
 

INFORME DE GESTIÓ 

 

 

INICI, SITUACIÓ I REPTES. 

 

L'actual direcció, que ara presenta el seu informe de gestió, va ser triada el 28 d'abril 

del 2018. La situació organitzativa i política de l'organització no era la més desitjable 

per als reptes que havíem d'abordar convençuts de la necessitat que Esquerra Unida 

del País Valencià fora un instrument útil per a la societat. Plantejàvem en aquell 

moment que l'espai polític d'EUPV no havia sigut ocupat per cap altra força política, 

si bé sí en part el seu espai electoral, i per això era fonamental tornar a tindre un paper 

rellevant en la política autonòmica del País Valencià. Per primera vegada des de la 

seua formació, EUPV havia perdut la seua representació en les Corts Valencianes, 

en un nou cicle polític en el qual el PP, després de 20 anys en el poder valencià, havia 

perdut el seu govern de majories absolutes. S'obria una nova etapa amb el govern del 

Botànic, PSOE i Compromís amb el suport extern de Podem. EUPV havia sigut clau 

per a la caiguda del PP, fent una oposició seriosa, de denúncia clara i contundent de 

la corrupció, de l'espoli realitzat a les nostres arques públiques. Una part important 

dels casos de corrupció oberts contra el PP, havien tingut el seu inici en denúncies 

presentades per EUPV. No obstant això, malgrat haver sigut fonamentals perquè es 

produïra aqueix canvi polític, no vam poder ser part activa d'aquest, quedant 

pràcticament invisibilitzats en la política autonòmica. 

 

El repte per a aquesta nova direcció era clar, tornar a ser un subjecte actiu i amb 

capacitat d'incidència en les polítiques autonòmiques. 

 

Els vímets amb els quals l'actual direcció comptava no eren els millors, la nostra 

formació no gaudia del múscul organitzatiu d'altres èpoques, les àrees estaven 

pràcticament desaparegudes, la fundació desarticulada, existia una absència de 

política comunicativa… 

 

Però els reptes que ens marcàrem no van ser menors: 

 

● Aliances electorals per al cicle electoral que venia. 

● Retorn d'EUPV a les Corts Valencianes. 

● Mantindre la representació d'EUPV en el Congrés dels Diputats. 

● Mantindre i ampliar la nostra representació municipal. 

● Formar part de l'executiu valencià, sempre vam mantindre la certesa 

que la nostra veu havia faltat en les polítiques de canvi. 

● Reforçar l'estructura organitzativa d'EUPV. 

● Reimpulsar les àrees d'elaboració. 

● Millorar la nostra acció comunicativa, tant l'externa com la interna. 



 
● Posar en funcionament la Fundació d'Estudis Polítics i Socials. 

 

 

ALIANCES ELECTORALS I CICLE ELECTORAL  

 

Molt prompte, sense tot just tindre temps d'articular degudament l'organització, ens 

vam veure obligats a fer front a les seguides convocatòries electorals del 2019. En el 

primer Consell Polític Nacional, celebrat al juny del 2018, i davant la recent aprovació 

de la moció de Censura a Mariano Rajoy, ja es va haver d'anunciar la preparació dels 

processos electorals, donat que a més s'estava a menys d'un any de les eleccions 

municipals, autonòmiques i europees. 

 

Durant aquest període es van accelerar els contactes i les diferents reunions tant amb 

els col·lectius locals com amb els Consells Polítics Comarcals, en una primera fase 

que va des de maig del 2018 fins a maig del 2019. Reunions que van tindre com a 

objectiu prendre contacte amb el conjunt de l'organització a fi d'iniciar la preparació 

dels processos electorals que es van desenvolupar durant aqueix període (generals i 

autonòmiques a l'abril i municipals i europees al maig del 2019, així com les posteriors 

noves eleccions generals celebrades el 10 de novembre del mateix any). D'entre 

aquestes reunions cal destacar la trobada municipalista que va tindre lloc a València 

al setembre del 2018 i posteriorment les jornades d'àmbit municipal celebrades a Cox 

al novembre del 2018 que varen servir de formació per als nostres quadres militants 

en diverses àrees (política municipal, comptabilitat electoral…). 

 

A tot aquest intensíssim període electoral vam haver de dedicar els màxims esforços 

organitzatius en un espai reduït de temps. La militància, els col·lectius locals i 

comarcals, i la direcció d'EUPV, vam fer un sobreesforç en una situació molt adversa 

per a l'organització. 

 

El dia que aquesta direcció complia un any al capdavant de l'organització, 28 d'abril 

de 2019, es van celebrar les eleccions autonòmiques i generals. 

 

No va ser una convocatòria electoral fàcil, a nivell global la contesa es disputava entre 

dos blocs ja conformats des de feia mesos: d'una banda, el bloc de dretes 

(sobrenomenat com a constitucionalista, trifachito o trio de Colón) i el bloc 

progressista (conformat pel PSOE i Unidas Podemos) més els partits nacionalistes i 

independentistes. En tot moment, el debat polític, es va centrar en la contraposició 

entre tots dos projectes (fins i tot amb els seus matisos interns a causa de la 

configuració diversa intrabloc) i en aqueixes coordenades es va desenvolupar tant la 

campanya com el vot. Aquest escenari va coincidir tant en l'àmbit estatal com 

l’autonòmic, on la continuïtat o no del Botànic girava entorn del mateix eix (dreta vs 

esquerra). 



 
 

EUPV va arribar a aqueixes eleccions en una situació molt precària i amb un acord 

amb Podem aconseguit al febrer a costa de molta tensió, fet negatiu que va afectar 

les necessàries relacions i treball conjunt. Si bé la situació ideal hauria sigut 

aconseguir un acord molt més d'hora per se, l'avançament electoral també va suposar 

un problema de cara a afrontar una campanya electoral sense quasi marge per a 

preparar-la conjuntament. 

 

La política de confluència no va ser fàcil de concretar, però la direcció va mantindre 

amb èxit una estratègia que va permetre signar l'acord electoral “Unides Podem-

Esquerra Unida” que va possibilitar, no sols visualitzar la nostra referència orgànica 

dins de la coalició, sinó també aconseguir dues actes de diputades per a EUPV en el 

grup parlamentari triat (una acta per la circumscripció de València i una altra per 

Alacant). Aconseguim d'aquesta manera complir amb l'objectiu marcat de tornar al 

Parlament després de quatre anys de travessia pel desert. Hem sigut l'única força 

política a tornar a les Corts Valencianes després d'haver quedat com a 

extraparlamentària. 

 

Cal destacar que la configuració de les candidatures autonòmiques d'EUPV es van 

fer per consens de tota l'organització i així es van portar a primàries per a la seua 

aprovació. Aquesta demostració d'acord i unitat va ajudar sense dubtes a presentar-

nos en la negociació de les candidatures de la coalició amb majors possibilitats d'èxit. 

 

Igualment, cal destacar d'aqueix període electoral el resultat de les eleccions generals 

on vam poder, en totes dues convocatòries, mantindre l'acta de Diputada per la 

circumscripció de València.  

 

La negociació del govern del Botànic. 

 

Finalment aconseguim formar part del govern autonòmic i dirigir una de les 

Conselleries. Ara, des de la distància, podem observar-ho com amb una certa 

normalitat, però cal recordar i remarcar la gran faena que es va fer en les negociacions 

per a aconseguir el resultat obtingut. No va ser fàcil i va requerir de molt d'esforç i 

intel·ligència per a dur-lo a terme.  

 

Es va acordar que Esquerra Unida del País Valencià participaria en el govern valencià 

encapçalant la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat 

Democràtica. 

 

 La postura mantinguda per Podem va ser contrària a la nostra integració al Consell 

(com també ha succeït en altres comunitats amb característiques similars) i, per tant, 

EUPV es va veure forçada a explicar a la resta d'actors polítics les nostres condicions 



 
(acordades al si de l'organització) per a participar, mantenint la nostra fermesa durant 

tota la negociació. 

 

 Finalment, sobre el repartiment global de l'acord que corresponia a Unides 

Podemos-EU, EUPV va accedir al 30%, com establia l'acord de coalició, sense formar 

part del mestissatge que realitzen la resta de forces del Botànic, que ha ocupat 

Podem, arribant així al 70%. 

 

 Quant al programa de govern hem de sentir satisfacció per la quantitat de mesures 

incloses que provenien del nostre propi programa electoral. Sens dubte, és un acord 

programàtic de caràcter progressista que planteja importants reptes per a la vida de 

la gent i el futur del nostre poble. El programa, que es pot trobar en la web d'EUPV, 

està basat en sis eixos: 

 

● Transició ecològica i lluita contra el canvi climàtic. 

● Feminisme, diversitat i igualtat de tracte. 

● Serveis públics per a les persones. 

● Ocupació, model productiu i innovació. 

● Qualitat democràtica i bon govern. 

● Fiscalitat progressiva, finançament just i interessos valencians.  

 

L'anterior legislatura, la del primer Botànic, va ser un període de ruptura amb els 20 

anys de governs populars on la gran problemàtica de la corrupció i la mala gestió 

estava tan enquistada que esdevenia estructural. Els dos principals reptes per a 

l'executiu, donada la situació heretada, van ser acabar amb el descrèdit institucional i 

prioritzar la política social com a element de cohesió i protecció. 

 

 Des d'EUPV es va mantindre sempre una postura positiva, però alhora crítica, 

especialment respecte a certes qüestions que no estaven sent abordades amb 

suficient voluntat i impuls i que han sigut elements tradicionalment definitoris de la 

proposta política de la nostra organització com són la participació ciutadana, la 

defensa dels serveis públics o la memòria democràtica. 

 

 Arribats a aqueix punt era crucial continuar demostrant la importància que sempre 

va tindre en un govern la nostra presència. Era i és l'oportunitat de dur a terme 

polítiques de gran importància des de les competències que tenim, així com impregnar 

el conjunt de l'executiu i les seues decisions col·lectives, des de la nostra humil 

posició. Temes com per exemple la reversió de serveis privatitzats, la qualitat de la 

contractació, les clàusules socials en la contractació, el funcionament eficaç de la 

dependència… eren, com hem demostrat, qüestions prioritàries per a nosaltres. 

 

 



 
Eleccions municipals. 

 

Complicat va ser també aplicar les polítiques de confluència a nivells municipals. 

Podemos va optar per imposar la seua majoria electoral d'altres espais (l'europeu, 

autonòmic i general) per a exigir el famós 70/30 en les municipals. Fora totalment de 

la realitat municipalista, aquesta pretensió tirà per terra les possibilitats d'acord en la 

majoria de les localitats. Des de la direcció ens posicionem radicalment en contra 

d'aqueixa pretensió, donant suport a la decisió per la qual van optar els nostres 

col·lectius locals en cada municipi. El resultat va ser la presència d'EUPV sota quatre 

paraigües electorals diferents: com a EUPV, com Unides Podem-Esquerra Unida, 

com ERPV-EUPV: seguim endavant i en candidatures de Compromís-EUPV. Els 

resultats dels comicis municipals del 2019 van ser menys favorables per a la nostra 

organització que els del 2015, però per contra vam demostrar a Podem que el seu 

intent de substituir-nos en aquest terreny va ser infructuós. Encara que els nostres 

resultats municipals no van ser bons respecte als obtinguts en els comicis del 2015, 

especialment en les grans ciutats i àrees metropolitanes, aconseguim mantindre 12 

alcaldies i 137 actes de regidors i regidores, enfront de 15 de Podem i cap alcaldia. 

En qualsevol cas, un fracàs per a l'espai polític de confluència que compartim 

conjuntament. 

 

Malgrat totes les dificultats, hem intentat i aconseguit, dins de les possibilitats, 

visualitzar a EUPV marcant perfil propi en cadascun dels Grups Municipals, 

Regidories i Alcaldies tant com EUPV com en els espais de confluència. 

 

Partint dels resultats del 2015 els de 2019 van poder ser decebedors, però tal com 

analitzàrem en el seu moment, en les eleccions municipals de 2015 es va obtindre un 

increment considerable, encara que desigual, entre els diferents territoris. Cal 

recordar com era la situació política d'aqueix moment. En la majoria de les institucions 

governava el Partit Popular, en algunes durant dues o més dècades, els seus casos 

de corrupció omplien diàriament els canals de televisió, ràdios i periòdics, Podemos 

estava en plena expansió després de la seua irrupció en el 2014 i existia una important 

desafecció de la ciutadania cap al PSOE. La situació podia qualificar-se de finestra 

d'oportunitat per al canvi polític des de l'esquerra transformadora. Com a organització 

vam tindre possibilitat d'aconseguir resultats que foren determinants per a ser 

subjectes del canvi polític en molts municipis del País Valencià i fins i tot en la 

Diputació de València. En alguns municipis amb la nostra pròpia marca, una part 

important van ser municipis on Podemos no es va presentar o fins i tot presentant-se 

l'espai a l'esquerra del PSOE era prou ampli com perquè tingueren cabuda dos o fins 

i tot tres forces polítiques. En les principals ciutats el fet que el vot de Podemos fora 

fonamentalment urbà, sumat al gran augment també de Compromís va fer que el 

competir fera pràcticament impossible superar la barrera del 5%. 

 



 
Quatre anys després el panorama polític havia canviat substancialment, el PSOE va 

recuperar molt del vot que havia perdut, per la qual cosa ja no podíem continuar 

afirmant que es va acabar el bipartidisme i junt amb ell les majoria absolutes. 

Podemos va patir una caiguda estrepitosa, fruit de no haver sabut gestionar el seu 

auge i Compromís, encara que els bons resultats del 2015 li permeteren resistir millor 

la recuperació del PSOE, també va patir una important baixada, esmorteïda gràcies a 

conservar l'alcaldia de la ciutat de València. 

 

Encara que es van produir algunes particularitats, sí que analitzàvem que es 

repeteixen determinades pautes en els resultats del 26 de maig, en aquells 

ajuntaments on el PSOE ha ostentat l'alcaldia aquests quatre anys revaliden la 

mateixa augmentant considerablement els seus resultats, sent la força més votada i 

fins i tot obtenint la majoria absoluta o fregant-la (Aldaia, Moncada, Mislata, Paterna, 

Torrent, Xàtiva…), on l'alcaldia va recaure en Compromís majoritàriament mantenen 

les alcaldies però seguits molt de prop pel PSOE, en els municipis en els quals 

l'Alcaldia va ser ostentada per EUPV fins al final de la legislatura es revalida i s'arriba 

a incrementar considerablement, Polinyà de Xúquer, Riola, Chelva, Llutxent, Barxeta, 

Monforte del Cid, Fuenterrobles, Aspe, Albalat de la Ribera i Simat de la Valldigna.  

 

Concloíem l'anàlisi observant que en la majoria dels municipis no existia espai 

electoral per a tres forces polítiques a l'esquerra del PSOE, la qual cosa ens convidava 

a una reflexió en el marc de les aliances de cara a la pròxima contesa electoral. 

 

De tot aquest període, la realitat més reconfortant és que vam posar de nou a EUPV 

en el tauler de joc de la política valenciana. Recuperem presència institucional i, 

conseqüentment, també social. La nostra presència en els mitjans de comunicació, la 

nostra continuada notificació d'iniciatives parlamentàries i de govern, ens torna a 

situar en la dinàmica més profitosa per a incidir en la societat valenciana. Algunes de 

les nostres propostes que anteriorment no passaven de ser desitjos, ara són realitats 

publicades al DOGV i en el BOE en forma de lleis i decrets. Hem passat de la proposta 

a la pràctica. Amb totes les dificultats i limitacions pròpies d'una força minoritària 

encara en l'espai del govern, hem sabut portar avant iniciatives de gran importància 

política.  

 

 

REFORÇAR L'ORGANITZACIÓ 

 

Una vegada finalitzat l'intens cicle electoral del 2019, i en la reunió del CPN realitzat 

el 29 de febrer de 2020 a Tavernes de la Valldigna, acordem que, a partir d'aqueixa 

data, continuaríem amb la campanya de desenvolupament organitzatiu i la 

consolidació dels col·lectius locals. Es va arribar a programar una Conferència 



 
d'Organització per a potenciar l'estructura organitzativa i de finances, així com es van 

organitzar també unes Jornades Municipalistes de gran format formatiu. 

 

Per tots és sabut que, als pocs dies, el 14 de març es va decretar l'estat d'alarma a 

causa de la pandèmia de la COVID-19, amb tot el que això va suposar de paralització 

dels projectes plantejats. 

 

En aquest punt cal destacar que, durant els mesos més aguts de la pandèmia, l'Àrea 

interna es va bolcar per complet en l'ajuda a l'àrea institucional per a facilitar l'adopció 

de les mesures a les nostres companyes i companys que treballen tant als seus 

Ajuntaments com coordinadors locals i comarcals.  

 

Malgrat la situació sanitària que hem patit i que continuem patint a causa de la 

pandèmia de la COVID-19, l'Àrea interna va realitzar des del minut 1 d'aquesta 

situació anòmala una reestructuració del seu pla aprovat en el citat Consell Polític 

Nacional. Per això, s'ha fet un esforç considerable per part de l'organització per a 

poder mantindre l'activitat administrativa i orgànica complint en tot el moment amb 

tota la normativa sanitària. No obstant això, malgrat aqueixa situació, des de la 

Comissió executiva i l'àrea d'organització, es va acordar mantindre aquestes reunions 

de manera telemàtica amb els CPC i de manera presencial amb assistència reduïda 

sempre que les circumstàncies sanitàries ho han permés, a les comarques que fora 

possible, i així ho vam fer mantenint reunions tant en línia com presencials, 

pràcticament amb totes les comarques. En aqueixes reunions comarcals s'ha procedit 

a realitzar una anàlisi de cada comarca i a ajudar a les mateixes en el que fora 

necessari. 

 

En totes les comarques amb militància d'EUPV, que són la majoria de les comarques 

del País Valencià, existeix una coordinació comarcal, encara que bé és cert que el 

funcionament és desigual, amb comarques amb una coordinació més contínua i 

estructurada i altres d'una manera menor. Era important per a la direcció que les 

estructures mitjanes funcionaren i que tingueren una interlocució directa i fluida amb 

la direcció, la qual cosa s'ha donat en major o menor mesura depenent de la comarca. 

Les direccions comarcals són fonamentals per a fer un acompanyament i coordinació 

dels col·lectius locals. Per això també hem actuat en el cas d'algunes comarques en 

produir-se un buit en la direcció comarcal, nomenant equips que pogueren 

desenvolupar aqueixes funcions. 

 

Durant aqueix període i més en concret des de finals del 2020 i principis del 2021, es 

va posar en marxa una campanya de cures, de manera conjunta amb la direcció d'IU, 

cap a les persones majors de la nostra organització. Campanya que, malgrat les 

limitacions, creiem que va ser un gran encert i que va estar molt ben acollida per 

aquelles companyes i companys amb els quals es va poder contactar via telefònica.  



 
Per a la realització de la campanya es van elaborar una sèrie de preguntes, des de 

com es trobaven personalment i anímica i si necessitaven ajuda per part de 

l'organització. Igualment, se'ls preguntava per si tenien dificultats per a poder 

participar en els diferents processos que s'estaven desenvolupant durant aqueix 

període. 

 

Hem de ressaltar que no es va produir cap inconvenient per a respondre a les 

preguntes, lluny d'això la majoria de la militància amb els quals es va poder contactar 

un a una, van mostrar el seu agraïment per contactar amb elles i ells i que se'ls 

tinguera en compte com a part activa de l'organització. 

 

Quant a l'afiliació, des que l'actual direcció va assumir la responsabilitat política, la 

militància s'ha mantingut en un percentatge del 97%, valor que reflecteix una 

estabilitat afiliativa durant tot aquest període temporal, sent la Federació amb 

l'estabilitat més alta. 

 

L'objectiu de la Comissió Executiva des del primer moment ha sigut cuidar i mantindre 

la nostra militància, però també tenia i té com a objectiu augmentar-la. Per això, des 

de l'organització s'han realitzat polítiques actives concretes per a mantindre i 

augmentar la mateixa, posant-se a disposició de cada col·lectiu i de cada militant per 

a conéixer tant l'estat de cada situació individual com el general del col·lectiu.  

 

Cal no oblidar en aquest punt la paralització que ha suposat la pandèmia de la COVID-

19 en la nostra manera d'organitzar-nos i en molts aspectes que influeixen en aquesta 

situació. Moltes assemblees locals i comarcals no van desenvolupar quasi activitat 

orgànica i política a causa de la crisi sanitària.  

 

Davant d’aquesta situació i per a aconseguir aquests objectius s'han realitzat diverses 

campanyes:  

 

● Al costat d'Esquerra Unida s'han dut a terme millores en l'espai personal de 

cada militant perquè cadascuna/ú tinga l'autonomia per a poder modificar les 

seues dades personals en la seua fitxa d'afiliat/a. 

 

● Campanya d'afiliació en xarxes socials: A més de les eines en l'àmbit intern per 

a mantindre i cuidar a la nostra militància, s'han realitzat campanyes 

audiovisuals per a donar a conéixer la nostra organització mitjançant accions 

concretes en les nostres xarxes socials i pàgina web recollint el treball realitzat 

en els diferents àmbits i animant a la nova afiliació en diverses dates diferents. 

 

● A causa del procés de fusió realitzat per diverses entitats bancàries, es va 

poder observar que pels seus processos interns estaven deixant de vincular 



 
els comptes bancaris anteriors amb les noves. Per això, es va realitzar una 

acció concreta junt a Izquierda Unida per a comunicar a totes les persones que 

estaven en aqueixa situació, tant per via electrònica com per trucades, per a 

esmenar la mateixa. 

 

Cal assenyalar també en aquest informe la voluntat de la direcció d'integrar les 

diferents sensibilitats que existeixen en l'organització. Des d'un principi sempre s'ha 

proposat la integració en l'executiva dels i les companyes que han participat de llistes 

alternatives amb propostes alternatives a la de la majoria, respectant, com no pot ser 

d'una altra manera, la seua representació sobre la base a allò expressat en els 

processos assemblearis. Així com per a formar part dels equips de representació 

institucional amb perfils adequats als càrrecs de responsabilitat. Es van aconseguir 

consensos importants; com el ja esmentat de l'elaboració de les candidatures 

autonòmiques i, més recentment, la de la composició dels membres que en 

representació d'EUPV formen part de la Coordinadora Federal. Però no hem sigut 

capaços de sumar tots els consensos necessaris i no hem pogut arribar al nivell 

d'integració desitjable. Aquest tema és encara un objectiu per aconseguir, i és 

responsabilitat de totes i tots aconseguir-lo. Potser, i esperem que així siga, aquesta 

XIII assemblea siga una bona oportunitat per a aconseguir-ho.  

 

Finances 

 

Mancant l'informe econòmic més detallat i extens que s'adjuntarà com a annex amb 

la resta de la documentació de l'assemblea podem avançar que s'han complit les línies 

generals del pla de treball acordat, que s'han complit els acords dels diferents CPN i 

que també periòdicament s'ha rendit comptes davant aquests. 

 

En aquesta legislatura s'han presentat els balanços dels anys 2018, 2019 i 2020, els 

pressupostos de 2018, 2019, 2020 i 2021 juntament amb els respectius informes 

econòmics que acompanyaven aquests documents, l'única cosa que no hem sigut 

capaços de fer és presentar balanços de tresoreria trimestral davant la comissió 

executiva tal com acordàrem. 

 

Aquest període s'ha caracteritzat per: 

 

- La unificació i centralització de la comptabilitat amb el consegüent tancament 

de comptes bancaris. 

- La racionalització, avanços clars cap a l'eficàcia i l'eficiència de l'organització 

de PV, dels col·lectius i de les comarques. 

- Compliment amb les obligacions marcades pel TCu, compliment amb IU 

FEDERAL i amb les institucions públiques. 



 
- Implementació del gir dels rebuts als càrrecs públics en compliment de la carta 

financera, la qual cosa ha evitat retards en els pagaments i ha ajudat a tindre 

la tresoreria sanejada en tot moment.  

- Saldo de deutes entre EUPV i IU i viceversa. El 9 de maig de 2020 signem un 

document a aquest efecte entre les dues organitzacions. 

 

 

Fundació Institut d’Estudis Polítics 

 

També hem de ressaltar la posada en marxa novament de la Fundació Institut 

d’Estudis Polítics, amb la incorporació d'un grup de companyes i companys d'EUPV, 

amb moltes ganes d'elaborar i desenvolupar activitats i que malgrat la situació de 

pandèmia que hem passat i que continua en l'actualitat, no ha sigut un impediment 

perquè via en línia hagen programat i realitzat un important nombre de conferències, 

comptant les mateixes amb una important participació i acceptació. 

 

Mobilitzacions socials 

 

Respecte a la nostra activitat en les mobilitzacions socials, moltíssims han sigut els 

actes on hem sigut presents com a EUPV, sense oblidar que, durant aquest últim 

període, en concret des de març del 2020 fins a abril del present any, hem estat 

condicionats per la situació de la pandèmia: 

 

En relació a la celebració de l'1 de maig hem participat en les diferents concentracions 

i manifestacions convocades per les organitzacions sindicals de llarg a llarg del País 

Valencià. 

 

Des d'EUPV participem activament en les manifestacions i concentracions que es van 

convocar en contra del colp d'estat que es perpetrà al novembre del 2019, contra el 

Govern d'Evo Morales, legítim President de l'Estat Plurinacional de Bolívia, així 

mateix, hem continuat mostrant el nostre suport polític al MASP- IPSP i a les 

mobilitzacions i concentracions convocades durant tot aquest temps, en defensa del 

legítim govern sorgit de les urnes el passat 8 de novembre del 2020, encapçalat per 

Luis Alberto Arce com a nou President de l'Estat Plurinacional de Bolívia. 

 

També hem sigut presents, mostrant el nostre suport, en les concentracions i 

manifestacions que diferents col·lectius socials i sindicals han convocat durant aquest 

últim període en suport a les lluites que la població civil colombiana ha estat 

desenvolupant en defensa dels Drets Humans, que sistemàticament estan sent 

vulnerats. Igualment hem donat suport a l'última campanya en contra de la concessió 

per part del Govern d'una condecoració al president colombià d'ultradreta, Iván 



 
Duque, autor de tota una campanya sostinguda en el temps de criminal repressió 

contra el seu propi poble. 

 

També hem participat i secundat diferents concentracions en suport al poble Palestí 

convocades per diferents organitzacions polítiques, socials i sindicals, durant aquests 

últims anys. 

 

Igualment, durant aquest últim període des de la comissió executiva, així com des de 

la gestora de València ciutat, hem participat en diferents accions convocades per 

diferents associacions veïnals i ecologistes per a mostrar el nostre rebuig a l'ampliació 

del port de València ciutat. Una de les últimes accions convocades va ser el míting-

trobada realitzat el diumenge 16 de maig, organitzat pel col·lectiu del marítim d'EUPV 

i els/les companyes/s de Podemos del marítim. 

 

Així mateix, des de la comissió 9 d'octubre de la qual formem part, també s'han 

realitzat diverses accions, entre la qual cal destacar la roda de premsa conjunta de 

totes les organitzacions que formem part d'aquesta, amb l'objectiu de donar a conéixer 

la postura d'aquesta de cara al judici per les agressions i coaccions feixistes durant la 

manifestació del 9 d'octubre del 2017. Igualment hem participat com a EUPV, en totes 

i cadascuna de les manifestacions que s'han convocat entorn al 9 d'octubre, l'última 

aquest mateix any. 

 

El 20 d'octubre del 2019, es va constituir la Plataforma Consulta Popular estatal 

Monarquia o República, l'objectiu de la mateixa era convocar una consulta popular el 

9 de maig del 2020, en tot l'estat espanyol sobre Monarquia o República. 

 

En l'àmbit del País Valencià també s'ha constituït i des del primer moment EUPV 

formem part d'aquesta, juntament amb altres organitzacions polítiques i associacions 

i ateneus republicans. Com és sabut l'esmentada consulta Popular no es va poder 

realitzar a causa de la situació de la pandèmia. 

 

En aquests moments s'està tornant a debatre entre les diferents organitzacions la 

nova data perquè, durant l'any vinent 2022, es puga realitzar l'esmentada Consultar 

Popular. EUPV continuarem participant de manera activa en la Plataforma per la 

Consulta Popular Monarquia o República, a fi de que quan es concrete la data de 

l'esmentada consulta, siguem capaces d'involucrar al conjunt de la nostra militància 

en aquesta. 

 

D'altra banda, enguany s'han tornat a realitzar diferents accions entorn del 14 d'abril, 

en concret EUPV participàrem en la caravana republicana organitzada el passat 11 

d'abril a València ciutat, amb el lema per un Procés Constituent Republicà. Igual que 

en anys anteriors, enguany hem tornat a ser presents una representació d'EUPV en 



 
l'ofrena que tots els anys es realitza en memòria dels afusellats en el cementeri de 

Paterna, organitzada per diferents Associacions Republicanes, Partits Polítics i 

Sindicats. 

 

Igualment, hem participat i continuem participant en les diferents accions convocades 

per a continuar denunciant el Bloqueig contra Cuba. En concret, participant en la 

campanya “Trenquem el bloqueig contra Cuba”, organitzada per la Plataforma contra 

el bloqueig dels EUA a Cuba del País Valencià de la qual EUPV formem part. Així 

hem participat en l'acció que es va convocar el passat 30 de maig, dins de la 

campanya “els bloquejos maten, la teua solidaritat dona vida” a les Torres de Serrano 

(València ciutat). Anteriorment, el passat 4 de juny a la vesprada, vam assistir a la 

projecció del documental “Unblock Cuba” que va comptar amb la presència de 

l'Ambaixador de Cuba, Gustavo Machín. Aquesta presència va servir perquè durant 

el matí del divendres 4, la nostra Coordinadora, en la seua condició de Consellera de 

Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica mantinguera una 

reunió Institucional amb l'Ambaixador, per a intercanviar opinions sobre temes 

d'interés comú i buscar fórmules de cooperació. En relació amb la campanya de 

solidaritat amb el poble cubà, continuem secundant des del conjunt de l'organització 

la campanya mundial de xeringues per a Cuba que en l'àmbit del País Valencià estan 

secundant o organitzant l'Associació d'Amistat amb Cuba José Martí i l'Associació 

d'Amistat amb Cuba Miguel Hernández. En concret del 0´7% destinat a cooperació 

internacional dels nostres pressupostos, hem destinat una part d'aquests a 

l'esmentada campanya, i continuem col·laborant amb aquesta, així mateix participem 

i vam fer una crida a la militància i a la ciutadania, perquè participara el passat 23 de 

juny en la concentració realitzada en la Plaça de l'Ajuntament de València, en suport 

a la votació en l'ONU de la resolució contra el Bloqueig dels EUA a Cuba. Igualment 

hem participat en l'última trobada de solidaritat amb Cuba, organitzat per diferents 

associacions i realitzat en la seu de CC.OO., el mes de setembre passat. 

 

Durant aquest període també hem secundat i participat en diferents manifestacions i 

concentracions en defensa de les pensions públiques i els serveis públics, 

convocades pels sindicats i diferents organitzacions socials. 

 

I d'igual manera, hem sigut presents en les concentracions i manifestacions 

convocades per la Plataforma Feminista en el conjunt del territori valencià.  

 

També cal ressaltar la manifestació realitzada a València el dissabte 5 de juny, per a 

exigir la derogació de la Llei Mordassa. Manifestació que estava composta per quatre 

columnes: en defensa de territori, feminismes, antiracisme/antifeixisme i pel dret a 

l'habitatge. Cadascuna d'aquestes columnes eixia de punts diferents, per a confluir 

totes elles en la plaça de l'Ajuntament, comptant amb la participació de milers de 



 
persones, sent molt important la presència en la mateixa de moltes companyes i 

companys d'EUPV. 

 

Un altre aspecte, que hem de ressaltar és l'enorme implicació de les nostres 

companyes i companys, tant a nivell institucional com a nivell d'organització en la 

Marxa per la Llibertat del Poble Sahrauí. Aquesta participació va començar amb els 

actes de la premarxa que es van convocar en les dues columnes que van eixir del 

País Valencià: la columna del Sud que s'iniciava a Alacant ciutat i la Columna de 

Castelló-València, que inicià el seu camí des de València ciutat. Durant els dies previs 

i durant el desenvolupament de la marxa s'han realitzat en diferents localitats, 

activitats de suport a la causa del Poble Sahrauí amb la implicació i participació de 

moltes companyes i companys d'EUPV. En relació a les diferents etapes que es van 

desenvolupar en les dues columnes, hem de ressaltar la participació en algunes de 

les etapes, de companyes i companys d'EUPV, així com el gran suport que se'ls 

brindà. En aquest aspecte, cal recordar que des de la Comissió Executiva es va 

decidir donar la resta de les quantitats del 0´7 de Cooperació Internacional per a 

diferents projectes de solidaritat en els camps de refugiats del poble sahrauí. 

Igualment és important ressaltar el suport, tant polític com logístic, dut a terme pels 

nostres col·lectius locals i els nostres/as representants institucionals de les localitats 

de (Alacant, Aspe, Novelda, Elda, Villena, Xest, Chiva, Bunyol, Set Aigües, Requena, 

Utiel), per on van passar totes dues columnes; així com la participació de la nostra 

Coordinadora en la seua condició de Consellera, que va participar com a tal en la 

rebuda de l'arribada de la marxa a Fuenterroble, al costat de l'alcalde de la localitat i 

a l'alcaldessa de Camporrobles, ja que en la mateixa concloïen les etapes de la 

columna València-Castelló, continuant la mateixa cap a Madrid. La marxa va finalitzar 

el dissabte 19 de juny, amb una gran manifestació pels carrers de Madrid en suport a 

la Llibertat del Poble Sahrauí, manifestació que va concloure amb bastant repercussió 

mediàtica. 

 

També volem ressaltar, la incorporació de la nostra organització en la Comissió “Per 

un Finançament Just”, i que des de la nostra incorporació a la mateixa hem participat 

en diferents accions de mobilització. Entre altres, en la concentració davant les portes 

del Congrés per a continuar amb la reivindicació d'un finançament just i pel canvi de 

model de finançament autonòmic actual. Igualment, tenim previst participar en les 

pròximes manifestacions que es convocaren en diferents localitats del País Valencià 

durant el mes vinent de novembre. 

 

També hem de ressaltar la participació de la nostra organització en les accions 

organitzades pel moviment LGTBI entorn a la celebració del dia de l'orgull. Igualment 

hem participat en les concentracions convocades en aquestes últimes dates per a 

denunciar les agressions que està patint el col·lectiu. 

 



 
 

Àrees d'elaboració 

 

Des de la remodelació de la Comissió Executiva, les responsabilitats s'han dividit en 

tres grans àrees de treball o secretaries: la d'Àrea Interna, la Institucional que acull 

els àmbits de Congrés, Corts Valencianes i Política Municipal i, finalment, la d'Acció 

Política que, a més d'elaborar discurs polític i prioritzar-lo, acull les àrees d'elaboració 

o xarxa d'activistes. 

 

Aquestes àrees de treball que tradicionalment han dotat de propostes sectorials 

basades en la realitat han tingut major activitat en períodes d'elaboració del programa 

electoral. La nova proposta que s'ofereix, part de la premissa de garantir continuïtat i 

estabilitat, i per a això es proposa una activitat anual constant amb vocació cap a 

l'exterior, i amb suport pressupostari a càrrec de la partida d'Acció Política per a dur a 

terme les activitats que es proposen des de les àrees. 

 

Una altra de les importants funcions que han d'assumir les àrees és la 

d'assessorament i debat sobre propostes que manegem en l'àmbit institucional, 

ampliant així la base i el treball que es desenvolupa en les Institucions. És habitual 

que en el Consell es debaten i aproven propostes normatives sobre les quals hem de 

tindre un posicionament no sols polític, sinó també tècnic per a posicionar-nos davant 

aquestes propostes. Aquest estimulant treball ens permet influir en lleis, decrets i 

reglaments i configura una posició d'Esquerra Unida que fins ara no havíem gaudit, 

passant d'un rol d'oposició, a ser un partit de Govern. 

 

A causa del passat recent de l'organització que ha viscut una etapa dura, les àrees, 

excepte alguna excepció havien quedat totalment desarticulades. Per a la seua 

recuperació es va dissenyar un qüestionari que va ser enviat a tota la militància perquè 

mostraren els seus interessos i disponibilitat a treballar en aquestes àrees/xarxes. 

Després d'aquest procés impulsat des de l’Adjuntia d'Àrees, s'ha configurat l'actual 

distribució: 

 



 

 
 

Àrea de Política Institucional  

 

L'àrea de política institucional s'encarrega de coordinar i impulsar l'acció de les 

representants d'EUPV en les diferents institucions on ens trobem presents. 

Actualment, EUPV té representants en el Congrés dels diputats, a les Corts 



 
Valencianes, en el Consell de la Generalitat, en la FVMP i en diferents poblacions de 

tot el territori valencià.  

 

Els objectius marcats i en els quals ha treballat l'àrea institucional són: 

 

- Posar en relleu i impulsar la tasca que les representants d'EUPV realitzem a 

les institucions. És important mantindre's sempre als carrers, però demostrant 

que és necessari estar a les institucions per a impulsar els canvis necessaris 

al nostre país. 

 

- Coordinar les accions que es realitzen i aprofitar els esforços humans i 

econòmics que s'empren des de les diferents institucions per a millorar 

l'impacte social de la nostra acció política. 

 

- Secundar, especialment en l'àmbit municipal, a les nostres representants en 

tot allò que puguen necessitar atés que és l'àmbit on menys recursos 

existeixen. Cal tindre en compte les diferents necessitats que poden existir 

depenent de si es forma part del govern o si s'està a l'oposició.  

 

- Millorar la comunicació i coordinació en els diferents nivells institucionals per a 

aconseguir un doble objectiu, traslladar des de l'àmbit municipal determinades 

iniciatives a altres nivells institucionals i a l'inrevés, aterrar determinades 

iniciatives que s'impulsen des de l'àmbit estatal i autonòmic a la realitat 

municipal. 

 

- Fomentar el treball col·laboratiu entre les nostres representants municipals, de 

manera horitzontal. Impulsar i mantindre actualitzat de forma regular el banc 

d'iniciatives i argumentaris amb les diferents aportacions, que seran recollides 

en documents compartits, per a la seua consulta i utilització posterior. Com a 

mesura per a rendibilitzar el treball dels nostres col·lectius. 

 

- Potenciar la formació del conjunt de representants públics d'EUPV, com a eines 

fonamentals per a la resolució dels obstacles que sorgeixen en el dia a dia de 

l'exercici del càrrec. 

 

- Fomentar que la postura d'EUPV sobre una mateixa qüestió siga, sempre que 

siga possible, la mateixa per a evitar el descrèdit que suposa tindre posicions 

diferents depenent de si ens trobem en el govern o l'oposició. 

 

- Possibilitar i potenciar la interacció amb els representants d'IU a Europa, 

elevant propostes d'interés municipal o autonòmic a través de l'oficina local de 

l’Europarlament.  



 
 

Les principals accions desenvolupades són: 

 

- Organització de les jornades municipalistes a l'octubre de 2021. En aquest punt 

cal destacar que a causa de la pandèmia de la COVID-19 no es va poder 

realitzar les jornades al març de 2021 i diverses trobades posteriors. 

 

- En l'àmbit de la comunicació: s'ha proporcionat material de comunicació 

(cartel·les, imatges, articles) especialment pensats per a les xarxes socials dels 

grups municipals, tant de determinades dates en concret, com a partir de 

projectes i iniciatives que s'impulsen en els àmbits estatal i autonòmic.  

 

- S'ha proporcionat argumentaris, tant davant mocions presentades pels partits 

de l'oposició com per a defensar les accions del govern autonòmic i estatal, 

pensats tant per al debat en les sessions plenàries municipals com per a 

informar el conjunt de la població.  

 

- S'han facilitat mocions que permeten impulsar campanyes com a EUPV sobre 

determinades propostes, com a mínim una moció en el mes.  

 

- Espai web. S'ha realitzat una nova web d'EUPV on per primera vegada té una 

àrea de política municipal totalment desenvolupada, on cada grup municipal 

pot recollir allò que considere més destacable. És una forma important de 

visibilitzar el treball municipal que cal mantindre entre totes i tots.  

 

- Donar suport als càrrecs públics autonòmics i estatals d'EUPV en el territori. A 

més de la presència habitual ja programada, cal garantir que sempre que un 

col·lectiu considere que una determinada acció necessita de l'impuls polític i 

mediàtic que pot tindre la presència d'un càrrec estatal o autonòmic, es 

garantisca la mateixa en un termini de temps raonable.  

 

Abans de finalitzar aquest punt, volem traslladar de nou la nostra felicitació a tots els 

grups municipals que han realitzat una gran gestió en els seus municipis durant tota 

la pandèmia de la COVID-19. 

 

 

COMUNICACIÓ INTERNA I EXTERNA DE L'ORGANITZACIÓ. 

 

L'àrea de comunicació és clau per a qualsevol organització política i més en els nous 

temps on la mateixa ha canviat substancialment. És per això, que quan aquesta 

direcció va ser triada a l'abril de 2018 va enfocar aquest aspecte com un pilar 

fonamental de treball a desenvolupar per complet. Per aquest motiu, s'han fet 



 
nombrosos canvis i s'han introduït eines tant en la comunicació interna com externa 

d'EUPV: 

 

Community Manager 

 

A causa de l'escas desenvolupament de l'estratègia comunicativa quan entràrem com 

a direcció es va apostar per invertir recursos econòmics i ampliar els esforços en 

aquesta àrea. És per això que es va procedir a obrir una borsa de treball per a la 

contractació d'una professional dels recursos audiovisuals i les xarxes socials. 

 

COVID-19 

 

Durant els mesos de la pandèmia es van bolcar tots els recursos comunicatius a 

millorar i facilitar l'accés a la informació a tota la militància i als nostres càrrecs 

orgànics i institucionals. Es va procedir a realitzar un apartat exclusiu en la pàgina 

web on es va gestionar tota la informació oficial per apartats perquè en un clic la nostra 

militància i totes les persones que accediren a la web tingueren la informació 

demandada. 

 

Quant a la comunicació interna es va procedir a la sistematització de tota la informació 

(propostes, DOGV, BOE, Decrets, protocols, guies…) en un Drive perquè les nostres 

companyes que estan en la part institucional reberen la informació des del primer 

minut. Tota aquesta informació ha sigut bolcada en les nostres xarxes socials 

mitjançant post, tuits, imatges, vídeos… amb la imatge d'EUPV perquè la ciutadania i 

sobretot la nostra militància coneguera la informació oficial.  

 

Xarxes Socials 

 

El mes d'octubre de 2020 es va realitzar un estudi exhaustiu de totes les xarxes socials 

d'Esquerra Unida del País Valencià per a analitzar la seua audiència, publicacions, 

horaris… i així establir noves estratègies de comunicació i consolidar les que ja 

estaven funcionant. De l'anàlisi presentat en el Consell Polític Nacional es pot 

destacar l'augment en publicacions, audiència i la millora en la qualitat i dissenys 

propis d'EUPV. 

 

Web EUPV 

 

El mes d'octubre es va llançar públicament la renovació total de la nostra pàgina web 

www.eupv.org on s'ha apostat per una imatge més neta, moderna i dinàmica del 

portal. Aquesta iniciativa suposa una millora considerable de la visibilitat dels 

col·lectius i/o grups municipals i d'EUPV. 

 



 
En aquest espai web per primera vegada en la nostra organització totes les 

comarques, tots els col·lectius i grups municipals tenen el seu propi espai de visibilitat. 

Hem realitzat diverses comunicacions per a conéixer i publicar la informació de les 

seues xarxes socials, contactes i altres a tots els col·lectius durant aquests mesos. A 

més, amb la nova web s'aposta per una total transparència. 

 

Notes de premsa 

 

S'ha continuat realitzant notes de premsa en cadascuna de les reunions, del treball 

organitzatiu i cada vegada que ha sigut necessari mostrar la nostra postura política 

en els mitjans de comunicació. En aquest aspecte es continuarà amb el treball realitzat 

augmentant el nombre de notes de premsa. 

 

Comunicació Interna: 

Canals d'informació: Whatsapp i Telegram 

 

Al llarg d'aquest període s’ha reactivat el canal de Telegram d'EUPV i s'ha creat un 

canal de difusió de Whatsapp, organitzat per províncies i comarques. L'objectiu és 

enviar tota la informació possible, sense saturar, als subscriptors/as, i en el cas de 

whatsapp crear també un canal de comunicació bidireccional, és a dir, on es poden 

recollir propostes, preguntes o qualsevol iniciativa de la persona que s'haja unit en el 

canal. 

 

Es procedirà a continuar donant a conéixer aquests canals mitjançant campanyes de 

promoció a nivell intern i a nivell extern. 

 

Eines de videotrucada 

 

Amb la paralització que va suposar la pandèmia de la COVID-19 de totes les reunions 

presencials, es va procedir a comprar un canal de videotrucades per a oferir a tots els 

col·lectius, àrees, grups municipals… la possibilitat de reunir-se de manera telemàtica 

per a continuar amb el treball orgànic i polític. 

 

Correu Electrònic 

 

Durant aquest temps s'ha augmentat considerablement l'enviament de correus 

electrònics a la nostra militància. La proposta d'acció de l'àrea de comunicació és 

continuar enviant a la nostra militància els correus pertinents amb documents, 

argumentaris, convocatòries… per a facilitar l'activitat orgànica i militant. 

 

La informació a l'abast de totes/s 

 



 
Per a millorar el treball diari dels nostres càrrecs públics i coordinadores/s locals-

comarcals es va procedir a crear carpetes en el núvol per a emmagatzemar i 

classificar tota la informació que pot servir-los en la seua tasca orgànica i política. És 

per això, que tots els grups municipals i coordinadores/s tenen a la seua disposició 

enllaços on trobaran actualitzades diferents carpetes amb mocions, argumentaris, 

informació…  

 

Imatge EUPV 

 

Després d'analitzar la majoria de les xarxes socials dels municipis i en alguns casos 

de les comarques s'ha detectat que la imatge utilitzada per molts col·lectius no 

correspon al que s'estableix en la guia d'imatge i de xarxes socials d'EUPV, és a dir, 

a la imatge actual d'EUPV. Per aquest motiu, s'ha enviat a cada responsable de 

comunicació local, grup municipal, càrrec públic o coordinador/a local els següents 

materials: 

 

  • Model de document 

  • Logos de la comarca i/o del municipi actualitzats. 

  • Plantilles de diferents models de cartell (notes de premsa, actes, notícies...) 

  

Tota aquesta informació està penjada en el núvol per a procedir a l'actualització de la 

mateixa quan siga necessari. Amb aquestes accions es projecta una imatge 

col·lectiva de la nostra organització a l'exterior i s'enfortirà la marca d'EUPV. 

 

A més, s'ha procedit a millorar d'una manera clara la imatge visual d'EUPV amb 

dissenys propis (imatges, vídeos, GIFs...) com el 9 d'octubre, dia del llibre, 8M, 

efemèrides... Aquesta acció s'anirà ampliant en el dia a dia per a aconseguir un arxiu 

complet anual a la disposició de tota la militància. 

 

Jornada de Formació  

 

La trobada municipalista prevista per a març de 2020 va haver de ser ajornada en un 

parell d'ocasions a causa de la pandèmia de la COVID-19, però finalment se celebrarà 

el 16 i 17 d'octubre de 2021. En les mateixes es realitzarà un taller exclusiu de premsa 

i xarxes socials. 

 

 

 

PER PRIMERA VEGADA ESQUERRA UNIDA FORMA PART DEL GOVERN 

VALENCIÀ. 

 



 
Com ja hem explicat les negociacions no van ser senzilles, finalment arribàrem a un 

acord pel qual Esquerra Unida del País Valencià participava en el govern valencià 

mitjançant la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat 

Democràtica i de la Direcció General d'Economia sostenible que forma part de la 

Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació. 

 

Durant la compareixença que realitzen els membres del Consell a principi de la 

Legislatura -amb la finalitat d'explicar les línies de treball per als quatre anys- 

plantegem les qüestions fonamentals, així com les propostes concretes i detallades.  

 

Un pla de treball compost per les següents propostes: 

 

Participació 

 

1. Nou Projecte de Llei de Participació Ciutadana. 

2. Reglaments per a unificar Processos de Participació, regular els Pressupostos 

participatius de la Generalitat i crear un Registre d'òrgans de Participació. 

3. Guia de Participació Ciutadana. 

4. Pla Biennal de Participació Ciutadana. 

5. Plataforma virtual per a presentar iniciatives ciutadanes. 

6. Premis a experiències participatives. 

7. Projecte de Pressupostos participatius. 

8. Portal de Participació que vertebre, fomente i impulse la participació de la 

ciutadania. 

 

Associacionisme 

 

1. Edició d'una guia per a les Associacions. 

2. Millora de les convocatòries públiques d’ajudes a entitats ciutadanes. 

3. Impulsar l'Escola formativa de l'associacionisme. 

4. Pla específic per a la renovació i manteniment dels CEVEX. 

 

Transparència i Atenció a la ciutadania 

 

1. Canvis en el Portal de Transparència per a fer-lo més útil, accessible i 

comprensible. 

2. Posada en funcionament d'una aplicació informàtica per a la tramitació de 

sol·licituds d'accés d'informació pública. 

3. Guia d'accés a la informació pública. 

4. Major contingut i formats en el Portal de Dades Obertes. 

5. Impuls de codis i normes sobre bones pràctiques en la contractació pública, 

concessió de subvencions i gestió de dades públiques. 



 
6. Lluita contra la bretxa digital. 

7. Nou Pla d'atenció a la ciutadania per a 2020-2023. 

8. Adaptació de les oficines A prop al nou model d'administració electrònica. 

9. Creació de noves oficines Aprop virtuals amb servei ininterromput. 

 

Cooperació 

 

1. Compromís al llarg de la legislatura d'aconseguir fins al 0'4% del pressupost 

de la Generalitat per a cooperació. 

2. Política estable amb recursos tècnics i econòmics suficients. 

3. Impuls de nous instruments per a desenvolupar polítiques de sensibilització i 

educació per a la ciutadania. 

4. Millora de les fórmules de qualitat de gestió i rendició de comptes. 

5. Participació dels agents del sector en totes les fases del procés de les 

polítiques de cooperació. 

6. Incidència en totes les accions en la perspectiva de gènere i desenvolupament 

humà sostenible. 

7. V Pla Director de la Cooperació al Desenvolupament. 

8. Desenvolupament del Pla d'Acció per a la Prevenció, Protecció i mitigació de 

la Violència sexual i de gènere en dones i població infantil al Sahel. 

 

Responsabilitat Social 

 

1. Inclusió de clàusules socials i mediambientals als processos de contractació 

de les administracions públiques. 

2. Impuls de la compra pública responsable. 

3. Desenvolupament de la Llei de Foment de la Responsabilitat Social. 

4. Constitució del Consell Valencià de Responsabilitat Social. 

 

 Foment de l'Autogovern 

 

1. Impulsar la governança pròpia des del principi descentralitzador d'institucions i 

administracions públiques. 

2. Proposició de Llei per a recuperar el Dret Civil valencià. 

 

 Memòria Democràtica 

 

1. Impuls de l'Institut Valencià de la Memòria Democràtica, els Drets Humans i les 

Llibertats Públiques. 

2. Rehabilitació plena a totes les persones, organitzacions i institucions 

represaliades durant el franquisme. Homenatge a Amado Granell, integrant de 

"La Nueve". 



 
3. Pla Estratègic de memòria democràtica de la CV. 

4. Dotació de contingut el 28 de març com a Dia de les víctimes de la Guerra Civil 

i el franquisme 

5. Impuls de la "Xarxa d'espais de la memòria". 

6. Creació Museu de la Memòria de la Generalitat. 

7. Pla de difusió de la veritat històrica. 

8. Continuació del projecte campanya "Construint memòria". 

9. Coordinació amb la Conselleria d'Educació en educació sobre memòria 

democràtica. 

10. Exhumació de les fosses en cementiris i cunetes de tot el País Valencià. 

Actualització del mapa de fosses.  

11. Creació d'un banc d'ADN perquè les persones puguen trobar les restes dels 

seus familiars desapareguts. 

12. Cens públic de víctimes de la Dictadura i la Transició. 

13. Arxiu central de la memòria per a la recuperació, catalogació i digitalització de 

documents i audiovisuals. 

 

Passat ja l'equador de la legislatura podem afirmar que quasi totes les propostes estan 

en marxa o directament finalitzades, i moltes altres que no es contemplaven i que en 

algun cas ens han situat com a pioners de polítiques de memòria democràtica en 

l'Estat espanyol, com ha sigut les primeres sancions per exhibir simbologia franquista 

en una manifestació.  

 

A pesar que en molts casos la dificultat no ha sigut precisament menor i que la 

pandèmia també ha agreujat les traves podem afirmar que s'ha aconseguit portar 

endavant polítiques precursores en les nostres matèries.  

 

Som un referent en polítiques de participació ciutadana portant avant els primers 

pressupostos participatius autonòmics, no sols del País Valencià sinó de la resta de 

CCAA. El nostre portal de participació ciutadana ha resultat ser una eina fonamental 

per a la participació, la formació i l'associacionisme. 

 

En memòria democràtica, estem portant avant totes aquelles polítiques que durant 

dècades hem estat exigint des de les institucions i des de l'associacionisme: el banc 

d'ADN, exhumacions de les restes en les fosses de la vergonya, retirada de vestigis 

franquistes, memorials, difusió de la memòria democràtica, suport a les famílies 

víctimes dels nadons furtats, declaracions dels espais de la memòria, homenatges a 

les víctimes dels camps de concentració nazis… 

 

En Transparència, on hem de reconéixer que ja s'havia fet una bona faena, hem 

continuat avançant a fer una administració més transparent, oberta i accessible, 

millorant els canals, ampliant informació i sent pioneres en la gestió de dades obertes. 



 
En aquests moments, estem situats en el rànquing Dyntra en el primer lloc dels 

governs autonòmics en transparència. 

 

En Cooperació fa uns mesos aprovàrem el V Pla Director de la Cooperació al 

Desenvolupament, amb una alta participació del sector en la seua elaboració, que 

també va fer costat a l'aprovació de manera unànime. S'estan portant importants 

projectes a molts països subvencionats per la Conselleria, on cada any augmentem 

el pressupost, amb l'objectiu d'arribar al 0’4% del mateix en finalitzar la legislatura, 

acostant-se cada vegada més a l'objectiu marcat per l'Agenda 2030 del 0’7%. 

 

Encara que els reptes que ens marcàrem eren molt ambiciosos i estem complint amb 

aquests, sempre tenim clar que volem aconseguir fer més per a no perdre la 

possibilitat de transformar tot allò que sempre hem volgut. 

 

Direcció General d’Economia Sostenible 

 

De manera sintètica, els eixos transversals de l'acció de la Direcció General són: 

 

● Sostenibilitat econòmica i responsabilitat en l'economia: difusió en l'àmbit de 

PIMES valencianes, en diferents sectors productius. 

● Seguiment en matèria d'evolució de l'economia valenciana, en termes de 

conjuntura i impacte de la crisi econòmica, amb millora contínua dels 

instruments d'anàlisis i predicció.  

● Estudi dels impactes socials de la crisi econòmica, en matèria de desigualtat 

en l'impacte de la crisi des del vessant territorial, social, de gènere, etc. 

 

Des de la Direcció General s'ha realitzat una política d'ajudes en matèria de foment 

de l'economia sostenible amb un increment del 47% respecte a l'any anterior. Iniciant-

se un procés d'actualització de les bases reguladores amb l'objectiu d’adecuar la línia 

a entitats potencialment beneficiàries. A més, es preveu intervindre en la formació per 

a les entitats beneficiàries que opten a aquesta. 

 

S'ha tingut una presència activa en publicacions i informes com l'Informe de l'impacte 

de la crisi de la COVID-19 en la indústria valenciana, l'Informe sobre desigualtat i 

bretxa salarial de gènere o la participació en la coordinació del grup per a les Bases 

per a la transformació del Model Econòmic de la Generalitat, entre altres. 

 

Grup Parlamentari Unides Podem-Esquerra Unida en Les Corts. 

 

Esquerra Unida del País Valencià participa dins del Grup Parlamentari en nou 

Comissions dins de les Corts Valencianes. Encara que el treball parlamentari ha sigut 

major, cal destacar: 



 
 

Iniciatives no legislatives: 

 

Iniciatives rellevants presentades en el ple: 

 

- Suport al poble sahrauí davant l'escalada de tensió en la zona del Guerguerat 

i instant la celebració del Referèndum en 2021. 

- Condemna als atacs violents per la ultradreta. 

- La reversió del Departament de Salut de Torrevieja. 

- L'alliberament de les patents de les vacunes per a la COVID-19 

- La pobresa energètica i per a l'abaratiment de la factura elèctrica. 

- Entre altres. 

 

Iniciatives rellevants presentades en Comissió:  

 

- L'accés a la justícia de les víctimes de crims de lesa humanitat del franquisme 

i la transició. 

- La pràctica de les devolucions “en calent” 

- La retransmissió de misses catòliques en À Punt  

- Els recursos que destina el Govern Central al transport públic valencià. 

- La creació d'un protocol davant emergències per agressions sexuals o 

masclistes en el Servei 112. 

- Les modificacions del projecte de l'ampliació del Port de València. 

- Sol·licitud del canvi de denominació a Aeroport Alacant-Elx Miguel Hernández. 

- El rebuig a l'execució del projecte d'urbanització de Cala Mosca i buscar 

alternatives viables mediambientalment sostenibles. 

- Recuperació i millores de línies ferroviàries. 

- Modificació de la Llei Hipotecària que elimine l’IRPH. 

- Sistema de reciprocitat en els mitjans de comunicació en la llengua catalana. 

- Entre altres. 

 

I s'han sol·licitat diverses compareixences, entre les quals destaquem: 

 

- Representant de la delegació sahrauí per a explicar la situació del poble 

sahrauí derivada de la intervenció militar del Marroc al novembre de 2020. 

- Delegada del Govern a la Comunitat Valenciana per a explicar l'operatiu 

adoptat en relació a la concentració de grups de l'extrema dreta en Benimaclet 

i en les manifestacions en protesta per l'empresonament del músic Pablo 

Hasel. 

- Compareixences de representants d'associacions veïnals com en el cas del 

Port d'Alacant o de València. 

 



 
Preguntes escrites: 

 

- La protecció als usuaris per les clàusules abusives en matèria hipotecària. 

- Inversions del Pla Edificant, situació d'instituts... 

- Protecció del patrimoni com el cinema Ideal a Alacant. 

- Sobre infraestructures com a centres de majors, residències públiques, 

ampliació d'hospitals, centres d'especialitat, centres d'emergència..etc.  

- Obres previstes en el Pla Vega Renhace. 

- Entre altres. 

 

I preguntes orals sobre l'acte feixista de Benimaclet, la gestió de centres de majors, 

millores que afavorisquen la mobilitat urbana, competències en la xarxa de transport 

públic...etc. 

 

Iniciatives legislatives.  

 

Entre el treball legislatiu realitzat (lleis en tramitació o aprovades) cal destacar: la Llei 

de funció pública valenciana amb la presentació d'esmenes pròpies, la Llei de la 

Sindicatura de Greuges, Llei del Govern Obert de la Comunitat Valenciana, Llei de 

transparència i bon govern... 

 

A més, durant la fase d'elaboració dels pressupostos de la Generalitat s'ha sol·licitat 

cada any als municipis que comuniquen les seues propostes als mateixos i, 

posteriorment s'ha mantingut reunions amb ells per a traslladar-los la situació de les 

seues propostes. 

 

Relacions amb els col·lectius i moviments socials  

 

Hem de tenir en compte que els anys 2020 i 2021 han estat marcats per la pandèmia, 

les restriccions de mobilitat i de contacte. Aquestes circumstàncies han reduït la 

possibilitat de reunir-nos fins que s'ha anat recuperant la presencialitat, si bé encara 

limitada o fins que ens hem adaptat (tant nosaltres com els col·lectius) als mitjans 

telemàtics. Així i tot, hem mantingut nombroses reunions amb col·lectius socials i 

polítics, amb l’objectiu de traduir les seues reivindicacions en iniciatives 

parlamentàries adaptades, o en el seu cas, servir d'enllaç amb les Institucions 

autonòmiques a l'hora de facilitar informació i reunions amb càrrecs públics del 

Consell i del nostre Grup Parlamentari. Entre altres podríem destacar les següents 

reunions mantingudes per al Treball de les seues propostes i iniciatives: associacions 

contra l'ampliació del Port de València, la plataforma de l'hospital de Torrevieja, 

associacions de mobilitat i transport (EMT, taxistes...) junta de personal de l'Hospital 

de Dénia, sindicats, organitzacions i plataformes, etc. També s'han realitzat 



 
nombroses visites a municipis com Jérica, Borriana, Orihuela, Tavernes de la 

Valldigna, Xilxes, Torrevieja, Alcoi, Gandia, Bellreguard, Sagunt, Dénia, entre altres. 

 

 

Govern del Botànic. 

 

Reversió dels serveis sanitaris privatitzats. 

 

La pandèmia ha reforçat en l'imaginari col·lectiu la importància d'un sistema sanitari 

fort i eficaç. El paper clau i fonamental de la sanitat pública en aquests mesos ha servit 

per a cohesionar a la ciutadania entorn a les nostres històriques reivindicacions d'una 

sanitat pública i de qualitat, enfront de les últimes dècades de descrèdit i 

empitjorament per part dels partits neoliberals que han governat a base de retallades, 

privatitzacions i devaluació dels serveis públics. 

 

El primer govern del Botànic va tindre com un de les seues fites més importants la 

reversió de l'hospital de la Ribera, recuperant la titularitat de la seua gestió en la 

finalització del contracte de concessió que va guanyar l'empresa Ribera Salut. En el 

segon Botànic les forces signants assumim el compromís de revertir, no sols els 

hospitals privatitzats, sinó el conjunt de serveis privatitzats que tenen a veure amb la 

gestió de la sanitat pública (transport sanitari, farmàcia, ressonàncies, etc). 

 

Davant la finalització del contracte de concessió de l'hospital de Torrevieja el pròxim 

15 d'octubre, al costat d'altres hospitals (La Marina 2023) i altres serveis, des de la 

Conselleria de Sanitat Universal es va plantejar la creació d'una empresa pública que 

absorbira i gestionara les reversions dels departaments de salut. Des d'EUPV hem 

mostrat el nostre rebuig a una fórmula que entenem poc apropiada per a dotar de la 

necessària qualitat d'assistència i gestió. És per això que plantegem al costat de tota 

la representació sindical de la Taula Sectorial de Sanitat, i associacions en favor de 

la sanitat pública, que el model ha de seguir la fórmula que es va iniciar en 2015 amb 

la reversió del Departament de la Ribera. Amb la proposta de l'empresa pública de 

salut (EPS), ja serien quatre les modalitats de relacions laborals en la Conselleria de 

Sanitat, situació que entenem, fragmenta el sistema. A més, la fórmula de la mercantil 

per a gestionar els hospitals no ens oferia cap garantia d'estabilitat i permanència, ja 

que la volta a la privatització és molt més fàcil en regir-se pel dret privat. Per contra, 

la reversió sense mercantils intermediàries s'ha demostrat jurídicament sòlida. La 

contraproposta presentada des de la Conselleria que gestionem consisteix a aprofitar 

que s'òbriga el debat per a parlar de tots els serveis que s'estan prestant mitjançant 

licitació i que també són importants dins del sistema sanitari. 

 

En definitiva, vam proposar que es constituïsca una Entitat de Dret Públic (EDP) que 

absorbisca i gestione tots aquells serveis no sanitaris però que també resulten 



 
essencials per a prestar l'assistència sanitària. Aquesta entitat podria gestionar la 

neteja, restauració, manteniment, electromedicina i transport sanitari, fent la seua 

gestió més eficient, com el propi PSPV reconeix en la memòria econòmica de la EPS 

estalviant diners públics per a reinvertir en millores dels serveis. És possible, i 

recentment la companya d'IU La Rioja, Henar Moreno, ha aconseguit per a la seua 

Comunitat Autònoma la internalització del servei “112” i del transport sanitari a través 

d'una empresa pública, objectiu que compartim per a millorar aquests serveis públics 

al País Valencià. 

 

La situació actual, és que gràcies a la pressió de Unides Podem-Esquerra Unida, 

Compromís va mantindre un perfil baix i dubitatiu, el President es va veure obligat a 

anunciar la retirada de la creació de la EPS i s'ha recuperat la gestió directa del 

departament de Torrevieja. Per part nostra, des de la Conselleria que dirigim hem 

estat vigilants enfront del boicot que fa Ribera Salut S. a. a les normes de reversió i 

de tot el procés i en concret, estem fem un seguiment estret des de la sotssecretaria 

de la Conselleria que gestiona la Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat 

enfront del segrest de les dades personals de treballadors/as i pacients que està fent 

la concessionària i que només busca que la gestió de l'hospital després de la reversió 

siga caòtica. Una greu violació de la normativa que ha motivat l'inici d'una inspecció i 

que pot comportar una sanció de fins a 20 milions d'euros o del 4% del volum de 

negoci. 

 

Reforma fiscal 

 

Els grups del #Botànic2os acordem al novembre del 2020 la segona reforma fiscal 

des del 2015 per a anar avançant en una fiscalitat més progressiva i que establisca 

mesures encaminades en la redistribució de la riquesa. El pacte establia diverses 

mesures fiscals, com a nous trams de l'IRPF per a les rendes altes, un impost a grans 

propietaris d'habitatges buits, i un impost mediambiental sobre instal·lacions de 

transport d'energia elèctrica. 

 

En aquest sentit, s'han creat dos nous trams en l'IRPF per a les rendes que guanyen 

més de 140.000 i 170.000 euros i una nova figura per als patrimonis de més de deu 

milions d'euros. A més, l'Impost de Patrimoni que fins ara estaven exempts de pagar 

aquells que van tindre un patrimoni inferior a 600.000 euros, ara el límit es redueix a 

500.000 euros. 

 

A més, es fan públiques les llistes de grans morosos i defraudadors a la hisenda 

pública valenciana, i es crearan noves deduccions al lloguer a col·lectius de diversitat 

funcional, joves i víctimes de violència masclista. 

 

Grup Parlamentari Unides Podem en el Congrés dels Diputats: 



 
 

Algunes qüestions principals dutes a terme pel Govern de coalició han sigut: l'escut 

social, els ERTO, la pujada del SMI, La llei del sols sí és sí, la restricció de la publicitat 

del lobby de les apostes, la reducció de les taxes universitàries, la llei d'eutanàsia i un 

llarg etcètera. 

 

Els objectius IU en el Govern:  

 

Fidels a la nostra tradició, continuem entenent el Govern en particular i la nostra 

participació en les institucions en general com un mitjà per a aconseguir l'objectiu 

últim: la conquesta de l'hegemonia en la societat. Així doncs, la posada en marxa de 

polítiques que milloren les condicions de vida de la majoria social és imprescindible, 

però també hem d'assumir com a objectius estratègics del Govern de coalició els 

següents: 

 

- Reforçar la batalla cultural per a reconstruir el sentit comú en una direcció 

democràtica, popular i progressista. 

- Avançar en la construcció d'un nou país: una nova idea d'Espanya i un nou 

projecte d'Estat. 

- Enfortir els espais conjunts de convergència i les dinàmiques de treball conjunt. 

- Construir aliances socials i articular societat civil. 

 

Quant al País Valencià:  

 

- Iniciatives presentades  

- Afectació Pressupostos Generals de l'Estat al País Valencià.  

- Destaca l'aposta per: 

A) Finançament autonòmic  

B) Corredor Mediterrani 

C) Corredor Cantàbric-Mediterrani  

D) Pla de Protecció del litoral valencià 

E) Desmantellament Projecte Castor 

F) Inversió en rodalia 

- Recuperació del Dret Civil Valencià (en tràmit) 

 

 

Federació Valenciana de Municipis i Províncies: 

 

A l'octubre de 2019 es va triar a María Dolores Berenguer Bello, alcaldessa de 

Monforte del Cid, com a portaveu d'EUPV i vicepresidenta tercera de la FVMP i de 

Miguel Ángel Lorente Ortiz com a assessor. A més, des de febrer de 2020, 11 càrrecs 

públics d'EUPV han sigut electes membres de les 9 comissions de treball: 



 
 

- Comissió d'Hisendes Locals, Programes europeus, Cooperació, 

Agermanaments. Secretari: Alberto Bevià, regidor de Sant Vicent del Raspeig 

i vocal: Carlos Montalbán, regidor de Serra. 

- Comissió d'Educació, Cultura, Patrimoni cultural, Esports, Joventut. Vocal:  

MªÁngeles Llorente, regidora de Cheste. 

- Comissió de Benestar i Integració social, Serveis Comunitaris, Sanitat, 

Consum, Participació, Igualtat i drets de la ciutadania. Vocal: Francisca Lon, 

regidora de Benetússer. 

- Comissió d'Obres Públiques, Urbanisme, Desenvolupament del Territori, 

Infraestructures Viàries, Trànsit, Seguretat, Protecció Civil, Transport, Serveis 

Bàsics. Vocal Valentín Mateos, regidor de Silla. 

- Comissió de modernització de l'administració, formació i assessorament jurídic. 

Vocal: David Lluch, regidor de La Vall d'Uixó. 

- Comissió de Turisme. Vocal Pedro Pardo, regidor del Campello. 

- Comissió d'Agricultura, Ramaderia i Medi Ambient. Vocal: Marta Martín, 

regidora d'Alboraia. 

- Comissió d'indústria. Coordinador Rafael Pérez, regidor de Buñol i vocal: Javier 

Rivera, regidor d'Elda. 

- Comissió de promoció econòmica i ocupació. Vocal: Ivan Escobar, regidor 

d'Aspe. 

 

A aqueixes comissions cal sumar l'elecció de David Cañigueral, alcalde de Chelva i 

de Vicent Mahiques, alcalde de Barxeta com a membres del fòrum de municipis 

d'interior i d'Oscar Navarro Torres, alcalde de Polinyà de Xúquer com a membre del 

fòrum de mancomunitats. 

 

El treball del grup ha consistit de manera general en: 

 

- Assessorar els grups municipals i ajuntaments governats per EUPV.  

- Representar a l'organització en la junta de portaveus, el consell, la comissió 

executiva, les comissions de treball i els fòrums específics marcant línia i 

posició pròpia com a EUPV. 

- Coordinar les activitats d'informació de la FVMP en EUPV.  

- Vincular i connectar als nostres ajuntaments amb altres administracions 

públiques (especialment amb la GVA), institucions, organitzacions i entitats la 

gestió de les quals repercuteix en el municipalisme valencià.  

- Difondre tota la informació proporcionada per la FVMP que fora d'utilitat per als 

nostres ajuntaments i grups municipals.  

- Coordinar la participació d'EUPV en les jornades organitzades per aquesta. 

 

I a més de manera particular en: 



 
 

- Aquest període s'ha caracteritzat per abordar la pandèmia des del 

municipalisme, treball que va tindre com a fita l'acord valencià per la 

reconstrucció amb una participació del conjunt de representants d'EUPV i del 

seu assessor en les comissions de treball de la FVMP. 

- La ingent difusió de tota la informació proporcionada per la FVMP relativa a la 

crisi sanitària i la resolució de dubtes i conflictes als ajuntaments on estem tant 

en el govern com en l'oposició.  

- Impulsar (i/o fer seguiment de els) convenis de la FVMP amb diferents 

departaments de la GVA que resulten beneficiosos per als nostres ajuntaments 

i per a la nostra participació en el govern valencià. 

- L'organització de reunions amb les alcaldies d'EUPV per a facilitar la captació 

de fons europeus mitjançant el programa “Pont a Europa” en general i del 

Projecte LOCAL4GREEN+ en particular. 

- La coordinació de l'adhesió dels municipis de la CV a la xarxa estatal d'entitats 

locals per a desenvolupar els ODS de l'agenda 2030. 

- La coordinació dels nostres ajuntaments per a la participació en els premis del 

bon govern.  

- El treball conjunt amb el Moviment Democrátic de Dones sobre mocions i 

declaracions institucionals relatives a la lluita contra el patriarcat i el terrorisme 

masclista.  

 

Parlament Europeu: 

 

Des de l'Oficina del Parlament Europeu en el nostre territori s'ha treballat 

conjuntament amb les representants institucionals d'Esquerra Unida del País Valencià 

i al costat de les comarques i col·lectius d'EUPV al País Valencià. 

 

Resultat d'aqueixa coordinació han sigut les reunions mantingudes per sindicats, 

organitzacions, plataformes... i s'han traslladat temes de tal importància per al nostre 

territori l'Europarlament com l'ampliació del port de València, la platja de la Renegà, 

incompliments de les directives europees com és el cas de la zona del cap del Faro 

del Cap de l'Horta d'Alacant, incompliments mediambientals com en el cas del 

restaurant de l'illa de Benidorm, o preguntes com en el cas del tracte racista a migrants 

en les comissàries de València, la situació del paratge de Pedralba, entre altres. 

 

A més, s'ha realitzat un seguiment de totes les Peticions actives al Parlament Europeu 

que s'havien realitzat en l'anterior legislatura i encara no han sigut resultes i, de cada 

petició realitzada en la present legislatura. 

 

 

 


