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PROGRAMA ELECTORAL D'ALTERNATIVA REPUBLICANA (ALTER) A
l'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA PER A AQUEST 26 MAIG 2019
Aquesta candidatura d'Alternativa Republicana a l'Ajuntament de València, és un
exemple de la necessitat de pràctica política i espai polític Republicà amb caràcter social
que necessiten les nostres zones i el conjunt del país.
ALTER és un partit que defensa el Republicanisme d'Esquerra, amb caràcter Federal,
Laic, Democràtic, Ecologista, Feminista i *Animalista. Lluitem per portar la III
República Espanyola. I mentre no estiguen presents les polítiques republicanes que
representen les necessitats socials reals, no serà possible.
Per això, presentem els projectes i mesures que defineixen la ideologia Republicana de
Alter i que frena el desgast d'aquest règim obsolet i caduc, en el següent programa:
Republicanisme i Memòria Històrica i Democràtica











Crear espais i fomentar el compliment de la Llei de Memòria Històrica i
impulsar polítiques que recuperen la memòria històrica i democràtica, reconeixent
públicament la legitimitat de la República, arrabassada per un colp feixista i
perpetuada en la “Transició” amb una Llei d'Amnistia no concorde a l'actualitat
ni a la justícia d'una democràcia madura.
Impulsar des de l'Ajuntament l'obertura d'una Procés Constituent Republicà que
genere coordinadament amb la resta del territori, la iniciativa estatal de modificar
el Títol X de la Constitució “de la Reforma Constitucional”, per a obrir el debat,
donar veu a les/us republicanes/us i portar la República.
Fomentar, com a capital de la 2a República Espanyola, la realització d'actes
commemoratius dels assoliments aconseguits amb la lluita Republicana i del
Treballador (Feministes, Anarquistes, Socialistes i Obrers, Federalistes,
Antifeixistes, Sindicals...), per a recuperar l'espai cultural que representaven les
Repúbliques Espanyoles. Així com recuperar de l'oblit, la memòria de les víctimes
del franquisme i per aquells/as que van donar la seua vida per la Llibertat, i traure
de l'obscurantisme a nostres i els nostres intel·lectuals, literaris/as, poetesses i
poetes, científics/as, artistes, … Republicans/as.
Participació des de les Institucions Públiques en investigacions, actes i creació de
polítiques que complisquen les demandes democràtiques europees i internacionals
de memòria, així com avançar i recuperar les polítiques socials, culturals i de
progrés que la república implica.
Retirada de tots els símbols franquistes i feixistes o que enaltisquen revoltats
dels espais públics: heràldiques, creus dels caiguts, carrers i places...
Control per a aplicar *LMH, amb sancions als ajuntaments que no complisquen
amb la Llei de Memòria Històrica.

Laïcisme i Federalisme



Promoure la implantació d'unes polítiques laiques i la supressió de la simbologia
religiosa de la via pública.
No promoure cap religió sobre una altra com actualment s'atorga especial
consideració a l'església catòlica, per la qual cosa es protegiria una Llibertat de
Creences, en la qual les Institucions i els representants públics no poden decantar-







se o significar-se en cap sentit religiós, en funció del seu càrrec públic, en cap acte
religiós, respectant la *aconfesionalidad de l'estat, que ciri pel seu caràcter laic.
Eliminar els símbols religiosos dels espais educatius, des d'escolar, fins a les
capelles de les universitats públiques.
Promoure els ritus o llits civils i defensar la llibertat de creences, respectant les
inscrites en el registre oficial, però sense oferir especial consideració a cap.
Actuant conforme a uns principis de Laïcisme.
Donar suport i recolzar idees quant a la creació d'un Estat Federal que ajudaria a
resoldre els problemes d'identitats que actualment existeixen al País podent a més
ajudar la Federació Valenciana a obtindre el pressupost just que es mereix en
funció del que aporta al conjunt de l'estat.
Recuperar la legalitat del Codi Civil de la Comunitat Valenciana, que tenia
vistiplau de juristes estatals i validesa civil en la Generalitat, fins al recurs de
constitucionalitat que va deixar sense efecte. Retornant la legalitat al text, que
respectava els drets propis culturals de la Federació Valenciana, respectant el Codi
Civil estatal.

Educació i Cultura













Eliminar les ajudes als col·legis concertats, donant opció al fet que es facen
privats o públics, però no amb subvencions públiques als de gestió privada.
Fomentant l'educació pública, garantint que siga universal, gratuïta, laica i de
qualitat.
Recuperar i augmentar els pressupostos en Educació per a garantir aquest dret,
enfront de les retallades antisocials dels últims anys.
Fomentar els cicles mitjans i superiors per a qualificar tècnics, des de l'àmbit
públic, amb els mateixos principis de gratuïtat, universalitat, laïcisme i de qualitat.
Subvencions i creació de centres per a educació especial, per a adaptar les
necessitats socials de col·lectius desfavorits o amb necessitat de protecció.
Dotar a les escoles del personal necessari per a la inclusió de les persones amb
necessitats especials generant un entorn en el qual ningú es veja menyspreat.
Ajudes públiques per a garantir un sistema educatiu pràctic i de qualitat, amb
augment de places per a major professorat i professionals i tècnics necessaris per
a correcte desenvolupament i funcionament.
Excloure del sistema educatiu l'assignatura de religió, per a garantir una llibertat
de consciència dels menors, assegurant el caràcter laic i de qualitat.
Suport a la CV de l'augment de places públiques d'Orientadors Educatius,
Laborals, Vocacionals i Professionals per a correcta orientació i informació a la
ciutadania en pro de l'ocupació.
Foment de la cultura i patrimoni cultural del qual gaudeix la ciutat de valència,
atenent criteris memorialísticos, històrics, artístics, naturals i paisatgístics,
sociològics, gastronòmics, patrimonials...
Polítiques que fomenten la cultura popular de València, així com impulsant
l'interés cultural, intel·lectual i artístic de la ciutat.
Increment Públic per a la formació de ciutadans/as en oficis, artesanies, gremis
i professions que o bé ostenten instituts, escoles o universitats privades, atorgant
caràcter públic a l'educació com ben social i no econòmic, per a millorar
l'ocupabilitat i reduir l'atur juvenil i de majors de 45 anys. Millorant la qualitat
cultural per part de les institucions envers la ciutadania.






Buscar atraure la celebració de fires a la ciutat.
Creació de centres culturals per al desenvolupament d'activitats culturals com
la música, fotografia, pintura… Organitzant diferents activitats subvencionades
per l'Ajuntament de València.
Aprofitar els centres culturals per a facilitar a Bandes i Xarangues sales
habilitades per a assajar a un cost reduït.
Crear una llista cultural de Bandes i Xarangues a la ciutat de València per a
facilitar la promoció entre elles i la regulació de les mateixes complint una sèrie
de requisits. Això els proporcionarà certs beneficis a l'hora de treballar o llogar
espais.

Justícia i Dret















Augmentar les places de València per a Justícia, per a complir amb els principis
de Celeritat i Brevetat que propugna el sistema judicial per als seus Tribunals.
Augmentar les places per a auxiliars de justícia i altres funcionaris i
professionals liberals qualificats per a accelerar els tràmits i garantir a la
ciutadania una correcta funció de la Justícia.
Impulsar la Mediació i Arbitratge com a mètode per a *descolapsar la via
judicial i millorar el nostre sistema de resolució de conflictes, fomentat una
València concorde a les necessitats soci-jurídiques.
Petició de recuperació del Codi Civil Valencià, que gaudia del vistiplau
d'experts i reconeguts juristes, demostrant que els territoris forals necessiten de
les seues pròpies competències, aclamant al Federalisme.
Incrementar les places d'Inspecció Laboral per a control de l'economia
submergida que desmesuradament hi ha en la comunitat valenciana i València,
augmentant quantitativament i qualitativament aquests llocs de control i
inspecció, per a assegurar compliment dels drets de els/as treballadors/as i les
obligacions empresarials que comporta per a la Seguretat Social, la Hisenda
Pública i els drets Laborals i Sindicals.
Augmentar llocs en Agència Tributària i Seguretat Social per a evitar i castigar
el frau fiscal i fraus a la Seguretat Social i Treballadors/as, que tant afecta a
l'ocupació agrícola i sector serveis.
Defensar a la ciutadania des de l'ajuntament, no permetent els desnonaments
com a primera ordre, perquè prové de la ideologia liberal, per l'origen legal
huitcentista del codi que erigeix aqueixes normes, no havent-se transformat
aqueixa ideologia liberal en la democràtica, SOCIAL i de dret que propugna la
Constitució Espanyola.
Millorar la Transparència dels concursos de l'ajuntament, tenint especial
connexió la qualitat laboral i ecològica dels concertants, donant prioritat a les
Pimes que tinguen millors condicions per als seus treballadors i treballadores, així
com les millors mesures mediambientals.
Impulsar el compliment de la Llei de Memòria Històrica des de la Justícia
Valenciana, obrint el debat de complir amb les Directives i Ordenances Europees
i Internacionals d'enjudiciar els crims franquistes i intentar coordinar aquesta
mesura amb els diferents ajuntaments i palaus de justícia de la Comunitat
Valenciana.
Millorar el control i inspecció del funcionament, contractació i acció del
Sector Públic i especial millora i augment de places del sistema penitenciari de

València, amb garanties de reforçar la reeducació i reinserció social, per a complir
amb les finalitats d'aquestes mesures i el compliment que impliquen els *DDHH
en aquestes matèries.
Ecologisme














Estudis i Mesures per a la reducció del CO2 com a prioritat ecològica.
Establir polítiques mediambientals que protegisquen el medi ambient.
Estudi urbanístic del carril bici readaptant-lo a la circulació de cotxes i
bicicletes.
Facilitar el transport ecològic incloent que els patinets elèctrics puguen circular
pel carril bici i per certs carrers sempre que complisquen una sèrie de requisits
(mesures de seguretat, assegurança obligatòria…). Sent més estrictes amb aquells
conductors que no complisquen amb la normativa i aplicant-los la seua
corresponent sanció.
Promoure l'ús del transport públic assumint les responsabilitats que ens
competeixen com la creació de més línies d'autobusos i metre amb un horari més
ampli.
Fomentar polítiques i subvencions per a renovar el sistema energètic de València,
servint-nos de les noves tecnologies i fonts renovables, com a eòlica, solar,
mareomotriu, geotèrmica, ...i foment d'una gestió del sector públic transparent i
al servei de la ciutadania.
Protecció de serveis mínims i gestió pública d'aquestes, com les Aigües,
Energètiques i en general els recursos naturals, per a reduir costos a la ciutadania,
com les hidroelèctriques.
Foment dels productes ecològics i denominació d'origen i naturals, així com
fomentar espais públics, urbans o rurals, per a creació d'horts ecològics i/o centres
de reciclatge.
Intervenció pública de les institucions en la millora del reciclatge d'aquestes, així
com informació i subvencions per al reciclatge de la ciutadania augmentant el
nombre de llocs en els quals poder separar degudament les deixalles que genera
cada veí de la ciutat.
Fomentar campanyes de conscienciació ciutadana de les conseqüències de no
cuidar la nostra ciutat posant l'accent en el reciclatge i fent regals de bosses de
colors (groc, verd i blau) per a les deixalles domèstiques com ja s'ha fet en altres
ciutats del País.

Sanitat





Recuperar el sentit d'una Sanitat Pública, Universal i Gratuïta, amb
l'eliminació de les gestions privades/concertades, perquè la sanitat és un bé
primari que no s'ha de ficar en bossa qual matèria de comerç i que la gestió torne
a ser pública. Mesures per a recuperar els serveis privatitzats.
Increment de places per al personal sanitari, així com invertir en la millora per
a la qualitat d'aquest bé públic, siga sanitari, de seguretat o laboral la demanda.
Subvencions i posada en marxa d'un pla públic amb places en la Salut Mental i
crear centres d'avanç en neuropsicologia i psiquiatria juvenil per a complir amb
exigències europees i realitats socials.






Subvencions en estudis, investigació i pràctiques necessàries per a major
desenvolupament i descobriments mèdics, millorant les remuneracions d'aquests
llocs, fins a equiparar-se al de països veïns, evitant la fugida de cervells.
Adaptar les necessitats sanitàries en les zones que les necessiten, així com
invertir en el que necessite el sector per a millorar l'assistència sanitària, personal,
tècnic, tecnològic, infraestructura...segons necessitats socials.
Eliminar el copagament farmacèutic, hospitalari i sanitari.
Millorar les condicions de contractació i millores laborals del sector, evitant
l'externalització i/o precarietat laboral o la falta de conciliació laboral/familiar.

Turisme i Obres Públiques















Impulsar un model Turístic de qualitat, no basat exclusivament en la costa, sinó
en la combinació de costa amb turisme de qualitat: de l'interior i els pobles rurals,
turisme històric, cultural, patrimonial, gastronòmic, artístic, intel·lectual,
ecològic, flora i fauna, tecnològic,….del qual gaudeix València i voltants,
especialment Turisme *Memorialístico, creant recorreguts de les zones a visitar,
per a cobrir la demanda sol·licitada a nivell internacional, del qual València
ostenta i disposa una gran informació.
Invertir en història amb finalitat d'impulsar la feina d'investigació, el Turisme i
l'economia, reestructurant i creant i/o subvencionant centres d'investigació,
memorialistes, històriques, gastronòmiques, culturals, artístiques, artesanies
locals…
Millores i Inversió en tecnologies i qualificats en la Conservació del Patrimoni
Cultural, amb la finalitat de garantir la seguretat patrimonial i correcta funció,
conservació i catalogació del patrimoni històric i cultural de València.
Posar una taxa turística local, d'hostalatge, a l'estil europeu.
Regular amb una Ordenança municipal els Lloguers, evitant l'especulació i
inestabilitat social, garantint una estabilitat arrendatícia.
Construcció i impuls d'habitatges oficials, per a una venda amb preus
assequibles, preparades per a frenar la desigualtat d'oportunitats dels qui ostenten
menor poder adquisitiu.
Inversió en zones per als vianants i de transports ecològics, en benefici de la
localitat i en pro d'una reducció de la contaminació i conservació del patrimoni
local.
Impulsar els espais verds en sòl urbà per a frenar la contaminació, així com
impulsar des de valència el Cooperativisme entre municipis, Comarques i
Províncies, augmentant la Denominació d'Origen, natural i ecològic de la
Comunitat Valenciana i de València per tant.
Adaptació, utilització i posada en marxa per part de les Institucions, la recuperació
de mercats i edificis no utilitzats per a la realització de mercats públics, que
fomenten l'ecològic i natural, així com gremis, artesanies i arts culturals propis de
les zones.
Compromís per part de les institucions per a adaptar els espais públics a les
exigències mediambientals i ecològiques, per a general ocupació i fomentar
espais verds urbans.

Economia i Treball


















Increment de llocs públics en Serveis Socials.
Augment de les places per a protegir les zones verdes i espais protegits, paratges
i parcs naturals...així com augment de serveis i llocs per a energies renovables i
reciclatge, i la millora dels béns rurals públics i establiment de zones verdes
urbanes, cobrint de zones verdes València, frenant la contaminació.
Reforçar els serveis públics dedicats al funcionament de l'Administració Pública
de l'Ajuntament Valencià, per a complir amb les obligacions envers la ciutadania.
Reforçar els serveis públics en matèria sanitària, educativa i de justícia, fins no
solament recuperar la situació anterior a la crisi, sinó arribar al mínim europeu.
Creació d'una Llei Local per a retornar Caixes d'Estalvi i la seua finalitat social i
crear una Banca Pública Valenciana per a garantir l'augment d'ocupació,
economia i oportunitat social.
Augmentar les inversions públiques en I+D+I, igual que majors subvencions a
noves iniciatives civils en ecologia, agricultura, tecnologia, energies renovables,
ramaderia, culturals...
Increment d'inspectors de treball, per a garantir una protecció a els/as
treballadores/és, evitant abusos laborals i fraus a la Seguretat Social i/o a la
Hisenda Pública Local.
Foment d'empreses públiques per a utilització de tèxtils alternatius com el cànem
per a frenar els tèxtils contaminants, que se serveixen de les petrolíferes i recursos
fòssils, per a tindre una alternativa sostenible, eficaç i eficient, produïda per la
localitat, generant no solament riquesa i ocupació, sinó foment de tèxtils
sostenibles amb el mitjà i de qualitat, que ajuden a construir accions i defensa del
municipalisme i cooperativisme.
Pla per a reestructurar les indústries públiques i millorar producció d'aquestes, per
a adaptar-les a les exigències europees de contaminació.
Incrementar i millorar els espais públics municipals, orientats a la informació
de la ciutadania, per a un correcte funcionament dels barris, partides, i pedanies.
Major control a les empreses que contracten amb l'Ajuntament, garantint que
aquestes respecten els drets dels treballadors, en cas contrari, impedir la
contractació i sanció a aquestes.
Increment del control de condicions laborals com a allotjament, per a
treballadors/as i jornalers/as agrícoles.
Polítiques contra l'atur Juvenil, incentivant les pràctiques públiques
remunerades, amb possibilitat de treball, prejubilació de majors de 55 per a
incorporar i disminuir atur juvenil i incorporar percentatges mínims de
contractacions a majors de 45, per vulnerabilitat social i menor oportunitat laboral,
per a solucionar desigualtat d'oportunitats.
Posada en marxa del Pla Clubs Cannábicos Públics, per als quals farà falta llocs
en producció, recollida i distribució, així com l'expenedoria de la matèria, és a dir,
els clubs de fumadors públics, generant no solament riquesa amb els guanys, sinó
foment de l'ocupació a diversos nivells, del foment del turisme i la lluita contra el
narcotràfic, economia submergida i consum entre menors.

Transport Públic











Millores en el transport públic. Actualment el sistema està planejat per a
facilitar la mobilitat des dels pobles al centre de València. Nosaltres apostem per
l'augment de les línies de metro i d'autobús dins de la ciutat facilitant la mobilitat
entre barris.
Reduir les tarifes del transport públic.
Crear una targeta única que permeta viatjar amb metro, bus i tramvia amb l'opció
de fer transbord entre elles sense pagar viatges de més.
Augmentar el número de la flota de metro i busos per a reduir el temps d'espera
de l'usuari en les parades.
Augment de places en el transport públic per a poder augmentar l'horari del
servei.
Regularitzar el servei de VTC i plataformes de transport amb la condició de
cenyir-se al reglament que li correspon.
Combatre el negoci especulatiu que s'ha generat en el sector del TAXI amb
les llicències.
Crear un servei públic de lloguer per hores de motocicletes elèctriques i patinets
elèctrics semblança al de ValenBici mes barat que el de les empreses privades.
Augmentar del nombre de llocs d'estacions del ValenBici promovent i fent
campanya dels beneficis del seu ús.

Polítiques socials i Feminisme












Foment de Caixes d'estalvi i una banca pública valenciana: creació d'una banca
lliure i que actue en benefici de la ciutadania, així com les caixes d'estalvi amb
finalitats socials.
Obligar als bancs que les cases buides en el seu poder, les posen en lloguer, amb
preferència a famílies que ho necessiten (exclusió social), Lloguer social.
Impulsar amb urgència mesures per a augmentar ajudes a les persones en
exclusió social, creant posats de Treballadors Socials per a millorar i actuar davant
les necessitats socials més extremes.
Creació d'un pla contra la pobresa energètica, que prohibisca els talls de llum a
famílies desfavorides.
Llei Valenciana de Dependència que regule i s'ajuste a les necessitats socials.
Proposar una Llei Valenciana que regule els lloguers, per a controlar
l'especulació privada i conseqüències socials negatives.
Foment de bancs de menjar i productes bàsics, com a impuls públic de la
preocupació per la pobresa, amb especial atenció als menors. I polítiques contra
la continuació i prevenció d'aqueixes situacions d'exclusió, i col·locació
immediata en allotjaments temporals a les persones sense llar.
Creació de departaments que estudien necessitats socials, per a polítiques
contra la desigualtat social i recuperació d'habitatges oficials per a les famílies
amb menor poder adquisitiu.
Inversió en Serveis Socials que emparen les necessitats especials a persones que
ho necessiten i estiguen en situació vulnerable, fins a superar els nivells anteriors
a la crisi.
Foment d'integració laboral a persones amb discapacitat.








Foment de llocs de direcció a dones, complint amb polítiques d'igualtat
d'oportunitats i paritat laboral.
Creació i/o foment de punts d'informació per a la dona i de prevenció i control
de la violència de gènere, impulsant des de les institucions una correcta funció de
mesures preventives i de control.
Recuperar espais per a preparació de Teràpia ocupacional i vocacional per a
víctimes de violència de gènere i malalties.
Reforçar les places per als Tribunals contra la Violència sobre la Dona.
Creació de departaments que impulse la igualtat material i regule la bretxa
salarial per discriminació de gènere.
Incrementar els centres públics d'informació al ciutadà en temes de discriminació
per qualsevol raó, assessorament i assistència jurídica i sindical, així com foment
d'ocupació i actes públics que reflectisquen culturalment la tolerància i integració
de grups discriminats històrica, social i políticament, donant veu als més
desfavorits socialment.

Festes Populars i Falles









Crear i promoure zones exclusives de pirotècnia segures per a tots els vianants
sancionant a les persones que puguen generar un perill a la resta.
Crear campanyes de conscienciació ciutadana dels problemes que genera
l'Alcohol no solament al nostre cos sinó també al mobiliari urbà. Entenem que és
inevitable que la gent bega al carrer i per això creem necessària la creació d'espais
destinat per a això amb semblança al que es fa en molts esdeveniments aportant a
les zones habilitades gran quantitat de contenidors i urinaris.
Obertura total del servei públic 24h per a facilitar el desplaçament dels ciutadans
per tota la ciutat de València.
Habilitar senyalització excepcional en carrers tallats per a ajudar les persones
que es desplacen amb cotxe a buscar alternatives per a arribar a la seua destinació.
Obertures d'espais diàfans als afores de València creant una zona de Pàrquing
amb transport constant per a evitar col·lapsar la ciutat de vehicles.
Campanyes a nivell nacional i internacional de les festes de la nostra ciutat
posant l'accent principalment en les falles.
Espais de festa promoguts per l'Ajuntament en períodes de festa fent-les més
plurals.

Animalismo







Protecció de la fauna, controlant les plagues invasores exòtiques, amb
mesures contra el trànsit d'animals i una Llei Valenciana del dret animal.
Prohibició d'espectacles que impliquen la tracta amb animals: circs,
espectacles varis, festes populars...
Eliminació de subvencions públiques per a les activitats relacionades amb la
tauromàquia.
Oferir alternatives a l'ús de les places de bous.
Crear campanyes de conscienciació animalista i oferir alternatives a l'ús
d'animals en festes dotant de subvencions a aquelles festes que no els usen.
Creació o Transformació de zoològics en Centres de Recuperació
d'Espècies, que lluiten contra la tracta amb animals, així com donar-los un sentit



educatiu real i no recreatiu i lucratiu a costa del sofriment animal, fent un
seguiment estricte de l'estat d'aquests, per impossibilitat d'estar en llibertat.
Ens trobem davant un problema seriós d'un excés de coloms que entre altres
coses embruten la ciutat. Com hem pogut veure, la mesura de caçar-les no acaba
de ser del tot efectiva; pel que promovem una mesura, ja aplicada en altres
ciutats, en les quals s'instal·len assortidors de pense que esterilitza als animals.
Aquesta mesura ja s'ha demostrat que és més efectiva i sobretot menys agressiu
evitant el sofriment animal.

