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En la Coalicio AVANT estem compromesos en fer realitat un 

model de ciutat de tots i per a tots, a on la calitat de vida i el 
benestar alcance a tots els barris i pedanies, aixina com a tots els 
seus habitants. 

 
Un proyecte per a que la Valencia del sigle XXI siga una ciutat 

mes justa i solidaria, en un nivell d'infraestructures modernes, potent 
i creadora en lo cultural, economicament prospera i mamprenedora, 
que genere llocs de treball, que aposte per un model de desenroll 
urba sostenible, compromesa en el mig ambient, un proyecte de 
futur en el que Valencia assumixca el seu paper de Cap i Casal del 
Regne de Valencia. 
 
 En el compromis i la participacio de tots hem de ser capaços 
d'impulsar un proyecte de ciutat per a conseguir fer de Valencia la 
capital de l'Arc Mediterraneu europeu, una ciutat de proyeccio 
internacional i una de les ciutats mes alvançades, modernes i 
segures d'Europa. 
 
 
Administracio Local 
 
 El nostre programa preten imprimir un nou estil a 
l'Administracio i a la gestio municipal basat en la participacio, 
el dialec i l'acort entre els poders locals, els ciutadans i les 
entitats civiques i socials. 
 
 Pretenem promoure iniciatives per a assegurar i canalisar 
la participacio ciutadana, a través de consells de participacio 
ciutadana. Impulsar la descentralisacio i la corresponsabilitat en la 
gestio dels recursos de tots. 
 
 El nostre objectiu es conseguir la maxima eficiencia 
administrativa, per a lo que impulsarém l'incorporacio de noves 
tecnologies i tecniques d'organisacio, al remat, simplificar i 
desburocratisar l'Administracio local, en crear una oficina unica per 
a allaugerar qualsevol tramit administratiu. 
 
 
 
 
Model Financer 
 
 La Coalicio AVANT defen un model que impulse al maxim 
l'autonomia financera i desenrolle una gestio economica 



eficient basada en la moderacio del gast corrent i en criteris 
directius orientats cap a la consecucio d'objectius. 
 
 Les nostres propostes son: 
 
• Major suficiencia financera (canvi en el repart entre ingressos i 

gasts de l'Administracio). Creacio del Fondo Comu de 
Participacio de les Facendes Locals. 
 

• Majors competencies (educacio, centres sanitaris, joventut i 
ocupacio), descentralisacio que aniran acompanyades dels seus 
recursos economics. 
 

• Reclamar la mateixa finançacio metropolitana per a l'area de 
Valencia que la que tenen unes atres zones metropolitanes 
estatals com son les de Barcelona o Madrit. 
 

• Prudencia i responsabilitat a l'objecte de no incrementar el nivell 
d'endeutament per credit extern de l'ajuntament. 

 
 
Materia Presupostaria 
 

• Basar el presupost en una programacio d'objectius a establir 
per programes i arees municipals. 
 

• Debat obert i constructiu a on s'arrepleguen les 
propostes de les entitats i associacions veïnals. 
 

• Diferenciacio entre grans proyectes per als que se reclama 
la participacio estatal i autonomica en la finançacio i 
aquells destinats a millorar la calitat de vida dels nostres 
ciutadans en els seus barris que se distribuiran 
equilibradament entre les diferents zones urbanes. 
 
 

• Arreplegar i materialisar les propostes no soles dels barris del 
centre de Valencia sino tambe dels barris periferics i les 
pedanies. 

La gestio del presupost de forma mes eficaç la conseguirém a 
través de: 
 
• La modernisacio i racionalisacio de la gestio. 

 
• Control i seguiment periodic i individualisat de cada servici 

municipal. 
 



• Auditoria interna del funcionament en materia de personal i 
economica. 
 

• Model mixt de gestio dels servicis, privatisant-la quan el 
cost siga inferior a si l'assumix la corporacio. 
 

• Es destinarà una ajuda al desenroll equivalent al 0.7 del 
presupost 
 

 
Tributs 
 
 
 El model que proponem se basa en una fiscalitat 
progressiva en un major gravamen a les rendes mes altes.  
 
 Les mides a implantar son: 
 
• I.A.E. Revisar la classificacio fiscal de las vies. Eliminar el 

recarrec provincial. 
 

• Gestio pels servicis municipals de la recaptacio eixecutiva. 
 

• Revisio de les taxes adaptant-les al cost real del servici. 
 

• Incorporacio al servici d'atencio al ciutada l'assessorament en 
materia d'imposts municipals. 

 
• Es pujarà el IBI dels pisos buits dels bancs. 

 
•  Reactivacio de l'impost de patrimoni i donacions -en 

excepcions fins als 300 € inicials- serviran per a activar 
politiques actives d'ocupacio. 

 
 
Participacio Ciutadana 
 
 
 La Coalicio AVANT preten una Administracio dinamica, 
moderna i eficaç. 
 
 La nostra premissa es fomentar la participacio dels 
ciutadans i les seues associacions, creant una llei especifica 
d'associacions veïnals, enfortint la confiança dels ciutadans en 
el seu ajuntament, aumentant el nivell d'informacio de l'ajuntament 
als ciutadans i estimulant les iniciatives de la societat civil. Creem 



necessari potenciar el paper dels ajuntaments en la 
organisacio territorial de l'Estat. 
 
 Implantacio de consultes populars, a on els ciutadans tinguen 
veu i vot per a decidir allo que els pertoca directament. 
 
Desenrollar un  REGLAMENT DE PARTICIPACIO  CIUTADANA 
que servixca com a mig per a dur la DEMOCRACIA 
PARTICIPATIVA per mig de Consells de Barri i Consells Sectorials 
en caracter vinculant, els membres seran triats per la ciutadania. 
 
 
Farem: 
 
  

• Impulsarem la reforma de la Carta de Participacio 
Ciutadana de 1989 i el seu efectiu compliment. 
 

• Publicacio del Bolleti d'Informacio Municipal. 
 

• Aumentar competencies (IBI, Vehiculs i Obres), mijos i 
infraestructures a les Juntes Municipals de Districte. 
 

• Fomentar i dotar de recursos a les associacions de 
jovens que aixina ho desigen i ho soliciten a 
l'ajuntament. Creacio d'espais per a les seues reunions o 
unes atres activitats. 

 
 
 
 
 
Seguritat Ciutadana 

 
 Coalicio AVANT desija una societat mes segura, lliure i 
solidaria. 
 
 Per ad aço es primordial la dotacio de mijos humans i 
materials necessaris per a un desenroll eficaç i eficient de les 
funcions i activitats de la nostra policia. 
 
 
 Les nostres propostes son: 
 

 
• Aument de la prevencio a través de les campanyes 

informatives. 
 



• Model integral de Policia local en una autoritat unica per 
als equips de barri que desigem potenciar. 
 

• Contractacio de personal civil per a eixercir les funcions 
administratives en la Policia. 

 
• Impuls de la Junta local de Seguritat (formada pels 

diferents cossos de seguritat). 
 

• Constitucio de la Taula de la Seguritat (formada pel 
poder politic, l'Administracio judicial, els cossos de seguritat 
i la representacio veïnal). 
 

• Impuls de la Proteccio Civil i formacio del voluntariat social 
en materia de seguritat. 
 

• Creacio d'oficines municipals d'atencio a la victima, 
sense distincio de genero. 
 

• Potenciar l'educacio viaria en les escoles. 
 
 
 
 
 
 
 
Infraestructures 
 

La Coalicio AVANT vol una ciutat vertebrada dotant-la de 
les infraestructures necessaries per al nostre progrés. 

 
Iniciatives: 
 
• Conexio en Andalucia i el surest frances. 

 
• Parc central. 

 
• Soterrament de les vies. 

 
• Finalisacio de les grans rondes i pla d'accessos viaris. 

 
• Acces nort al port. 
 

• Ret de vies ciclistes coherents i suficients. 
 

 



 
Urbanisme 
 
 La Coalicio AVANT preten conseguir una ciutat 
humanisada, comoda i habitable, proponem un urbanisme 
participatiu. 
 
Iniciatives: 
 

• Retirar definitivament l’actual P.G.O.U. 
 

• Rehabilitacio de: 
 

• Nucleus historics: Poblats Maritims, 
Campanar, Russafa, Extramurs, Zaidia, etc. 
 

• Centre urba: Ciutat Vella 
 

• Barris en carencies d’instalacions: Orriols, 
Torrefiel, Patraix, L’Olivereta, Quatre Carreres, 
Algiros, Benimaclet, Benicalap, etc. 

 

• Pla especial per a millores en les Pedanies. 
 

• Alqueries, masies i barraques de la nostra Horta 
tradicional. 

. 
 

 
• Adopcio de les mides fiscals per a incentivar la 

rehabilitacio. 
 

• Aprovar programes d'urbanisacio prioritaris per als barris 
mes degradats. 
 

• Priorisar l'eixecucio d'espais lliures i zones verdes. 
 

• Regeneracio de plages i de la vora del llitoral. 
 

• L'ajuntament retirarà els seus contes dels bancs que 
desposseissen a ciutadans de les seues vivendes. 

 
• Es promocionarà i buscarà que els bancs se comprometen 

a facilitar la dacio en pago. 
 

 
 



OBRES: 
 
• Parc central. 

 
• Ampliar i millorar la ret d'albellons. 

 
• Equipaments sanitaris i assistencials en tots els barris. 

 
• Construccio de la ciutat del deport. 

 
• Pla d'aparcaments publics i de residents. 

 
• Modernisacio de l'allumenat municipal. 

 
• Ampliacio del carril bici. 

 
• Aumentar les arees peatonalisades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vivenda 
 
• Impulsar llinees d’inversio per a la rehabilitacio d’edificis. 
• Desenroll d'iniciatives de vivenda publica. 
• Recursos per a poder ajudar a les families desdonades 

(desposseïdes de les seues vivendes) i que tinguen acces a un 
lloguer social. 

• Possibilitar l’acces a vivendes i edificis per a persones 
discapacitades. 

• Pla de Vivenda Jove, tant en propietat com en lloguer. 
• Oficina d’informacio municipal al voltant dels drets de 

propietaris i llogaters. 
 
 

Transports 
 
• Impuls del transport public, pla intermodal de transports per a 

Valencia i la seua area metropolitana a l’igual que en unes atres 
arees metropolitanes de l’Estat, com son les de Madrit i 
Barcelona, en la finançacio estatal i autonomica. 



• Potenciar la flota de la EMT, en autobusos que no contaminen i 
siguen comodos per als usuaris. 

• Mantindre el caracter public de la EMT. 
 

 
Comerç  
 
• Bloqueig administratiu a la concessio de noves llicencies a 

grans superficies comercials. 
• Foment de l’associacionisme comercial. 
• Elaboracio d’un pla d’urbanisme comercial que contemple 

la distribucio i racionalisacio dels comerços. 
• Soport decidit al chicotet i mijà comerç, impulsant la seua 

modernisacio i millora. 
• Modificar els indexs de situacio que computen en el IAE, 

destinant una part del mateix a la formacio dels comerciants. 
• Potenciar la ret de mercats municipals modernisant les 

seues instalacions. 
 
 
Mig Ambient 
 
 La Coalicio AVANT preten mantindre l’equilibri entre els 
nostres recursos naturals i el nostre desenroll, pretenem un 
desenroll sostenible de la nostra ciutat. 
 
 Propostes: 
 
• Creacio de la Regidoria per al Desenroll Sostenible. 
• Recuperar i protegir L’Horta com espai vert i de regeneracio 

de l’oxigen de la ciutat. 
• Aumentar la dotacio d’espais verts, aprofitant els terrenys 

municipals i adquirint terrenys en venda en aquells barris a on no 
hi haja zones verdes. 

• Peatonalisacio del centre historic. 
• Establir un sistema de corredors verts. 
• Regular per conveni els espais verts privats. 
• Controlar els nivells de contaminacio urbana, fent un 

seguiment de l’orige de la mateixa per a evitar o reduir les 
emissions contaminants. 

• Millorar la calitat ambiental per a fer de la ciutat de Valencia 
una ciutat verda europea. 

• Recuperar el Parc Natural de l’Albufera, impedint els 
abocaments al mateix, realisar el Parc de Capçalera i el 
Central. 



• Plantacio d’arbres autoctons en tots els nostres carrers que 
per les seues caracteristiques ho permeten i tinguen lloc 
suficient per a fer-ho. 

• Ampliacio del Jardi Botanic. 
• Construccio d’ecoparcs. 
• Aplicacio de la llegislacio vigent al voltant dels residus 

urbans, impulsant les mides de sanejament i depuracio. 
• Realisacio d’una auditoria mijambiental. 
• Millorar les plages de la nostra ciutat i aprofitar ecologicament 

els trams finals dels dos llits del Turia. 
• Potenciar l’educacio i el voluntariat ambiental. 
• Impedir la deconstruccio de la ciutat obligant als propietaris al 

manteniment i cuidat de solars i d’edificis abandonats. 
• Tornar la ciutat als seus habitants, promovent la cultura del 

transport public, la peatonalisacio i incentivant i promocionant l’us 
de la bici, racionalisant els carrils bici actuals i dissenyant-ne 
nous que garantisen la seguritat dels usuaris. 

 
Consum 
 

Per a millorar la calitat de vida de tots els valencians, en La 
Coalicio AVANT considerem necessari promoure controls 
rigorosos en defensa del consumidor, promocionant les 
organisacions de consumidors i usuaris, aixina com potenciant 
la Junta Arbitral de Consum. 
 
Sanitat 
 

Considerem necessaria la reestructuracio del Llaboratori 
Municipal i la seccio de Zoonosis, treballant en la problematica 
dels animals de companyia. Millorar els servicis d'inspeccio tant 
sanitaris i alimentaris com de calitat de les aigües. 

 
 
Benestar Social 
 

La Coalicio AVANT aposta per un benestar social orientat a 
superar i corregir les desigualtats socials possibilitant un minim de 
calitat de vida. 

 
• Aumentar els programes d'informacio, orientacio i divulgacio. 
• Millora i a la volta major participacio dels centres socials en la 

vida del ciutada. 
• Realisar propostes basiques d'intervencio en barris. 
• Ajuda domiciliaria. 



• Erradicar la vivenda precaria per mig de la construccio de 
vivenda social. O adquirir les vivendes sobrants dels bancs a 
preus socials, be en arrendament, be a preu adsequible per a 
economies depauperades. 

• Creacio de la Regidoria de la Dona. Pla d'actuacio municipal 
per a l'igualtat d'oportunitats. I proteccio contra el maltracte. 

• Potenciar l'acolliment familiar a menors perseguint el 
maltractament a la poblacio infantil. 

• Crear centres especifics que tracten el fracas escolar. 
• Ajuda sanitaria a domicili per als nostres majors. 
• Creacio de residencies per a 3ª edat  i centres de dia en els 

nostres barris. Teleassistencia als vells que viuen a soles. 
• Creacio de l'Institut Municipal de Discapacitats 

Valencians i del servici de minusvalies en els Servicis  
Socials de l'Ajuntament. 

• Supressio de barreres arquitectoniques i millores del transport 
adaptat. 

• Centres concertats per a l'integracio social i laboral de 
discapacitats. 

• Perseguir el compliment dels percentages minims de 
contractacio. 

• Informacio municipal en braille. 
• En drogodependencies no som partidaris del repartiment 

de metadona, preferim la potenciacio de centres de 
soport per als afectats i la seua familia, aixina com el 
conveni en centres de desintoxicacio, procurant la seua 
reinsercio a l'eixida dels mateixos. 

• Per als colectius de poblacio marginal i immigrants 
considerem necessari crear una oficina especifica que elabore 
un cens d'esta poblacio i intervinga per a cobrir les seues 
necessitats basiques. Reinsercio dels valencians que han 
caigut en la pobrea, dotant-los d’uns mijos minims de 
subsistencia. 

 
Educacio- Cultura i Patrimoni 
 
En la Coalicio AVANT volem un model educatiu, solidari, plural i 
participatiu que garantise una educacio integral de les persones, 
que fomente definitivament l'ensenyança, coneiximent i us del 
nostre idioma valencià, que assegure una oferta estable i altament 
qualificada en centres especifics tant per a combatre al fracas 
escolar com de formacio integral d'alt nivell.  
 
Volem enfortir la nostra cultura,  la nostra historia, promocionant-les, 
reivindicant el nostre passat com a poble, guanyem el nostre futur.  
 



Mides: 
  

• Ampliar el bono escolar. 
• Aumentar els mijos de les nostres biblioteques. 
• Construccio i manteniment dels centres educatius de la nostra 

ciutat, atenent a la previsio de la demanda en base a 
l’informacio demografica. 

• Construccio de noves biblioteques de barri. 
• Impuls a les universitats populars i a l'educacio d'adults. 
• Ampliacio del nostre conservatori. 
• Consolidar i potenciar la nostra oferta museistica. 
• Fomentar les iniciatives dirigides a estimular la creacio 

cultural. 
• Encarregar un estudi tecnic i analitic, a experts i especialistes 

independents contrastats en la materia, del teixit de la suposta 
reliquia anomenada “Peno de la Conquesta”, la qual en 
l’actualitat està exposta en el museu de la Ciutat de Valencia, 
per a determinar la data exacta i resoldre de manera definitiva 
sí en realitat fon o no la bandera que penjaren els musulmans 
en la Torre d’Ali-Bufat. Des de la Coalicio AVANT considerem 
que qualsevol document o objecte expost en un museu public, 
ha de tindre la maxima rigorositat historica i totes les garanties 
cientifiques de veracitat, puix si no fora aixina estariem oferint 
a la societat valenciana i a tots els visitants un frau historic. 
 
 

Fires i Festes 
 
La Coalicio AVANT preten fomentar la participacio ciutadana en 
l'organisacio, protagonisme i gestio en totes les manifestacions de la 
nostra cultura popular, en la Coalicio AVANT volem donar el maxim 
soport a les nostres festes populars i tradicionals.  
 
Per a tot aixo: 
 
• Convocatoria d'un congrés faller per a l'eleccio democratica 

dels membres de la Junta Central Fallera. 
• Contribuir a la restauracio dels passos de la nostra Semana 

Santa, difusio i espenta a la Semana Santa marinera. 
• Aumentar  la festa del Corpus i dels  Jocs Florals. 
• Redefinir i potenciar EXPOJOVE. 
• Contribuir a la recuperacio i difusio del nostre folclor i de les 

bandes de musica. 
 
Joventut 
 



• Oficina jove per a informacio i orientacio en tots els  nostres 
districtes. 

• Bono-transport. Majors ventages per als jovens. 
• Aumentar places de prestacio social en la nostra ciutat. 
• Potenciar l'associacionisme jovenil. 
• Parc d'atraccions fix i zones d'oci en la periferia en infraestructura 

de transport debades.  
• Elaboracio del pla d'ofici jove i de vivenda municipal. 
 
Deports 
 
• Promocio de la Pilota Valenciana (impulsar la seua practica en 

els centres d'ensenyança, convidar  als jugadors professionals a 
que visiten eixos centres, difusio a través dels mijos de 
comunicacio, establir convenis en tv per a la seua retransmissio, 
recuperar competicions en les distintes poblacions en que han 
desaparegut per falta de promocio, etc.) Incloure la Pilota 
Valenciana dins de les disciplines d’ensenyança d’educacio fisica 
en els coleges. 

• Potenciar els deports populars. Facilitar circuits i llocs 
adequats per a l’eixecucio de deports com l’atletisme, ciclisme, 
balo a ma, voleibol, etc.  Habilitar espais naturals per al desenroll 
dels deports i llocs dins de la ciutat per a poder participar de 
forma ordenada i segura. Promocio en les universitats populars 
de cursos orientatius de cóm i a on practicar deports de forma 
sergura i ordenada. 

• En la Coalicio AVANT vullguerem un polideportiu en cadascu 
dels barris. No hi ha diners en les arques municipals per a 
conseguir construir noves instalacions en cadascu dels barris, 
pero si podem promoure convenis i cooperacions en coleges 
privats i publics que tenen les seues instalacions infrautilisades i 
molt de temps en les portes tancades, podent ser utilisades pel 
public en general i per els jovens en concret. Les activitats 
deportives son una bona alternativa a les maneres actuals dels 
jovens d’ocupar el seu oci. En un horari ample i adequat podrien 
combatre eficaçment activitats com els botellons. Tambe es pot 
tractar d’obtindre convenis en propietaris de solars per a 
transformar-los  en llocs d’oci a on fer deport. 

• Promocio i seguiment deportiu (destinat a impulsar a jovens 
que destaquen en diferents deports, formar nous talents, facilitar-
los beques, etc., son politiques que realisen en països que son 
potencies mundials deportives. 

• Reivindicar que la Seleccio Valenciana de Pilota represente en 
competicions internacionals al Regne de Valencia, a l’igual que 
se permet feren el seu cas a les seleccions vasca i catalana de 
Pilota. Igualment reclamem el reconeiximent del la Pilota 
Valenciana com a deport autocton i genuï dels valencians. 



 
Promocio de la ciutat – Turisme 
 
 
En la Coalicio AVANT pretenem consolidar i ampliar l'oferta turistica 
de la ciutat i impulsar el turisme de calitat en la ciutat de Valencia. 
 
 
En la Coalicio AVANT fomentarém el turisme cultural i de negocis, 
aixina com l'ecologic i de fi de semana. Crearém la regidoria de 
turisme i proyeccio internacional i posarém en marcha un pla de 
calitat i excelencia turistica. 

 
Mides Anticorrupcio 
 
En la Coalicio AVANT arrepleguem la preocupacio ciutadana 

per la corrupcio que afecta a tots els nivells de l’Admnistracio 
publica, es per aixo que apostem per les següents mides per a 
combatre-la. 
 

• Disminucio dels sous dels politics i supressio de la 
possibilitat de cobrar dos sous publics, ajustant-los a la 
situacio economica real de la societat. Eliminar els 
complements per despeses innecessaries o per simple 
assistencies a comission que en alguns casos arriben a 
triplicar el salari minim. Cap representant politic deu de cobrar, 
per eixemple, 10 voltes mes que el salari minim, i damunt 
transmete l’idea de que estan mal pagats. Proponem una 
disminucio d’un 50 per cent dels sous dels alts carrecs i 
membres de governs i Administracio publica. S’ha de ser 
coherents, i lo mateix que s’exigix del poble un esforç i sacrifici 
alt, els dirigents han de donar eixemple i ser els primers en 
sacrificar-se en benefici d’aquells als que servixen, el poble.  

 
• Transparencia i integritat de tots els nostres 

representants. Renunciar, des del primer moment, a 
qualsevol interes, personal o colectiu, per a aprofitar-se de la 
seua responsabilitat o carrec public. Declaracio notarial 
publica dels seus bens, abans i despres d’eixercir el carrec. 
Renunciar a retribucions extres, subvencions o elements 
materials de qualsevol tipo, que no siga l’estrictament oficial 
assignada al carrec public que ocupe. Refusar a carrecs, 
privilegis o sous vitalicis. Moderar les retribucions i determinar-
les a l’orde jerarquic que ocupe en l’Administracio, no cobrant 
mes que un atre carrec public superior. Reduir al minim els 
carrecs de confiança, llimitant-los a les necessitats estrictes 
del servici public, i condicionant les seues retribucions a les 
aportacions, informes o treballs que desenrollen puntualment, 
de manera que mai rebran una assignacio fixa mensual. Crear 



una Llei de transparencia propia valenciana, establint que tots 
els organismes publics publiquen en les seues pagines webs 
oficials, totes les gestions economiques, ingressos, gastos, 
subvencions, finançacio, factures, etc., per a que qualsevol 
ciutada puga accedir ad elles i consultar-les.  

 
• La consecucio d’una Administracio Publica en la qual la 

transparencia en l’actuacio dels representants politics 
siga la norma, i no l’excepcio. En l’objectiu d’alvançar en 
l’aument de la eficiencia i la millora de la gestio de les entitats 
publics, es fonamental potenciar tots els instruments de 
control economic i financer disponibles, tant interns –
interventors. Control financer permanent-, com externs –
Auditories publiques. Sindic de Contes-, en l’objectiu de 
controlar la gestio interna, la regularitat contable, el 
compliment llegal, la fiscalisacio i l’equilibri economic. 
Paralelament, s’ha de rendir contes als ciutadans valencians 
de manera continuada, a través del dels diversos mijos de 
comunicacio i mecanismes electronics dels que disponen els 
organismes publics, es la millor garantia de traslladar a la 
societat la confiança en els seus governants.  

 
• Gestionar els imposts dels ciutadans en la maxima 

responsabilitat, eficiencia i honradea. Aplicar criteris dirigits 
a favorir el millor aprofitament possible dels recursos 
economics i patrimonials, destinant-los a les necessitats i 
prioritats reals de la societat, en l’objectiu d’oferir servicis 
publics de calitat i universals, aixina com actuacions 
dinamisadores de l’iniciativa privada, evitant en tot moment 
balafiar i malbaratar els fondos publics en fins contraris a 
l’interes general dels valencians.  

• Rebugem la figura del politic com a professio. Convertir la 
representacio politica en un servici al ciutada i no en una 
forma de servir-se d’ell. Renunciar als privilegis i prebendes, 
que historicament han segut i continuent sent inherents als 
distints carrecs publics, tant economiques com politiques, 
aixina com tambe reduir al minim, que exigix la llegislacio 
vigent, aquelles d’indol judicial. Actuar en absoluta rectitut en 
l’eixercici de les responsabilitats politiques, i evidenciar el total 
desinteres pel benefici i redit personal, o del partit, que es 
requerix a qualsevol representant public.  

 
• Simplificar i coordinar les distintes administracions 

publiques valencianes, en l’objectiu de disminuir costs, 
aumentar l’eficiencia i agilitat, millorar l’atencio al ciutada i 
facilitar la labor dels distints treballadors publics. D’igual 
manera, reduir al minim possible els carrecs politics tant en 
numero com tambe en remuneracio, destinant eixa partida 



economica a reforçar, de manera equanim, adequada i 
proporcionada, els servicis publics basics que garantisen una 
major calitat en l’atencio que se presta a la societat 
valenciana.  

 
 
 

 
 


