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Propostes de CCOO PV davant les eleccions municipals 

 

 
1. Cal desenvolupar pactes territorials d'ocupació, i garantir l'avaluació de les mesures per 

assegurar que siguen eficaces, que compleixen amb els objectius previstos, entre aquests, 

l'orientació i la qualificació dels treballadors i de les treballadores, així com la creació 

d'ocupació. Especial atenció en la inserció de dones, joves, persones aturades de llarga 

durada, amb diversitat funcional i migrants. 

 

2. És necessari desenvolupar programes i projectes que oferisquen assessorament i seguiment 

sobre la creació d'empreses i especialment d'economia social, juntament amb el foment 

d'espais coworking, i garantir l'arrelament de l'economia a la ciutat i la reinversió dels recursos 

en benefici del propi territori. 

 

3. Creació d'ocupació pública, s’ha d’acabar amb la taxa de temporalitat tan alta i el frau en la 

contractació. Cal vigilar que no s'utilitze personal becari o subvencionat per a llocs de treball 

ordinaris o estructurals. 

 

4. Acord amb la Generalitat Valenciana per a la realització de processos selectius unificats en 

les administracions locals.  

 

5. És necessari enfortir i ampliar la cobertura dels serveis públics, i revertir gradualment els de 

gestió privada, cal establir un protocol d'actuació que regule el sistema de recuperació. 

 

6. S’han de fomentar espais d'atenció integral per a les dones i plans d'igualtat que doten de 

transversalitat les polítiques municipals, que disposen de mesures de prevenció de les 

violències masclistes i de foment de la corresponsabilitat des de molt joves. 

 

7. Cal garantir, en coordinació amb l'Administració educativa, una xarxa universal d'educació 

infantil de 0 a 3 anys. És necessari obrir les escoles públiques a la vida social i cultural dels 

barris. S’ha d’afavorir i eixamplar la formació al llarg de la vida amb els centres de formació de 

persones adultes i la universitat popular. Polítiques de ciutat, poble i barris educatius que 

milloren la cohesió social, l'accés a l'educació i la sostenibilitat. 
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8. Posada en marxa de la Llei 3/2019 de serveis socials a tots els municipis del País Valencià 

pel que fa al compliment de ràtios, d’ordenació, d’estructura, de catàlegs de prestacions, de 

plans estratègics, d’estabilitat laboral o de figures professionals. Consolidació del model 

municipal d'atenció a les persones en situació de dependència, implantació de la renda 

valenciana d'inclusió i dels consells locals d'inclusió i de drets socials. 

 

9. Cal afavorir la inclusió de les persones migrades i refugiades mitjançant polítiques 

transversals d'acolliment, de prevenció, de formació i de sensibilització, que atenguen la 

diversitat cultural i d'origen dels diferents colꞏlectius, tant els nouvinguts, com els ja establits 

als nostres municipis. 

 

10. Polítiques públiques dirigides a les persones majors que possibiliten un envelliment actiu i 

saludable. 

 

11. Establiment de polítiques específiques dirigides a la joventut: equipaments, alternatives d'oci, 

foment de la participació, d'ocupació i de dignificació de les seues condicions de treball. 

 

12. Apostem per municipis sostenibles socialment i mediambiental, mitjançant el 

desenvolupament de plans de mobilitat, el foment del transport públic i la millora de 

l'accessibilitat, tenint en compte colꞏlectius amb diversitat funcional. 

 

13. Suport al sector primari i al desenvolupament industrial, amb infraestructures que 

afavorisquen polígons i zones comercials avançades que aporten qualitat i valor afegit. 

 

14. Gestió efectiva dels residus. Recollida selectiva i implantació de sistema de devolució, dipòsit 

i reutilització d'envasos. 

 

15. Cal recuperar la gestió pública de l'aigua, s’ha de reduir el consum energètic en les 

instalꞏlacions públiques i supressió de l'ús del plàstic en dependències municipals. És 

necessari integrar el canvi climàtic en les inversions municipals i control de la petjada de 

carboni. 
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16. Parc públic d'habitatge per a les necessitats de la població amb problemes residencials; 

pobresa, desnonaments, dones en situació de risc per violència de gènere, persones migrants 

o joves. 

 

17. Plans de cooperació internacional transformadora amb assignació del 0,7 % dels 

pressupostos municipals consolidats, i adequats a la nova Agenda 2030, en els quals es 

promoga, des de l'àmbit local, un desenvolupament humà des de la justícia social, que situe el 

treball decent en el centre d'aquestes polítiques. 

 

18. Dinamitzar una oferta cultural de proximitat perquè la ciutadania tinga accés. Coordinació 

efectiva de l'Ajuntament amb altres administracions, amb entitats i organitzacions socials per 

crear conscienciació i implicació en la dinàmica cultural, la creació i la promoció del patrimoni 

propi. 

 

19. La política lingüística ha de ser transversal i no quedar-se solament en les àrees de cultura i 

d’educació. Cal fer del valencià la llengua de l'Ajuntament en la comunicació pública, rètols o 

en Internet, i garantir l'accés plurilingüe a tots els serveis i ofertes municipals. 

 

20. Cal major democratització i participació en les decisions polítiques, a través del diàleg social, 

la transparència de la gestió pública i la consulta ciutadana. 

 


