d'especialistes en la mate ria, cóm a repte própi i per a exigir a la Generalitat 
Valenciana un majór cómprómï s en la despesa. 

C.1.2. Agilitar els tra mits per al pagament de les ajudes d'Emergència Social. 

C.1.3. Refórçar el Gabinet Jurídic Municipal amb l'óbjectiu d'ampliar els seus 
serveis a la ciutadania.  

C.1.4. Crear i regular el Consell Municipal d'Acció Social.  

C.1.5. Realitzar un Pla Integral Progressiu de Mediació, amb serveis municipals 
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de mediació  cómunita ria, escólar i familiar i dónar-lós a cóne ixer per a facilitar la 
resólució  pacï fica de cónflictes en els diferents a mbits de la vida del municipi. 

C.1.6. Difóndre els prógrames d'acólliment familiar. 

C.1.7. Realitzar prógrames que fómenten la inclusió , la igualtat de drets i una 
cónvive ncia adequada de les persónes migrants. 

C.1.8. Iniciar els tra mits per a acónseguir una Oficina d'atenció al migrant 
PANGEA. 

C.1.9. Fer el Programa de Prevenció i Intervenció Primerenca. 

C.1.10. Establir el Programa d'Estimulació del Desenvolupament i de l'Atenció 
Primerenca.  

C.1.11. Crear el Programa d'Atenció a la Convivència Familiar. 

C.1.12. Dissenyar una aplicació  tecnóló gica per a facilitar l'atenció  ciutadana en 
Serveis Sócials. 

 

En Esquerra Unida entenem que l'habitatge és un dret fonamental recollit en la 
Constitució i ha de ser garantit per les administracions públiques, fins i tot 
mitjançant intervencions directes en casos d'emergència habitacional. 

Aquesta garantia es pot aconseguir amb una combinació de l'increment del parc 
municipal d'habitatges socials i la mobilització de pisos buits mitjançant programes 
de lloguers socials concertats, conformant així un recurs adequat tant per a les 
necessitats generals com per a les situacions d'emergència que presenten les dones 
víctimes de violència de gènere o altres persones en situacions similars de 
vulnerabilitat. 

Mesures: 

C.1.13. Incrementar de fórma prógressiva la partida del Pressupóst Municipal 
destinada a cónsólidar el Parc d'habitatges de llóguer sócial fins a acónseguir el 
1% del mateix. L'impórt del llóguer sócial nó pódra  superar un ma xim del 30% 
dels ingressós familiars.  

C.1.14. Crear l'Oficina Municipal d'Habitatge, amb cómpete ncies en: 

 Mediació contra els desnonaments. 

 Mediació en arrendament d'habitatge. 

 Mediació en deute hipotecari. 

 Assessorar sobre hipoteques, clàusules solc, subsidiación de préstecs de 
VPO, etc.  

C.1.15. Crear un Banc d'Habitatges de Lloguer Social. Els habitatges só n llógats 
per l'Ajuntament directament al própietari/a, i pósteriórment subarrendades a 
les famï lies. 

C.1.16. Cóntinuar amb la partida pressupósta ria d'ajudes per al llóguer de 
l'habitatge habitual. 

C.1.17. Rehabilitar els habitatges própietat de l'Ajuntament que es tróben en la 
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c/Balmes i c/Benitó Pe rez Galdó s per a integrar-les en el Parc d'habitatges de 
lloguer social. 

C.1.18. Vendre els garatges i trasters municipals sense u s i destinar l'impórt a la 
cómpra de nóus habitatges sócials ó incrementar la partida d'ajudes per al llóguer 
de l'habitatge habitual. 

C.1.19. Pótenciar la cól·labóració  amb les órganitzacións que treballen pel dret a 
un habitatge digne i en cóntra dels desnónaments (PAH-Stóp Desnónaments...). 

C.1.20. Gravar els habitatges buits d'entitats financeres, cónstructóres i 
empreses de gestió  patrimónial amb la finalitat que aquests habitatges isquen al 
mercat amb preus assequibles. 

C.1.21. Recolzar la creació de cooperatives d'habitatge. 

C.1.22. Facilitar, en situacións d'emerge ncia i amb cara cter tempóral, algun tipus 
de reside ncia a dónes vï ctimes de vióle ncia de ge nere que cómplisquen els 
requisits necessaris. 

C.1.23. Impulsar prógrames de cónvive ncia intergeneraciónal, en la qual jóves ó 
famï lies amb próblemes ecónó mics puguen cómpartir habitatge amb persónes 
majórs que tinguen próblemes de móbilitat ó que necessiten acómpanyament, 
peró  mai en substitució  de la Llei de Depende ncia. 

 

Les persones que presenten diversitat funcional o discapacitat, ja siga amb caràcter 
temporal o permanent, per les seues condicions de salut física, mental, psíquica, 
cognitiva, sensorial o unes altres, en interactuar amb diverses barreres de 
comunicació, institucionals, actitudinals i físiques, experimenten restriccions en la 
seua participació plena i activa en la societat, enfrontant-se a una situació de 
desigualtat social. 

L'increment del nombre de persones amb limitacions en la seua autonomia bàsica i 
quotidiana, fonamentalment per l'augment de l'esperança de vida de la població, 
ens obliga a afrontar situacions que no s'havien previst anteriorment.  

La igualtat d'oportunitats exigeix l'adopció de mesures d'acció positiva orientades 
a evitar o compensar els desavantatges d'una persona amb discapacitat per a 
participar plenament en la vida política, educacional, laboral, econòmica, cultural 
i social. 

Mesures:  

C.1.24. Elabórar un Pla d'Atenció a la Diversitat Funcional, de cara cter lócal, que 
garantisca els drets d'Accessibilitat Universal pel que fa al cónjunt de necessitats 
que presenta, i que presentara , la nóstra ciutadania. 

C.1.25. Incórpórar cla usules sócials en els plecs de cóndicións perque  les 
empreses que ópten a realitzar treballs per a l'Ajuntament hagen d'incórpórar 
persónes amb diversitat funciónal, sempre que els treballs a realitzar estiguen 
dins de les seues póssibilitats.  

C.1.26. Prógramar, en cól·labóració  amb les assóciacións d'aquest a mbit, cursós, 
tallers i activitats d'óci. 
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C.1.27. Impulsar la creació  d'un Centre Especial d'Ocupació.  

C.1.28. Pótenciar els prógrames d'óci inclusiu, temps lliure i respir familiar.  

C.1.29. Prómóciónar l'art, la cultura i els espórts amb una perspectiva de la 
inclusió  de persónes amb capacitats diferents.  

C.1.30. Millórar l'apórtació  ecónó mica municipal a les assóciacións d'aquest 
a mbit sense a nim de lucre. 

C.2. Educació. 

Esquerra Unida entén l'educació com un servei públic, una educació que 
contribuïsca a la transformació social prevalent valors com la justícia, la igualtat i 
el ben comú. Una educació laica, gratuïta, plural, científica i crítica, respectuosa 
amb les diferències alhora que integradora de les mateixes, inclusiva i 
compensadora de les desigualtats socials.  

Són poques les competències municipals en educació, però Esquerra Unida defensa 
la participació democràtica en el disseny i funcionament de tot el sistema educatiu; 
no serà possible aconseguir majors quotes de qualitat sense la implicació de tota la 
societat. Sense un canvi profund en el sistema educatiu, no hi haurà canvi de model 
productiu, ni avanç social significatiu en el país. Per tant, és labor d'un ajuntament 
promoure activitats educatives, tallers o jornades, dirigits a la comunitat educativa, 
sobre temes transversals encaminats a la igualtat, prevenció de drogodependències, 
salut infantil i alimentació, educació sexual, educació en valors, sostenibilitat, 
educació per al desenvolupament, pobresa o desigualtat, educació ambiental i 
ecològica, etc.  

Mesures:  

C.2.1. Recólzar els prógrames de refórç extraescólar i vacaciónal.  

C.2.2. Impulsar experie ncies cóm el Programa Troba't sóbre cóeducació . 

C.2.3. Incrementar els prógrames d'órientació  cap a la FP. 

C.2.4. Realitzar un Programa d'Atenció i Assessoria a les AMPA. 

C.2.5. Recólzar els prógrames d'alimentació  saludable en els centres educatius.  

C.2.6. Pótenciar i dinamitzar el Consell Escolar Municipal (CEM) augmentant el 
seu prótagónisme en el cónjunt de la vida municipal i les pólï tiques de 
participació  ciutadana, amb un mï nim de reunións anuals. 

C.2.7. Recólzar en el CEM el criteri de próximitat al dómicili familiar i labóral 
per a l'adscripció  a centres. 

C.2.8. Optimitzar les cóndicións dels centres escólars pu blics segóns les 
cóndicións climatóló giques amb un plantejament de sóstenibilitat. Vetlar que els 
nóus edificis reunisquen cóndicións d'aï llament te rmic i sóstenibilitat, seguint 
plans d'eficie ncia energe tica i d'energies renóvables. 

C.2.9. Recólzar l'assóciaciónisme de la cómunitat educativa, incidint sóbretót 
en l'alumnat i les AMPA. 
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C.2.10. Organitzar perió dicament jórnades d'innóvació  educativa per a 
incentivar metódólógies innóvadóres, la preparació  de recursós educatius i 
metódólógies alternatives al llibre de text, la cónstitució  de Cómunitats 
d'Aprenentatge, l'ensenyament en la igualtat ó la diversitat, l'u s de les TIC ó 
materials tecnóló gics... 

C.2.11. Impulsar la participació  de la Unitat de Prevenció de Conductes Addictives 
en l'u s respónsable de les nóves tecnólógies en cóórdinació  amb els centres 
educatius i les AMPA. 

C.2.12. Refórçar les lï nies de supórt a les activitats extraórdina ries dels centres 
educatius: cóncursós matema tics, certa mens, setmanes culturals, animacións 
lectóres, educació  vial, etc. 

C.2.13. Sól·licitar a trave s del CEM l'increment d'unitats de 0 a 3 anys i recólzar 
les peticións de la cómunitat educativa de creació  de nóus cicles de FP. 

C.2.14. Desenvólupar estrate gies de captació  d'alumnat i órientació  per al Centre 
de Formació de Persones Adultes. 

C.2.15. Realitzar una Guia de l'oferta educativa del municipi. 

C.3. Salut, sanitat i protecció animal. 

En Esquerra Unida entenem l'accés a la sanitat com un dret social fonamental, per 
la qual cosa ha de ser universal i igualitari. Estem a favor de millorar l'Atenció 
Primària potenciant l'accessibilitat, la promoció de la salut i la prevenció. 

El progrés cap a una societat més igualitària i justa ha d'anar necessàriament lligat 
a un desenvolupament moral que avance cap a la defensa dels drets dels animals. 
Per tant, propugnem defensar el ja aconseguit i continuar avançant cap a l'abolició 
de tot acte que comporte el maltractament, la humiliació, el dany i la mort cruel 
dels animals. 

Mesures:  

C.3.1. Crear el Consell de Salut Municipal. 

C.3.2. Millórar la cóórdinació  entre l'a rea de Serveis Sócials i els centres de 
salut, especialment amb el Servei de Pediatria, per a la detecció  de próblemes de 
salut infantil. 

C.3.3. Afavórir la cól·labóració  entre els diferents nivells d'atenció  sanita ria, 
prima ria i especialitzada. 

C.3.4. Prómóure la cól·labóració  sanita ria entre l'administració  municipal i 
l'autónó mica, i cóórdinar les actuacións. 

C.3.5. Prómóure la realització  de cóngressós, jórnades i reunións sóbre temes 
de sanitat i salut. 

C.3.6. Exigir a la Generalitat Valenciana la implantació  de servei de pediatria 
d'urge ncies adscrit al Punt d'Atenció Continuada (PAC). 

C.3.7. Revindicar la creació  d'un nóu centre de salut perque  les dista ncies des 
de qualsevól punt del póble s'escurcen.  
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C.3.8. Utilitzar els mitjans de cómunicació  i altres eines per a realitzar 
campanyes d'infórmació  sóbre pra ctiques saludables, educació  per a la salut i 
prevenció  de cónductes de risc.  

C.3.9. Realitzar campanyes de cónsum respónsable entre la póblació .  

C.3.10. Intensificar els tractaments puntuals, nórmalment estaciónals, per a 
l'eliminació  de plagues (rates, paneróles, mósquits, puces...) fó ra de les 
campanyes prógramades. 

C.3.11. Cóntinuar i refórçar els tractaments ecóló gics per a la prevenció  i 
eliminació  de plagues en l'arbrat (prócesiónaria, pugóns...).  

C.3.12. Establir prótócóls per al cóntról de les cóló nies felinas usant el me tóde 
CES (captura, esterilització  i sólta). Igualment, per a altres animals urbans 
silvestres, mal anómenats animals invasórs, prióritzant l'aplicació  de me tódes nó 
nócius. 

C.3.13. Augmentar i millórar els parcs canins existents. 

C.3.14. Fómentar amb xarrades infórmatives la sensibilització  sóbre cures, 
higiene i tinença respónsable de góssós, gats i altres animals. 

C.3.15. Permetre l'entrada de góssós en el parc Nórd, rómanent en tót móment 
sóta el cóntról dels seus amós ó própieta ries i respectant en el seu interiór tótes 
les órdenances municipals. 

C.3.16. Estudiar amb les assóciacións animalistas la póssibilitat d'usar un espai 
pu blic per a la instal·lació  d'un alberg d'animals amb pólï tiques de sacrifici zeró. 

C.4. Cultura i memòria democràtica. 

Els equipaments culturals municipals han de respondre al mateix grau d'ètica, 
transparència i fiscalització ciutadana que la revolució democràtica ciutadana està 
exigint als seus representants en la gestió pública. 

En Esquerra Unida volem apostar per facilitar que la cultura siga un ben comú, per 
engegar les polítiques necessàries per a vetlar pel dret a la cultura, garantir l'accés 
i les condicions per a produir cultures en el conjunt del municipi i fomentar un 
domini públic obert i accessible de recursos culturals. En aquest sentit, cal resituar 
les intervencions públiques en l'àmbit cultural entenent aquesta esfera de 
producció, creativitat i sociabilitat com un dret de tots els barris i no com un pretext 
per a culminar processos polítics i econòmics que beneficien solament a les elits. 

La cultura és una eina per a transformar Sant Vicent en una ciutat més amable i 
dinàmica, una ciutat inquieta i innovadora. 

Mesures:  

C.4.1. Desenvólupar el cónveni marque amb la Universitat mitjançant cónvenis 
puntuals per a activitats culturals i espórtives, publicacións, dicta mens te cnics i 
supórt al desenvólupament del municipi, centre d'activitats tercia ries, ecólógia i 
medi ambient i altres temes d'intere s. 

C.4.2. Prómóciónar i óferir beques per a jóves que estudien ó investiguen sóbre 
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cóm millórar la vida de la nóstra ciutat. Cónvócar premis per a treballs d'aquesta 
ï ndóle.  

C.4.3. Adaptar els estatuts del Consell Municipal de Cultura per a prómóure una 
majór participació  del teixit assóciatiu. 

C.4.4. Realitzar prógrames d'animació  de carrer i óci nócturn que partisca de la 
iniciativa ciutadana i fugen d'un módel cónsumista.  

C.4.5. Instal·lar prógressivament llegendes que expliquen el raónament i 
significació  dels nóus carrers i places, histó ria i significat de les antigues, 
curiósitats, efeme rides, habitatges significatius, etc. 

C.4.6. Impulsar la creació  del Museu de la Ciutat (história-cultura-etnólógia).  

C.4.7. Dótar al municipi d'una Xarxa de Museus Locals que integre l'atractiu 
turï stic de Sant Vicent del Raspeig en un circuit cultural. 

C.4.8. Impulsar un festival d'activitats culturals alternatives i innóvadóres amb 
el nóm de Floreal Amanece.  

C.4.9. Agilitzar tót el póssible els tra mits en les subvencións culturals. 

C.4.10. Utilitzar el cóntracte administratiu de serveis per a facilitar la 
cóntractació  de les actuacións musicals de les entitats del nóstre municipi. 

C.4.11. Establir marcs de cól·labóració  i intercanvi amb altres cónsistóris en el 
terreny de la cultura, fómentant una xarxa de prómóció  de grups i circuits 
culturals. 

C.4.12. Avançar en la recuperació  de la nóstra memó ria histó rica óbrint la galeria 
del sistema de refugis de la guerra civil la bóca de la qual esta  situada en la plaça 
de Lilló Ca nóvas. 

C.4.13. Crear la Casa de la Mu sica adequant les instal·lacións existents en l'actual 
Centre Sócial. 

C.4.14. Crear la figura hónórï fica del Cronista oficial de Sant Vicent del Raspeig, 
históriadór vócaciónal del passat, del present i de la seua cónstant relació . 

C.4.15. Fómentar la cól·labóració  de les assóciacións culturals i els centres de 
prima ria per a realitzar unitats dida ctiques ó prójectes que dónen a cóne ixer la 
nóstra cultura i tradicións. 

C.4.16. Prógramar un cicle de Concerts al Carrer. 

C.4.17. Organitzar l'Arxiu Històric en les instal·lacións de l'actual Arxiu Municipal, 
dótant-hó dels mitjans adequats per a cónsulta i recerca. 

C.4.18. Finalitzar la refórma de l'Auditori Municipal. 

C.4.19. Realitzar un prógrama per a difóndre i recuperar els jócs tradiciónals. 

C.4.20. Crear un Concurs Municipal d'Art Plàstic per a prómóciónar artistes 
emergents.  

C.4.21. Ampliar l'hórari de les biblióteques municipals en e póca d'exa mens. 

C.4.22. Organitzar espais interculturals ón es fómente la cónvive ncia de cóstums 
i cultures diferents cóm a mitja  de millórar la integració  sócial. 
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C.5. Esports. 

L'activitat física és indispensable en una societat que cerque el benestar. Invertir en 
esport implica invertir en salut i també en valors. Per a Esquerra Unida és una 
prioritat apostar per l'esport base, com un esport formatiu que, a més de ser 
accessible a qualsevol veí o veïna del nostre municipi, transmet valors com el 
companyerisme, el respecte pel rival, el saber guanyar, el treball, la superació, la 
valentia, el respecte, la tolerància i la responsabilitat. 

Mesures: 

C.5.1. Prómóure l'espórt base en la ciutat cóm a peça angular del 
desenvólupament persónal. 

C.5.2. Cóntinuar fómentant espórts alternatius, defensant els espórts 
tradiciónals, l'espórt nó federat i els espórts minóritaris, dótant infraestructures 
urbanes per a la seua pra ctica. 

C.5.3. Integrar mitjançant l'espórt als cól·lectius amb necessitats especials i 
persónes amb diversitat funciónal. Desenvólupar prógrames de rehabilitació  en 
malalties (fï siques, psï quiques ó depende ncies de drógues) amb l'espórt. 

C.5.4. Engegar activitats espórtives i/ó d'activitat fï sica de manera que els jóves 
tinguen ópcións diferents d'óci nócturn. 

C.5.5. Cónstruir un camp de futból amb pista d'atletisme hómólógada. 

C.5.6. Cómpletar el Centre de l'Aigua per a póder utilitzar les piscines durant tót 
l'any. 

C.5.7. Finalitzar el Pavelló Poliesportiu Municipal incórpórant al pressupóst les 
previsións de distribució  de la despesa per anualitats. 

C.5.8. Fómentar l'espórt femenï  a Sant Vicent del Raspeig en tóts els camps 
espórtius, cóntemplant les seues expectatives de creixement per a evitar el seu 
estancament i les seues póssibilitats de cómpletar tóts els cicles espórtius.  

C.5.9. Cóntinuar amb la millóra de les instal·lacións espórtives. 

C.5.10. Apóstar per la gestió  pu blica de tótes les instal·lacións espórtives 
municipals (veló dróm).  

C.5.11. Habilitar espais abandónats ó nó utilitzats per al seu u s cóm a espai de 
cónverge ncia d'activitats espórtives. 

C.5.12. Prómóure tórnejós-exhibició  interclubs d'espórts minóritaris. 

C.5.13. Acabar el Skate Park situat en el Parc Nórd. 
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C.6. Festes. 

Les festes són l'expressió d'un poble; són cultura, tradició, però també modernitat i 
diversió. Per aquests motius defensem que les festes han de ser una mica de tota la 
ciutadania, hem de donar-los aqueix caràcter tradicional del festeig popular, però 
sense fer política en la festa, la festa és del poble i han de ser les festeres i els festers 
els que la construïsquen. 

Mesures:  

C.6.1. Realitzar un estudi, en cól·labóració  amb la Universitat, per a cóne ixer 
l'impacte ecónó mic de les diferents festes de la nóstra lócalitat, analitzar els punts 
fórts i les póssibilitats de millóra.  

C.6.2. En cól·labóració  amb les entitats festeres, planificar anualment les 
activitats, de manera que es detalle tót el necessari (infraestructures, enllumenat, 
móbilitat, tra fic, seguretat...) per al bón desenvólupament de les festes. 

C.6.3. Cóntinuar recólzant les festes en les partides rurals cóm a nexe d'unió  i 
integració  del veï nat.  

C.6.4. Estudiar la viabilitat de restringir el tra fic en festes, permetent l'acce s a 
residents en el centre urba  i habilitant pa rquings dissuasóris per a visitants.  

C.6.5. Crear el Museu de la Festa, integrat en la Xarxa de Museus Locals.  

C.6.6. Negóciar la implantació  d'un mó dul d'artesania festera per a fómentar la 
implantació  d'aquest sectór ecónó mic en el municipi. 

C.6.7. Apóstar decididament per una majór prómóció  i difusió  de les festes. 

C.6.8. Amb la cól·labóració  de les entitats festeres, prógramar activitats 
extraescólars per a mótivar la participació  des de la infa ncia. 

C.7. Major. 

El col·lectiu de persones majors és ampli i heterogeni pel que és necessari arreplegar 
les diverses realitats de les persones que ho integren. Algunes persones majors 
poden i volen aportar al context ciutadà la riquesa de la seua experiència i, per tant, 
l'Ajuntament ha de propiciar la seua participació en els òrgans institucionals. Unes 
altres demanden de l'Ajuntament la seua integració en la societat per mitjà d'espais 
i activitats adaptats a les seues necessitats. Finalment, existeix un tercer grup de 
persones majors que entren en el sector de la dependència i les necessitats 
específiques de la qual ja van ser tractades allí. 

Mesures:  

C.7.1. Pótenciar i dinamitzar el Consell Municipal del Major amb la participació  
activa de les assóciacións sanvicenteras d'aquest a mbit. El Cónsell haura  de vetlar 
per la participació  activa dels majórs en tótes les activitats culturals, espórtives, 
festeres, etc. 

C.7.2. Crear circuits de passeig i óci dótant-lós d'aparells d'exercici fï sic i 
descans. 
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C.7.3. Estimular la creació  de grups de lectura i cónvócar certa mens de nóvel·la 
curta i/ó póesia especï fics per a persónes majórs. 

C.7.4. Realitzar una prógramació  anual d'activitats culturals per a aprófitar els 
lócals per al majór ja existents, órganitzant representacións teatrals, recitals, 
actuacións musicals i altres activitats que nó precisen de lócals de gran afórament. 

C.7.5. Organitzar activitats per a persónes majórs en els parcs i jardins. 

C.7.6. Pótenciar la participació  en els prógrames de vóluntariat per a 
prófessiónals jubilats i jubilades (tallers, exhibicións...). 

C.7.7. Realitzar prógrames espórtius anuals especï fics per a majórs.  

C.7.8. Sól·licitar l'ampliació  de l'atenció  i els serveis que es presten en el Centre 
de dia. 

C.7.9. Estudiar per a la targeta Móbilis Bono Oro l'ampliació  del nómbre de 
viatges gratuï ts i les póssibles bónificacións segóns els ingressós de la unitat 
familiar. 

C.7.10. Realitzar un Programa d'Alfabetització Digital. 

C.8. Infantesa i joventut. 

Esquerra Unida vol visibilizar a una infància privada de molts dels seus drets i 
oculta en l'estructura familiar, portant al xiquet a ser un subjecte social ple i no un 
mer objecte de protecció, d'acord amb la Convenció dels Drets del Xiquet i de la 
Xiqueta.  

L'atenció a la joventut, el suport a les seues inquietuds i aspiracions són fonamentals 
per a Esquerra Unida. Sota el tòpic que la joventut és el futur s'amaga la realitat 
que el seu present sembla que a ningú import. Avui, a Espanya, els joves no són amos 
de la seua vida. És necessari la seua participació social per a provocar canvis 
fonamentals que permeten una joventut amb drets i emancipada. 

Mesures: 

C.8.1. Avaluar el cómpliment de la Llei de drets i garanties de la Infància i 
l'adolescència cóm a marc per a revisar la situació  de la infa ncia i el cómpliment 
dels seus drets en el nóstre municipi. 

C.8.2. Desenvólupar una estrate gia de participació  de la infa ncia perque  tal cóm 
ressalta la Convenció dels Drets del Xiquet puguen expressar les seues ópinións i 
parlar dels assumptes que els afecten cóm a cól·lectiu.  

C.8.3. Ampliar les zónes de jócs infantils en parcs, places i zónes enjardinades. 

C.8.4. Crear una bórsa per a la cerca de primera ócupació .  

C.8.5. Crear, de fórma participada, el Pla Sant Vicent del Raspeig Jove adaptat a 
la realitat sócial actual de la jóventut i ón s'inclóguen mesurades i própóstes per 
a enfróntar els seus principals próblemes: fórmació , ócupació  i habitatge. 

C.8.6. Crear una xarxa assemblea ria infórmativa entre estudiants delegats de 
curs per a incentivar l'assóciaciónisme i els drets de l'alumnat.  
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C.8.7. Crear el Foro Jove Municipal cóm a ó rgan de participació  ciutadana 
juvenil, fómentant la participació  en el mateix i dótant-hó de recursós suficients.  

C.8.8. Crear la Setmana de la Joventut duta a terme pels i les jóves perque  
puguen dónar a cóne ixer les seues inquietuds i les accións que pórten a terme. 

C.8.9. Realitzar un cóncurs d'art urba  i pótenciar espais de creació  artï stica.  

C.8.10. Impulsar prójectes d'innóvació  i de petites pimes de jóves emprenedórs. 

C.8.11. Desenvólupar entre la jóventut els valórs pacifistes, antimilitaristes i de 
nó-vióle ncia.  

C.8.12. Fómentar alternatives d'óci juvenil lu dic, cultural ó espórtiu, impulsant 
tambe  un pla de prevenció  cóntra les drógódepende ncies. 

C.8.13. Elabórar estrate gies de prevenció  de la ludópatï a amb mesures 
enfócades a l'a mbit de la prevenció  en la jóventut (publicitat i lócalització  de les 
cases d'apóstes).  

C.8.14. Realitzar campanyes sóbre sexe, salut sexual i anticóncepció n.  

C.9. Cooperació solidària. 

Vivim en un moment en el qual a la crisi financera del capitalisme se li ha sumat una 
dramàtica crisi alimentària i una crisi energètica i ambiental produïda per un 
sistema que es fonamenta en l'afany de lucre en lloc del ben comú. En aquesta fase 
bàrbara i criminal del capitalisme, no solament s'ataca el benestar de les persones 
en els països desenvolupats, sinó que també es multipliquen les desigualtats respecte 
als països empobrits, abandonant a milions de persones a la seua sort, condemnant-
les a la fam, a la mort per falta de medicació i a la pobresa extrema. La concentració 
de la riquesa en molt poques mans, no solament és depredadora de les conquestes 
socials aconseguides en el segle XX, sinó que també destrueix la biodiversitat i la 
pau. 

Per tot açò, en Esquerra unida pensem que hem d'incrementar la nostra solidaritat 
amb tots els pobles que pateixen les calamitats de la fam, la malaltia i la pobresa. 
L'estalvi en la despesa armamentística ha de ser una de les fonts bàsiques de 
finançament per a complir els terminis dels Objectius de Desenvolupament del 
Mil·lenni. El finançament per a localitzar l'ocupació, els serveis bàsics, l'educació i 
cultura contribuirà a posar fi al drama de les migracions massives, que són 
tractades pel sistema com una amenaça. 

Mesures:  

C.9.1. Incrementar les partides de cóóperació  per al desenvólupament i amb 
açó  l'educació , sensibilització  i la respónsabilitat sólida ria internaciónal. 

C.9.2. Dónar participació  efectiva a les ONGD en el disseny i implementació  de 
les pólï tiques de cóóperació  i de les campanyes de sensibilització  a desenvólupar. 

C.9.3. Recólzar els prócessós de lluita cóntra les causes de la póbresa i la 
desigualtat sócial, respecte als drets humans, ambientals i sócials. 

C.9.4. Establir mecanismes de cóórdinació  per a enfórtir el teixit de cóóperació  
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municipalista entre els póbles i ciutats de la próvï ncia d'Alacant.  

C.9.5. Adherir-se a la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans en la 
ciutat, que próclama les llibertats pu bliques i els drets fónamentals recóneguts a 
la ciutadania de póbles i ciutats (ja signat per me s de 400 ajuntaments a nivell 
európeu). I adherir-se tambe  a la Carta-Agenda Mundial de Drets Humans en la 
ciutat, cóm una eina de treball que tenen els góverns lócals per a cóntribuir a 
cónstruir sócietats me s inclusives, demócra tiques i sólida ries.  
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D. POLÍTIQUES TRANSVERSALS. 

L'aprofundiment democràtic solament serà possible reformant les formes de fer 
política i apostant per la democràcia participativa per a aconseguir un canvi polític 
substancial que comporte un gir econòmic, social, cultural i ètic des de la 
participació ciutadana i la transparència en la gestió del públic. 

D.1. Participació ciutadana. 

No volem gestionar per delegació, sinó amb participació. Tenim el convenciment 
que a major participació major democràcia, i per açò volem avançar cap a una 
democràcia participativa que pose als ciutadans i ciutadanes en el centre. 

Un model de democràcia avançada necessita una societat civil forta i vertebrada, 
en la qual les organitzacions i col·lectius socials contribuïsquen a la 
democratització i transformació de la societat. Volem canviar la tendència actual 
neoliberal de convertir als ciutadans en subjectes passius i acrítics, "consumidors" 
de serveis. 

Mesures: 

D.1.1. Crear el Consell Econòmic i Social per a l'ana lisi de les interaccións entre 
les pólï tiques i iniciatives municipals i el teixit ecónó mic lócal, amb cara cter 
vinculant en aquells assumptes me s rellevants d'aquest a mbit. 

D.1.2. Establir mecanismes de cónsultes pópulars ó refere ndums vinculants per 
a assumptes de transcende ncia municipal. 

D.1.3. Dissenyar enquestes senzilles per a inclóure en la web de l'Ajuntament 
per a sól·licitar l'ópinió  sóbre un determinat assumpte municipal i que, per tant, 
cóncerneix a les necessitats i inquietuds de la ciutadania. 

D.1.4. Módificar l'actual Reglament de Participació Ciutadana. 

D.1.5. Fómentar l'assóciaciónisme en general, especialment el d'aquells 
cól·lectius que tinguen la vóluntat d'assóciar-se i manquen de póssibilitats. 
Simplificar la inscripció  en el cens assóciacións lócals. 

D.1.6. Celebrar anualment un debat sóbre l'estat de la ciutat, a trave s d'un Ple 
Extraórdinari, en el qual póden participar aquelles persónes que assistisquen al 
Ple. 

D.1.7. Es realitzara  un inventari de be ns móbles sense u s ó infrautilizadós, per 
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a dónar-li usós sócials ó de participació  ciutadana. 

D.1.8. Crear el Servei Integral d'Associacions i Participació (SIAP). Un servei 
d'assessórament, infórmació  i fórmació  per a assóciacións del municipi, i que 
fï sicament se situaria en la Casa de les Assóciacións. 

D.1.9. Impulsar i fómentar l'u s de les nóves tecnólógies en Participació  
Ciutadana. Própósem un prójecte cóncret denóminat Participa Sant Vicent del 
Raspeig, aplicació  infórma tica per a facilitar la cómunicació  fa cil i directa entre 
l'Ajuntament i les assóciacións del municipi. 

D.1.10. Atendre persónalment a la ciutadania i órganitzar de fórma perió dica 
assemblees veï nals pels diferents barris i districtes de la lócalitat. 

D.2. Honestedat. 

Per a aconseguir una vertadera democràcia sabem que la lluita contra la corrupció 
ha de ser un senyal d'identitat de tota societat avançada que es precie. Som 
conscients que la corrupció que assola el nostre sistema polític té el seu origen en 
un sistema econòmic que crea corruptes i és impune enfront dels corruptores. Sabem 
que el millor antídot contra la corrupció és més democràcia. Més democràcia 
econòmica, política, però també una democràcia informada.  

Mesures: 

D.2.1. Tótes les regidóres i regidórs i el persónal de lliure designació  hauran de 
signar la seua adhesió  al Codi de Bon Govern de la Generalitat Valenciana. 

D.2.2. Regular els lï mits tólerats en regals i invitacións a ca rrecs pu blics i 
ca rrecs de lliure designació . Els óbsequis amb valór superiór a 50 eurós seran 
rebutjats ó lliurats a la institució . Es creara  un Registre Públic d'Obsequis i 
Invitacions per a quanties inferiórs a 50 eurós. 

D.2.3. Establir la próhibició  de percebre óbsequis ó invitacións per part de 
cóntractistes de la institució  i nó acceptar invitacións per a assistir a actes 
culturals i espórtius sense fer efectiva la córrespónent entrada, excepte en els 
casós en que  s'assistisca cóm a representant municipal. 

D.2.4. Realitzar un cóntról estricte de l'absentisme dels ca rrecs electes en les 
seues respectives respónsabilitats i establir sancións especï fiques per 
desistiment de funcións. 

D.2.5. Aplicar una incómpatibilitat radical per a la gestió  i cóntractació  del 
sectór pu blic a aquelles empreses que expliquen en els seus ó rgans de gestió  ó 
abónen qualsevól tipus de servei a els qui, cóm a gestórs ó respónsables del sectór 
pu blic, hagen treballat en l'Administració  els tres anys anteriórs.  

D.2.6. Limitar el nómbre de ca rrecs de lliure designació  i transpare ncia en els 
nómenaments i en les seues retribucións. Fer pu blics els criteris de cóntractació  
dels ca rrecs de lliure designació . La cóntractació  es realitzara  sóbre unes Bases 
Generals cómunes que valóren l'experie ncia prófessiónal, la fórmació  i la 
participació  en cól·lectius i móviments sócials del municipi, aixï  cóm el dómini de 
les dues llengu es óficials. Les Bases s'anunciaran en tóts els canals póssibles de 
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cómunicació . Es creara  una Cómissió  de selecció  que fara  una avaluació  cega de 
les persónes aspirants, elevant una terna al ca rrec electe de qui vaja a dependre 
que, pre via entrevista, prendra  una decisió  mótivada. 

D.2.7. Establir que el salari net de l'alcalde ó de l'alcaldessa nó superara , en tót 
cas, tres vegades el Salari Mínim Interprofessional (SMI), inclóent dietes, fixant per 
al 2019 un tópall salarial de 2.700,00 eurós nets. Per a la resta de representants 
pólï tics el sóu sera  variable en funció  de la seua dedicació  i de les seues 
respónsabilitats. 

D.3. Transparència. 

Una administració moderna i transparent ha d'assumir el compromís de comunicar 
a la ciutadania tota la informació pública rellevant o en la qual estiga interessada 
qualsevol persona. Solament d'aquesta manera podem aconseguir que els ciutadans 
i ciutadanes siguen partícips de la gestió del públic i puguen fiscalitzar i exigir la 
millora dels serveis públics que utilitzen i gaudeixen. 

Volem un Ajuntament obert, clar i absolutament transparent. Per a açò serà 
necessari dotar-ho de les eines tecnològiques necessàries i donar consistència i 
continuïtat al projecte. 

Mesures: 

D.3.1. Realitzar una web municipal me s atractiva, intuï tiva, ra pida i sócial, 
inclóent la póssibilitat que els usuaris puguen cómentar les nótï cies, 
esdeveniments, etc. que es publiquen i valórar ó puntuar els seus cóntinguts. 

D.3.2. Incrementar la participació  en xarxes sócials. 

D.3.3. Elabórar l'Ordenança de Transparència de Sant Vicent del Raspeig. 
Aquesta órdenança especificara  la relació  exhaustiva de dades a publicar en el 
Pórtal de Transpare ncia de la web municipal, juntament amb els indicadórs 
adequats perque  una cómissió  de seguiment avalue perió dicament el seu 
cómpliment. Les dades a arreplegar es referiran a:  

 Càrrecs electes i el personal de l'Ajuntament (nòmines, trajectòria 
professional, declaracions de la renda i patrimonials dels càrrecs 
electes i del personal de lliure designació, retribucions per 
assistències, dietes i despeses, agendes, RPT...). 

 L'organització i el patrimoni de l'Ajuntament (òrgans de govern i 
funcions, relació d'immobles, vehicles oficials i béns mobles d'alt 
valor econòmic i/o històric artístic, parc mòbil, Inventari de Béns i 
Drets reals...). 

 Normes municipals, planificació i organització. 

 Dades d'informació i atenció al ciutadà (carta de serveis, incidències, 
corts de tràfic, fòrum de discussió i debat en la web municipal...). 

 Procediments de contractació de serveis, quanties, llistes de 
proveïdors i contractistes, convenis i subvencions... 

 Plans i modificacions del PGOU, convenis urbanístics, plans parcials... 
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 Indicadors sobre inversió en infraestructures (inversió per habitant, 
percentatges d'ingressos i despeses d'urbanisme...). 

 Dades de transparència economicofinancera. 

D.3.4. Estudiar la viabilitat d'elaborar un portal d'Open Data municipal. 

D.4. Igualtat de génere. 

La Justícia Social pansa irrenunciablement per l'equitat de gènere. Per a poder 
avançar en aquest sentit és necessari implantar mesures que impregnen tota la 
política municipal de la lluita contra la desigualtat imposada pel sistema patriarcal 
en el qual vivim. Un sistema en el qual contínuament s'ataquen els drets 
fonamentals de les dones i de les persones LGTBI. La consolidació del ja aconseguit 
i l'avanç sense pausa en el respecte a la diversitat i la no discriminació per raons 
d'orientació sexual i identitat i expressió de gènere són pilars irrenunciables dels 
ajuntaments democràtics. 

Mesures: 

D.4.1. Cónstituir la Taula de la igualtat de gènere que, entre altres funcións, 
avalue el grau de cómpliment del Pla Municipal d'Igualtat de Gènere. 

D.4.2. Realitzar el Protocol municipal contra la violència de gènere.  

D.4.3. Elabórar el Pla municipal per unes Festes lliures de violències masclistes. 

D.4.4. Subministrar a les dónes que hó sól·liciten un dispósitiu GPS cónnectat a 
una aplicació  del mó bil per a avisar a la pólicia en cas agressió . 

D.4.5. Incrementar la plantilla lócal de VióGe n amb persónal amb preparació  
especï fica en vióle ncia de ge nere. 

D.4.6. Efectuar campanyes d'infórmació  sócial que fómenten la denu ncia 
d'agressións sexistes i de cómpórtaments d'ódi davant la diversitat sexual, 
prómóvent actituds de respecte i igualtat. 

D.4.7. Realitzar prómóció  instituciónal per a dónar impuls i supórt a les 
campanyes per la igualtat de la dóna i cóntra la vióle ncia masclista, especialment 
en dates assenyalades (8 de març, Dia Internaciónal de la Dóna, i 25 de nóvembre, 
Dia Internaciónal de l'Eliminació  de la Vióle ncia cóntra la Dóna). 

D.4.8. I dem per a les campanyes pels drets i la diversitat LGTBI, especialment 
en dates assenyalades (Octubre Trans, 17 de maig, Dia Internaciónal cóntra la 
LGTBIfóbia, ó el 28 de juny, Dia de l'Orgull i l'Alliberament LGTBI). 

D.4.9. Realitzar campanyes de fóment de l'assóciaciónisme LGTBI juvenil. 

D.4.10. Planificar i realitzar cursós de fórmació  en igualtat i en mate ria de drets 
i llibertats de les persónes LGTBI per a les treballadóres i treballadórs de 
l'Ajuntament. 

D.4.11. Implantar prógressivament el llenguatge inclusiu en la dócumentació  
municipal. 

D.4.12. Impedir les publicacións sexistes en els espais pu blics del municipi. 
Inclóure cla usules en la cóntractació  amb les empreses que resulten 
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adjudicata ries amb l'Ajuntament per a evitar aquest tipus de publicacións. 

D.4.13. Desenvólupar pólï tiques encaminades a l'abólició  de la próstitució , cóm 
a fórma extrema de vióle ncia de ge nere. 

D.4.14. Dónar cómpliment real i efectiu a tótes les mócións apróvades en els 
plens municipals sóbre lluita per la igualtat i cóntra la vióle ncia de ge nere. 

D.5. Igualtat lingüística. 

Un idioma sempre és ambaixador i llera d'una civilització i transmet una saviesa i 
una forma de vida; constitueix un univers, patrimoni i senyal d'identitat. I mai 
l'aprenentatge i el cultiu d'un pot servir d'excusa per al menyspreu, l'abandó o el 
maltractament a un altre. 

En Esquerra Unida creiem que el millor mètode per a conservar una llengua 
minoritària és aprendre-la, utilitzar-la, difondre-la, prestigiarla en tots els àmbits i 
per tots els mitjans possibles, però, sobretot, transmetre-la als quals vénen darrere 
de nosaltres. 

Mesures: 

D.5.1. Realitzar prógrames, prójectes ó cónvenis que permeten que 
impresós, fórmularis, cónvócató ries, etc. apareguen en les dues llengu es óficials 
de la Cómunitat.  

D.5.2. Cuidar que en tóta la prógramació  municipal (cultural, espórtiva, 
juvenil...) s'utilitzen les dues llengu es vehiculessis equilibradament. 

D.5.3. Organitzar activitats culturals especï fiques per a la difusió  de la 
creació  d'escriptórs, mu sics i dibuixants de có mics.  
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