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LA GANDIA QUE TU VOLS

Estimada veïna, estimat veí:

La Gandia que tu vols la fem i la construïm entre tots. En estes pàgines, les del nostre Programa de Govern, trobaràs el full de ruta 
per als pròxims quatre anys, amb el qual aspirem a revalidar la con�ança i el suport dels gandians.

En la legislatura més difícil hem sigut capaços de rescatar a l'Ajuntament de la fallida econòmica, de retornar la reputació i la 
con�ança a les institucions, de restituir l'orgull de ciutat als qui vos van avergonyir en la passada legislatura, de governar sense 
crispació ni enfrontaments, escoltant a tots. En eixe camí hem pres decisions difícils enmig de l'emergència. Però quatre anys després, 
tots els objectius que ens vam marcar estan aconseguits. Potser creus que hi ha algunes coses que podem treballar millor, però també 
amb la teua ajuda serem capaços d'aconseguir-les.

Quatre anys després, hem reduït el deute, generat ocupació i oportunitats i atret les majors inversions públiques i privades de la 
recent història de Gandia. Però no és su�cient. Necessitem continuar amb l'impuls de la ciutat i no deixar que Gandia retrocedisca. I per 
a poder fer-ho possible, hem traçat el full de ruta d'un futur que comença hui: un Programa de Govern amb el qual volem revalidar la 
vostra con�ança i començar la millor etapa de Gandia.

El Programa que tens a les teues mans s'ha confeccionat amb els mateixos valors amb què hem gestionat la ciutat: escoltant a tots, 
fent que cada idea i cada proposta compte. És així, escoltant, com volem que ens ajudeu a encertar i a construir, entre tots, la Gandia 
que mereixes.

No és moment de posar-se medalles, sinó de continuar avançant. Som l'únic partit amb un Programa de Govern per a la Gandia que 
tu vols. Un rumb que no pot detindre's cap a una ciutat oberta, tolerant, inclusiva, diversa, plural, inconformista, educadora, culta. La 
millor Gandia feta entre tots. Observa este Programa de Govern amb la convicció que és el més semblant a la Gandia que vols, amb la 
força de convertir-lo en realitat a partir del pròxim 26 de maig. Estes eleccions van sobre tu i la ciutat que vols. Per això tu guanyes amb 
el Programa de Govern del PSPV-PSOE i dels Socialistes de Gandia. Ajuda'ns a continuar construint la millor ciutat. Guanya Gandia.

Diana Morant Ripoll
Alcaldessa de Gandia i candidata a la reelecció pel PSPV-PSOE
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1 > Els nostres valors per a la 
Gandia que tu vols.

2 > La Gandia de les 
      oportunitats.

5 > Gandia, capital cultural i 
festiva.

6 > Una ciutat de drets i 
llibertats garantits.

2.1 Gandia, Districte Digital.
2.2 Gandia, ciutat intel·ligent (Smart City)
2.3 Sectors productius i ocupació.
A. Indústria, regrés al futur.
B. Agricultura,sector bàsic i  tradicional.
C. Gandia, centre comercial obert.
D. Gandia, potència turística.
E. Ocupació, el més important per als ciutadans.
2.4 Correus: espai cultural i educatiu en el 
Centre de Gandia.3 > Una ciutat cap a la plena 

igualtat.

4 > Gandia, ciutat educadora.

7 > Gandia, ciutat saludable. 8 > Una ciutat amb una 
Administració irreprotxable 
i participada.

11 > Una ciutat sostenible.

9 > Una ciutat encara més 
segura.

10 > Gandia, ciutat de l'esport.

10.1 Renovació i adequació de les 
instal·lacions existents.
10.2 Ampliació i creació d'instal·lacions 
esportives.

LA GANDIA QUE TU VOLS
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ELS NOSTRES VALORS
PER A LA GANDIA 
QUE TU VOLS

1 Gandia s'ha d'estructurar amb un objectiu de ciutat 
amable: de poques ambicions immobiliàries expansives i 
invasives, potenciant la confortabilitat urbana basada en la 
regeneració, rehabilitació, millora i apro�tament d'edi�cis, 
places i tota mena d'espais públics i privats existents.

Hem de continuar governant esta ciutat buscant el 
consens des de la diferència d'opinions i de criteris, d'idees 
i de visions. Hem de continuar governant amb la moderació, 
el consens, l'eliminació de la crispació i l'enfrontament en el 
debat públic de Gandia, i apostant sempre per les persones 
i la nostra ciutat, anteposant el benestar i interés general i 
de ciutat a qualsevol altre criteri en la presa de les nostres 
decisions, com hem fet estos quatre anys. Hem de 
continuar liderant l'orgull de ciutat, la responsabilitat en la 
forma de governar, i el sentit comú en el desenvolupament 
de les polítiques de present i de futur de la nostra ciutat.

Hem d'apro�tar i potenciar les seues fortaleses: 
activitats que es realitzen de forma recurrent i de les noves 
que sorgixen o d'aquelles que puguen sorgir; el dinamisme 
de col·lectius consolidats arrelats al llarg de tots els àmbits 
de la societat; el potencial formatiu de capital humà per la 

potent estructura pública de col·legis, instituts i universitats 
existents.

Gandia ha d'aspirar i aconseguir una morfologia urbana 
correctament dissenyada i dotar d'uns espais públics que 
funcionen com a llocs de trobada perquè els seus habitants 
puguen facilitar la interacció, la mobilitat, la connectivitat i 
la interrelació social, aspectes tots ells importants per a 
una ciutat cohesionada. Per tant, una visió holística de la 
plani�cació urbana amb l'objectiu d'aconseguir la màxima 
cohesió social es fa cada vegada més imprescindible i 
necessària.

 Gandia ha de liderar la comarca i convertir-se en el seu 
motor impulsor tant pel que fa a la integració de serveis 
mancomunats com, molt important, guiant la de�nició i 
execució d'estratègies compartides amb la resta de 
municipis en qualsevol àmbit on la visió de conjunt 
(territorial, econòmic, social i cultural) siga fonamental per 
tal d'aconseguir els objectius marcats de forma 
consensuada i e�cient.

Aconseguirem la consolidació de la regeneració política 
ja iniciada en 2015 eixamplant la transparència municipal a 

LA GANDIA QUE TU VOLS
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tots els àmbits i tots els nivells derivats de la seua gestió: 
des de la publicitat dels actes iniciats, continuant amb la 
potenciació de la participació ciutadana mitjançant 
mecanismes auditables i completant amb la rendició de 
comptes dels processos realitzats.

Gandia ha de continuar tenint la visió de futur que 
requerix un desenvolupament sostenible i sostingut 
mitjançant l'impuls del bon ús dels recursos naturals, 
patrimoni de tots els ciutadans: la depuració i tractament 
terciaris d'aigües residuals per a la seua reutilització; la 
potenciació de la recollida selectiva de residus i el seu 
posterior reciclatge ampliant el camí ja iniciat; l'aposta per 
la implantació d'energies renovables, en particular en tots 
els edi�cis públics, i facilitar els tràmits administratius que 
estenguen en l'àmbit privat el seu desenvolupament i 
consum.

També ha d'articular polítiques que impulsen les 
condicions necessàries per a la creació d'ocupació basades 
en estratègies pactades de forma horitzontal des d'una 

visió sectorial i territorial que supere els límits del terme 
municipal i amb la complicitat dels agents econòmics i 
socials. Per tant, la visió de l'estratègia ha de ser integral i 
les successives actuacions parcials han d'encaixar en el 
marc general prèviament de�nit i acordat.

S'ampliaran i completaran infraestructures de caràcter 
tecnològic que ja existixen a la ciutat i que permeten 
organitzar Gandia com una ciutat intel·ligent amb la 
implantació d'un Districte Digital que permeta el 
desenvolupament de serveis innovadors en tots els 
aspectes associats tant als sectors productius com aquells 
relacionats amb el vessant cultural i educatiu. L'ús decidit 
des de l'Administració del govern electrònic (e-govern) ha 
de servir d'exemple i estímul empresarial per a l'impuls de 
productes i serveis de base preferentment digital en 
l'ordenació i modernització de la nostra ciutat.

La creixent di�cultat dels ciutadans per a trobar 
habitatge s'ha d'intentar pal·liar des de l'Administració Local 
amb l'impuls de la mobilització de sòl públic per a l'accés 
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d'habitatge social nou amb alts estàndards de qualitat. Així 
mateix, s'ha d'apro�tar l'estoc d'habitatge buit propiciant 
des de l'Administració la seua posada en valor en el mercat 
mitjançant incentius econòmics i seguretat jurídica, tant 
des del punt de vista de la renda a percebre per part dels 
propietaris, com amb l'oportuna formalitat dels contractes 
que recolzen els acords aconseguits.

La gran tradició esportiva de Gandia s'ha de mantindre 
amb l'ampliació, adequació i millora de les seues 
instal·lacions existents i el desenvolupament de nous 
equipaments, amb la doble �nalitat de prosseguir amb 
l'hàbit saludable de la seua pràctica i com a estratègia de 
ciutat per a l'impuls econòmic associat al turisme d'esports. 
L'esport, com a element d'atractiu turístic, pot i deu ajudar a 
donar contingut, vida i serveis a la ciutat de Gandia i la 
nostra platja pel seu entorn privilegiat, un excel·lent clima 
que convida a la seua pràctica i una infraestructura 
habitacional excepcional de baixa ocupació en els mesos de 
meteorologia més adversa en altres països.

Gandia sempre ha sigut una ciutat oberta i avançada en 
drets socials. Continuarà sent-ho i el nou govern socialista 
serà novament avantguardista articulant des de 
l'administració pública mesures que erradiquen la violència 

masclista, la discriminació per qualsevol mena de raó, la 
intolerància per expressar l'amor a persones 
independentment de la seua orientació sexual, ajudant el 
reconeixement de noves identitats de gènere i, per 
descomptat, mitigar la pobresa i la desigualtat econòmica 
desenvolupant plans especí�cs d'inclusió i cohesió social.

En la pròxima legislatura, Gandia escometrà una 
autèntica revolució en infraestructures educatives gràcies 
a l'actual govern de la Generalitat Valenciana. En alguns 
casos serà mitjançant la remodelació integral dels col·legis i 
instituts públics i, en uns altres, la construcció des de zero 
de nous espais educatius. L'aposta per l'educació pública de 
qualitat, al costat dels concerts privats actuals, garantixen 
que qualsevol xiquet i xiqueta de Gandia, amb 
independència del seu origen, tinga assegurada l'oportunitat 
de rebre una formació adequada i la possibilitat de 
desenvolupament personal segons els seus desitjos i 
inquietuds.

Gandia sempre ha sigut un referent cultural. Origen del 
Segle d'Or de la llengua valenciana, convertint-se en una de 
les primeres ciutats universitàries en l'època del seu IV Duc, 
Francesc de Borja, és actualment un intens focus 
d'il·lustració reconegut per la Generalitat Valenciana amb la 
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distinció de ser la primera Capital Cultural nomenada per la 
Conselleria de Cultura. La decidida aposta dels diferents 
governs socialistes per la cultura ha sigut un signe 
identi�catiu dels mateixos i es continuarà apostant 
mitjançant la creació d'infraestructures i continguts 
culturals que permeten a esta ciutat seguir liderant la seua 
posició de referència.

La gran tradició popular i festiva de Gandia es manifesta 
de moltes maneres al llarg de l'any encara que de forma 
més intensa en tres �tes de ciutat troncals: Fira i Festes, 
Falles i Setmana Santa. El suport indubtable per part dels 
socialistes a estes referències, clau de les nostres 
tradicions més arrelades, continuarà en el pròxim govern i 
permetrà una major projecció per a donar-li rellevància 
nacional i el suport institucional que es mereixen per al seu 
adequat �nançament.
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LA GANDIA 
DE LES 
OPORTUNITATS

2
La decidida aposta per la digitalització serà un objectiu 
prioritari en el Govern de Gandia del PSPV-PSOE. Establir 
com a prioritat principal la transformació digital és un 
element estratègic troncal en les economies avançades i la 
nostra ciutat no pot quedar-se al marge d'este moviment si 
vol jugar un paper cabdal de lideratge comarcal i disposar 
d'un hàbitat atractiu perquè les actuals empreses que ja 
residixen en el nostre entorn puguen ser competitives. I, 
també, com a element decisiu d'atracció de noves 
iniciatives empresarials que puguen optar a implantar-se a 
la Safor pel seu avançat component tecnològic. 

L'aposta de Govern de Diana Morant és clara: Gandia ha de 
convertir-se en un Districte Digital associat al voltant de la 
Universitat Politècnica de València (UPV) que actuarà com a 
element nuclear de la seua de�nició i desenvolupament, 
així com a contenidor físic per a la seua localització en 
l'actual campus universitari.

Esta iniciativa ha sigut la conseqüència de les diferents 
trobades sectorials establertes amb experts de diferents 
sectors productius i els tres arguments conductors en els 
quals es basa la proposta de govern del PSPV-PSOE per a 
l'impuls del Districte Digital a Gandia són els següents:
 

O eres digital en gran part de la teua organització 
corporativa, en l'automatització dels teus processos, en la 
interrelació amb els teus clients o en la logística de 
distribució, o estàs fora del mercat a curt/mitjà termini. La 
digitalització ha vingut per a quedar-se sense cap marxa 
enrere i els que no opten per la seua implantació entraran 
en decadència i desapareixeran del mapa productiu.

Permetrà descobrir els nous nínxols d'ocupació que es 
necessiten i que estan o estaran sense cobrir en un horitzó 
temporal pròxim. Més que parlar de nous llocs de treball cal 
parlar de la seua transformació, ja que segons algunes 
estimacions, el 15% de les ocupacions actuals no existirà 
dins de cinc anys, però el 30% de les funcions requerides 
pel mercat laboral en eixe futur, tampoc existix encara. Per 

Gandia, Districte Digital
2.1
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tant, l'Administració té l'obligació de mitigar al màxim eixa 
disfunció laboral amb la formació adequada perquè, tant 
l'oferta com la demanda del mercat laboral, aconseguisquen 
el seu punt d'equilibri de la manera més ràpida i e�caç 
possible.

La qualitat de vida i el desenvolupament d'una ciutat 
està directament relacionada amb el talent que residix en 
ella. És massa comú que persones joves amb una excel·lent 
formació i un futur potencialment brillant es vegen 
obligades a anar-se'n fora del seu entorn habitual. En la 
mesura que Gandia oferisca oportunitats per a 
desenvolupar un projecte personal atractiu, eixe talent 
romandrà i gran part dels gandians que han eixit de la 
nostra ciutat tornaran al seu lloc d'origen. Gandia necessita 
el talent i que este impulse a la ciutat amb la seua vitalitat i 
iniciativa. No estem en condicions de permetre'ns el luxe de 
perdre capital humà amb gran formació i és la nostra 
obligació tractar de retindre'l. A més de fer retornar al que 
se n'ha anat, així com tractar de captivar tot el coneixement 
que pot sentir-se atret per vindre a la nostra ciutat.

És per això que la visió de futur i les propostes de govern 
associades a tots els sectors productius han de ser 
analitzades des de la perspectiva de la innovació digital 
com a motor indispensable de desenvolupament econòmic 
sostenible i com a estratègia ineludible d'aposta de futur. 
Tots ells, en major o menor mesura, són susceptibles de 
millora a través de la digitalització: agricultura, indústria, 
comerç i turisme. La transformació productiva en la 
indústria amb el repte d'aconseguir la seua nova forma 4.0, 
també denominada 'fàbrica intel·ligent'; l'adaptació 
comercial als nous canals com el comerç 'online'; l'aposta 
pel 'big data' com a font de coneixement per a elaborar 

estratègies de turisme intel·ligent; o la implantació de les 
noves tècniques en la millora productiva agrícola no és una 
mera incorporació de tecnologia (digitalització), sinó que a 
més implica pensar en termes d'incorporació de 
coneixement. Això ha de potenciar-se i impulsar-se 
mitjançant la proposta estratègica del Districte Digital a 
Gandia.

Per tant, entenem que és necessària la creació d'una 
Regidoria/Departament d'Innovació Tecnològica, les 
competències de la qual han de ser la coordinació i 
l'assessorament en la implantació de solucions 
tecnològiques i de comunicació a l'Ajuntament de Gandia. A 
més de conéixer la realitat tecnològica de la nostra ciutat 
per a apro�tar al màxim les seues potencialitats amb 
l'objectiu de ser utilitzades adequadament.

LA GANDIA QUE TU VOLS
LA GANDIA QUE TU VOLS

Una conseqüència de l'objectiu de convertir a la nostra 
ciutat en Districte Digital és l'impuls del nostre entorn en 
una ciutat intel·ligent. És comunament acceptat els set 
nivells d'actuació en els quals queden emmarcades les 
accions pròpies que es desenvolupen en una 'Smart City'. I 
és, en els següents eixos, en els quals el pròxim govern del 
PSPV-PSOE incidirà:

1.  Medi ambient intel·ligent (Smart Environment): 
actuacions dirigides perquè els municipis siguen més 
sostenibles, controlant les emissions de CO2 (diòxid de 
carboni) i gestionant de manera adequada l'ús de l'aigua 
i l'energia. Este és l'objectiu principal de les noves 'Smart 
Cities' actuals.

2. Govern intel·ligent (Smart Governance): mitjançant 
l'activació del govern electrònic, ja iniciat en la 
legislatura 2015-2019, oferirem solucions als problemes 
dels ciutadans, mitjançant mecanismes de participació 
en la societat civil, fent que els líders empresarials i 
agents locals s'impliquen de forma activa en les 
propostes de governança per a Gandia.

3. Mobilitat intel·ligent (Smart Mobility): facilitarem 
l'accessibilitat i el trasllat a la ciutat, convidant a utilitzar 
mitjans de transport que ajuden a reduir la contaminació 
ambiental i desenvolupant solucions que permeten la 
informació en línia de disponibilitat de places 
d'aparcament i eviten recorreguts i voltes innecessàries.

4. Economia intel·ligent (Smart Economy): promouen el 

desenvolupament econòmic mitjançant plans locals 
d'ocupació, de transició cap a les energies renovables, 
industrials estratègics i generació de clústers que 
milloren les sinergies i l'e�ciència econòmica, 
d'innovació i d'iniciatives emprenedores mitjançant la 
col·laboració amb la Universitat Politècnica de València 
(UPV).

5. Ciutadania intel·ligent (Smart People): un objectiu 
prioritari del pròxim govern liderat per Diana Morant serà 
l'impuls a través d'Urbalabi la UPV, i en col·laboració amb 
la Federació d'Associacions Empresarials de la Safor 
(FAES), per a formar professionals, retindre'ls i atraure 
professionals estrangers de qualitat per a acumular la 
quantitat més gran de talent possible com a factor 
determinant del futur de Gandia.

6. Gestió intel·ligent de residus (Smart Waste Mangement): 
cal aturar el deteriorament del nostre entorn. Així, cada 
vegada hi ha més conscienciació de la importància del 
tractament e�cient de les deixalles urbanes de forma 
intel·ligent, mitjançant la millora de la logística en el 
moment de dur a terme la seua recol·lecció i el seu 
posterior tractament.

7. Micro entorn de qualitat (Smart Living): impulsar la 
qualitat en els nous estils de vida mitjançant les TI 
(tecnologia de la informació), el comportament i el 
consum. Els serveis en els àmbits de la salut, la 
seguretat ciutadana, la cultura o la domòtica en 
habitatges, han de ser millorats mitjançant serveis 
intel·ligents (com 'e-salut', 'e-accessibilitat', 'e-seguretat' i 
'e-turisme'), amb l'objectiu d'incrementar els nivells de 
confortabilitat, cohesió social i la seguretat a la nostra 
ciutat.

Gandia, ciutat 
intel·ligent  (Smart City)
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Una de les raons de la gran precarietat laboral actual, del 
declivi de les classes mitjanes i de les baixes retribucions 
que no aconseguixen remuntar la devaluació salarial 
provocada per la crisi econòmica, és la reducció de 
grandària del sector industrial. Este és el que proporciona 
ocupació de qualitat, amb salaris més alts que la mitjana, el 
que nodrix preferentment l'estrat de les grans classes 
mitjanes i el que aporta més consistència i major valor 
afegit a l'economia.

Actualment, el pes del sector és una mica més del 15% a 
Gandia i la comarca, i tots els indicadors comunament 
acceptats �xen que la importància relativa de la indústria 
en l'economia no hauria de ser inferior al 20%. El gran 
procés desindustrialitzador viscut a Gandia té el seu origen 
molts anys arrere com a conseqüència de la cega aposta 
per la construcció, la falta d'innovació, el procés de 
deslocalització industrial cap a països emergents i la 
tendència generalitzada cap a una economia basada en els 
serveis. Les conseqüències les estem patint actualment. 
D'esta manera, urgix apuntalar un procés de rearmament 
industrial, una espècie de “retorn al futur” que permeta 
augmentar el pes del sector �ns als nivells recomanats, 
dotant del nervi i múscul necessari a la nostra economia 

perquè servisca d'element vertebrador en activitat, nivell de 
renda i capacitat de despesa d'una part molt important de 
la població activa.

Des del Govern del Botànic s'ha entés eixa prioritat i s'ha 
articulat un ambiciós pla de millora, renovació i 
modernització dels polígons i àrees industrials a través de 
l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace), amb 
la dotació d'importants partides pressupostàries per a la 
subvenció de les obres que permeten dotar de majors 
factors de competitivitat als enclavaments industrials.

En concret, Gandia ha rebut una important injecció de quasi 
dos milions d'euros que han suposat una revitalització 
decisiva en els polígons Alcodar i Benieto. Amb la posterior 
execució de la rotonda d'accés al polígon Alcodar i la 
inclusió de noves vies d'accessibilitat, en la legislatura que 
ara acaba, l'aposta en infraestructures de modernització 
duta a terme amb diners públics sobrepassa àmpliament la 
xifra de tres milions d'euros.

A més, l'arribada de la �bra òptica com a conseqüència de 
les negociacions establides des de l'Ajuntament de Gandia 
amb Telefónica, ha fet realitat altra de les grans 
reivindicacions del sector en forma d'accés a 
telecomunicacions de banda ampla que permetran el 
trànsit irreversible cap a la 'Indústria 4.0' que és l'objectiu a 
aconseguir per a poder ser competitiu en un període a mitjà 
termini.

Malgrat totes les millores realitzades en la modernització de 
les àrees industrials durant els últims quatre anys, és 
imprescindible avançar més en el seu desenvolupament 
�ns a aconseguir que el sector tinga el pes abans 

Sectors productius 
i ocupació.  

A. Industria, regreso al futuro.

2.3 esmentat. És per això que des del PSPV-PSOE ens marquem 
com a objectiu de govern dur a terme els següents 12 
compromisos de govern:

8. És necessària una visió comarcal de les actuacions en 
matèria de política industrial. L'activitat econòmica no 
entén de termes municipals i no es poden abordar 
actuacions ambicioses des d'una perspectiva purament 
local. Per tant, el PSPV-PSOE de Gandia impulsarà una 
mesa d'actuacions industrials d'àmbit comarcal i, quan 
siga procedent, supracomarcal, per a de�nir les línies 
mestres en matèria industrial.

9. El PSPV-PSOE impulsarà l'elaboració d'un directori 
industrial comarcal que permeta el coneixement detallat 
de tota la capacitat productiva instal·lada a la Safor 
perquè les empreses coneguen perfectament l'activitat 
existent. Tot això buscant sinergies tant des del punt de 
vista de col·laboració i complementarietat productiva, 
com de subministraments de productes que puguen 
estar sent atesos des d'altres llocs diferents del nostre 
entorn més pròxim.

10. Així mateix, el PSPV-PSOE proposarà als diferents 
municipis de la Safor la confecció d'un altre inventari 
absolutament necessari en el qual es registre tota 
l'oferta de sòl industrial. D'esta manera, s'evitarà que 
alguna activitat amb intenció d'establir-se a la comarca, 
no ho faça per desconeixement del sòl disponible. Al 
mateix temps, totes aquelles empreses que van iniciar 
un procés de deslocalització, volem que tornen a la 
nostra comarca atretes per una oferta de sòl clara i 
atractiva per als seus interessos. 
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11.  Coneguda l'activitat existent i l'oferta de sòl disponible, 
es promourà una O�cina Mancomunada que coordine la 
promoció i atracció cap a noves empreses amb interés 
a buscar localitzacions en les quals situar la seua 
activitat. Cal generar un punt comú de comercialització 
dels espais disponibles a l'estil de �nestreta única, on es 
facilite la informació i es resolguen els primers tràmits 
administratius que tota activitat necessita per a 
establir-se.

12. Es promouran serveis de valor afegit en l'O�cina 
Mancomunada amb informació d'oferta de sòl i nivell 
d'equipament disponible, facilitats �scals en vigor 
associat a cada entorn, possibilitats i alternatives de 
�nançament de les inversions a realitzar i les solucions 
formatives i educatives tant dels directius com dels 
seus �lls, així com la coordinació amb els professionals 
de l'associació immobiliària per a canalitzar les seues 
necessitats habitacionals.

13. Urgix uni�car i simpli�car les ordenances dels diferents 
municipis de la Safor per a oferir unes condicions 
homogènies que faciliten la instal·lació d'empreses de 
base industrial. L'actual disparitat de normes, tràmits, 
requeriments i permisos no és el millor entorn en el qual 
es puga desenvolupar la potencial activitat. Des de 
l'O�cina Mancomunada s'ha de consensuar i de�nir tota 
la normativa que normalitzarà els procediments i 
permisos necessaris per a facilitar l'establiment de 
noves empreses o l'ampliació d'activitat de les existents.

14. Es continuarà reclamant i apostant pel suport de les 
Administracions en les línies d'ajudes per a la 

modernització, millora i competitivitat del sector en el 
seu conjunt. El camí iniciat per l'Ivace no pot ser un 
parèntesi en l'impuls del sector industrial i, des de 
l'Ajuntament de Gandia, se seguiran reclamant 
inversions de millora del sector.

15. La capacitat productiva ja instal·lada i la potencial que 
es pretén captar cap a la nostra comarca, necessita alts 
nivells de seguretat com a valor afegit imprescindible, 
amb l'objectiu d'evitar o minimitzar riscos derivats de 
robatoris i/o actes vandàlics indesitjables en els entorns 
productius. Per això, el PSPV-PSOE es compromet a 
estudiar conjuntament amb les associacions rectores 
dels polígons industrials actuacions concretes i 
immediates tant de seguretat electrònica, com a 
facilitar la seguretat presencial que tracte de reduir al 
màxim els riscos en les àrees industrials.

16. L'atenció del manteniment dels polígons requerix una 
atenció contínua per part de l'Administració Local. Així, 
es proposa consensuar un conjunt d'accions que 
resolguen els problemes immediats amb actuacions 
puntuals i un pla a mitjà i llarg termini, a manera de pla 
director perquè la capacitat i funcionalitat del polígon 
no es veja minvada per de�ciències en el seu entorn.

17. Si la importància del capital físic, tecnològic i de 
telecomunicacions és fonamental per a una activitat 
industrial e�cient, qui dóna tot el sentit organitzacional 
és el capital humà. La bona governança del sector està 
condicionada a la formació dels 'staffs' que plani�quen, 
organitzen i executen les directrius pel que fa a 
l'organització. El PSPV-PSOE, conscient de la 
importància de la formació contínua d'este col·lectiu, 

proposa la creació d'una Escola de Negocis regida a 
través d'una fundació de desenvolupament empresarial i 
formada per associacions empresarials i l'Administració 
Pública, l'objectiu de la qual serà la formació d'alt nivell 
en capacitats directives associades als diferents 
departaments de l'empresa.

18. La formació és important en tots els nivells. I, en massa 
ocasions, hi ha molta di�cultat per a trobar treballadors 
formats en o�cis relacionats amb la indústria. Per això, 
és fonamental la potenciació de la Formació 
Professional (FP) industrial. Així mateix, és necessària la 
coordinació entre les empreses i els centres educatius 
per a encaixar els nous per�ls de llocs de treball 
demandats i la formació reglada oferida. D'esta manera, 
es proposa un comité dependent de la fundació 
anteriorment proposta perquè canalitze la interlocució 
entre el sector empresarial i els centres d'FP per a 
l'adequació entre oferta i demanda formativa.

19. La disponibilitat de sòl industrial en els polígons 
industrials existents és escassa per a la seua possible 
ampliació i això impedirà a mitjà termini la instauració 
d'empreses. El govern del PSPV-PSOE estudiarà, 
juntament amb els representants dels polígons, la 
possibilitat de la creació de nou sòl industrial en els 
entorns ja consolidats que promoga allí l'atracció de 
noves empreses, dins de les possibilitats d'usos de sòl.
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Sens dubte l'agricultura ha sigut una activitat econòmica 
amb gran tradició a la nostra comarca. Actualment, té un 
pes encara rellevant i és un complement d'activitat d'altres 
sectors productius com turisme, serveis, comerç i la 
mateixa indústria agroalimentària. L'agricultura valenciana, 
desgraciadament, és un sector estratègic amb moltes 
febleses. Estes estan en una situació de clar desavantatge 
del productor, fent inevitable un canvi estructural molt 
profund. Minifundisme, dispersió parcel·lària, excés 
d'agricultura a temps parcial, manca de relleu generacional, 
mercat de terres amb poca o nul·la mobilitat, estructures 
comercials atomitzades són, entre altres qüestions, els 
grans reptes a resoldre en el nostre sector primari.

Des de la Conselleria d'Agricultura i, després de diversos 
anys de treball i un estudi profund del sector realitzat per 
les universitats i professionals quali�cats que representen 
tots els sectors implicats, s'ha aprovat amb la unanimitat de 
totes les forces polítiques i sense cap esmena a la totalitat, 
la Llei d'Estructures Agràries de la Comunitat Valenciana. El 
posterior desenvolupament d'esta llei permetrà completar-
la i regular-la, amb normatives i ajudes econòmiques per a 
desenvolupar les qüestions de viabilitat futura que planteja. 
Cal destacar que integra la normativa preexistent, tant 
autonòmica com estatal, per a afrontar els desa�aments 
que s'han d'abordar perquè el sector agrícola torne a la 
triple importància que sempre ha tingut:

Activitat econòmica que genera importants i, en alguns 
casos, determinants �uxos de renda per a moltes famílies 
de la Safor.

Conservació d'àrees verdes que milloren l'entorn urbà, 
tant des del punt de vista paisatgístic com mediambiental 
servint com a embornal de carboni.

Capacitats d'urban farming' que permet el cultiu i 
consum de proximitat, la qual cosa garantix tant un 
potencial de producció d'aliments molt important per a un 
futur incert, com una estratègia afavoridora de reducció de 
la petjada de carboni en mancar de rellevància la distància 
per al proveïment.

Per tot això, les propostes de govern del PSPV-PSOE en 
relació a la preservació i impuls del sector agrari són les 
següents:

20. Afavorir la mobilitat de la terra, posant en valor la 
producció del sòl agrari infrautilitzat amb alternatives 
per al seu ús, a través de la creació d'O�cines Gestores 
de Terres.

21. Creació d'un Catàleg de Terres amb la idea de posar en 
contacte l'oferta i la demanda de parcel·les agràries, per 
a facilitar la utilització de les mateixes i que el 
desconeixement de la disponibilitat de terra mai siga un 
motiu en la seua possible explotació.

22. Impulsar la creació de Parcs Agraris, com a �gura 
adequada per a dinamitzar i defensar l'activitat agrària 
en els sistemes locals periurbans, pels enormes 
avantatges paisatgístics i de consum que comporten.

B. Agricultura, sector bàsic i 
tradicional

23. Creació de la �gura de la Iniciativa de Gestió en Comú, 
�gura rellevant en el món cooperatiu i com a forma de 
reunir explotacions xicotetes abandonades, evitant així 
l'abandó de parcel·les per falta de rendibilitat a causa de 
la seua escassa grandària, recuperant terreny en desús.

24. Impulsar l'activitat del Mercat de Proveïments com a 
centre logístic de recepció i distribució de productes 
agrícoles de proximitat, fomentant positivament a 
aquells establiments amb major sensibilitat cap als 
productes de la Safor.

25. Promocionar el consum de productes agraris de 
proximitat en tots els espais públics i en els àmbits 
associats al consum com la restauració, mercats 
ambulants locals, espais educatius, concursos 
gastronòmics, etc.

26. Promoure des de les Administracions Públiques tallers 
de formació per als nivells d'iniciació en la producció 
agrícola i cursos més avançats en el desenvolupament 
d'activitats agrícoles amb majors requeriments 
d'especialització.

27. Enfortir l'accés a la informació associada al sector 
agrícola a través de punts comarcals mancomunats per 
a conéixer totes les ajudes existents a nivell de 
qualsevol Administració espanyola i fons europeus que 
puguen ser bene�ciosos per al sector.

28. Afavorir l'ús de tecnologia i coneixement a l'explotació 
agrícola amb l'objectiu de millorar el rendiment agrícola, 
disminuint l'ús d'aigua, fertilitzants i pesticides, i el 
monitoratge i major control sobre la producció.

29. Enfortir la seguretat a l'entorn de la producció agrícola, 
dotant-lo de majors efectius de guardes rurals amb 
l'objectiu de minimitzar els robatoris, evitar actes de 
vandalisme en les parcel·les, així com realitzar tasques 
de vigilància per al manteniment i neteja de totes les 
infraestructures agràries en ús.
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El fet comercial de Gandia és un element primordial que el 
caracteritza i identi�ca. Durant molts anys la nostra ciutat 
ha sigut i és referent comercial i ha exercit de centralitat, 
no solament sobre els municipis de la Safor, sinó també 
sobre els de les comarques veïnes. Això es deu, entre altres 
motius, a la gran capacitat comercial existent, la qualitat, la 
diversitat i la professionalitat del sector, sent important per 
a exercir d'eix de referència de les bones comunicacions 
viàries.

És un sector molt dinàmic que sap adaptar-se d'una forma 
molt ràpida a les noves tendències i posseïx una gran 
capacitat de generació d'ocupació, tal com ho demostren 
les dades de la Seguretat Social en les quals es re�ectix 
d'una manera nítida la importància del sector comercial, en 
representar de forma molt continuada durant el temps, un 
pes que �uctua entre el 20% i el 25% del total d'a�liats.

Un altre aspecte molt rellevant que caracteritza al sector és 
la seua gran capacitat de cohesió urbana i social. El comerç 
és un importantíssim actor de vertebració de la ciutat, ja 
que regenera i embellix la seua zona d'in�uència, �xa la 
centralitat urbana i dinamitza la vida social als seus 
carrers. En de�nitiva, el comerç d'una ciutat, complementat 
amb altres serveis i activitats econòmiques, genera un 
desenvolupament econòmic i social harmònic de gran 
importància que dóna sentit a un entorn urbà pensat per a 
les persones i gaudit per tots.

C. Gandia, centre comercial obert
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L'evolució de la plani�cació urbana a la nostra ciutat ha 
estat molt determinada per la in�uència del comerç i a 
l'inrevés. Potser la més gran inversió i actuació urbanística 
a Gandia haja consistit en la recuperació del Centre Històric 
i, amb això, un dels grans bene�ciats haja sigut el seu 
comerç. La conversió en zona per a vianants del centre de 
la ciutat ha sigut fonamental en la dotació d'un entorn 
excel·lent per al desenvolupament de la seua activitat i un 
avantatge competitiu del qual manquen altres municipis de 
gran tradició comercial. La posterior millora i modernització 
urbana ha permés també que eixos comercials de gran 
puixança, com la zona d'in�uència al voltant de l'avinguda 
de la República Argentina, s'hagen constituït com un altre 
gran pol d'atracció millorant el posicionament global del 
comerç a Gandia.

Però el comerç tradicional ha de lluitar amb un seriós 
competidor cada vegada més present: el comerç electrònic 
(e-commerce), el volum del qual ha augmentat 
exponencialment en els últims anys gràcies al 
desenvolupament tecnològic. Els dispositius mòbils i l'accés 
a internet fan que qualsevol persona, des de qualsevol part i 
en qualsevol moment, puga realitzar una compra. 
Desapareixen els horaris i les barreres geogrà�ques i 
s'esvaïxen les limitacions en detriment del comerç 
tradicional i la seua rigidesa. És per això que els Socialistes 
de Gandia impulsarem el comerç tradicional amb les 
següents propostes de govern:

30. Millorar l'accessibilitat al centre de la ciutat i zones 
comercials adjacents mitjançant la renovació de la 
senyalística, amb la �nalitat de dirigir de manera 
inequívoca als visitants la ubicació dels principals punts 
comercials.

31. Ampliar la zona d'aparcament públic gratuït del recinte 
�ral al costat del carrer Villalonga i dotar-lo de la 
senyalització i mesures de seguretat adequades per a la 
tranquil·litat dels usuaris.

32. Adequació i millora de les campes existents perquè les 
condicions d'aparcament es realitzen de forma correcta 
evitant molèsties de forats i brutícia.

33. Uni�car el sistema de gestió dels tres aparcaments 
subterranis perquè els abonats puguen accedir a 
qualsevol d'ells amb independència del seu abonament 
d'origen, i implantar el tiquet de venda amb descompte 
inclós en els comerços de Gandia perquè amb qualsevol 
compra es reba almenys una hora gratuïta.

34. Instal·lació d'un sistema intel·ligent i actualitzat 
d'aparcament que integre tota l'oferta per a conéixer 
detalladament la disponibilitat de places. La informació 
es disposarà a través de panells instal·lats 
estratègicament en vies públiques i a través d'una 
aplicació mòbil en forma d'APP.

35. Millorar la promoció del comerç amb informació en 
forma de directoris comercials i panells informatius a 
l'eixida dels aparcaments.

36. Instal·lació de sistemes de vigilància electrònica en els 
punts de més densitat de comerços per a millorar la 
seguretat dels establiments tant en qüestions de 
robatoris com en actes de vandalisme, així com millorar 
l'enllumenat de les vies transversals que con�uïxen en 
les principals.
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37. Promocionar el comerç de Gandia amb campanyes 
comercials atractives a les comarques adjacents, per a 
recuperar els clients que tradicionalment venien a la 
nostra ciutat.

38. Impulsar el comerç com una activitat temptadora i 
atractiva del turista que ens visita, mitjançant fullets 
contínuament actualitzats als hotels i suports 
publicitaris suggeridors en la via pública de la platja.

39. Facilitar la incorporació privada d'elements de transport 
lúdics que faciliten la mobilitat entre el nucli urbà i la 
Platja de Gandia, així com el desplaçament al llarg de 
tota la platja com a forma de promoció comercial.

40. Reforç d'esdeveniments comercials als ja existents per 
a dotar de major projecció al comerç amb l'objectiu 
d'incentivar les compres en el comerç tradicional del 
nucli urbà.

41. Formació continuada a través de l'Àrea de Promoció 
Econòmica en tècniques per a la millora de la imatge 
dels aparadors, tècniques modernes de 
comercialització i habilitats digitals en entorns de xarxa 
i comerç electrònic.

42.El comerç ha d'iniciar un procés de reinvenció per a 
reforçar-se. Per tant, és necessària una estratègia de 
complementarietat entre oci, cultura i comerç que faça 
a este trinomi molt atractiu. S'impulsarà la coordinació 
entre els diferents responsables municipals amb 
reunions periòdiques que marquen l'agenda d'actuació.

43. Posar en valor l'edi�ci de Correus equipant-lo d'activitat 
cultural i/o educativa d'alt nivell com a forma de 
dinamització i millora de l'atractiu urbà d'este espai 
urbà, dotant-lo d'un nou espai de centralitat a la ciutat.

44. Col·laboració públic-privada a través d'una O�cina de 
Promoció Comercial situada en l'Urbalab que permeta la 
reactivació d'espais comercials, connectant 
emprenedors que vulguen iniciar un comerç modern 
amb negocis que estan a punt de tancar l'activitat per 
les causes que siguen.

basada en una estratègia de futur clara per a no quedar-se 
arrere en el disputat repartiment de la demanda turística.

El PSPV-PSOE de Gandia proposa com a accions del seu 
Programa de Govern en matèria turística les següents 
actuacions:

45. Consolidar i millorar el nostre principal recurs turístic: 
la seua platja. Gandia és un municipi amb un producte 
de sol i platja excel·lent que ha de ser preservat i millorat 
de forma contínua perquè continue sent el gran referent 
del sector.

46. El sol i platja, vacacional, per a famílies i joves, ha sigut 
i continua sent el producte turístic majoritari. Fruit de la 

Gandia té un recurs natural inesgotable i imperible: una 
extraordinària platja, una de les millors de tot el territori 
espanyol i que és bandera blava des de la seua primera 
edició, al costat d'un espai verge que, afortunadament, s'ha 
tingut la valentia i l'encert de preservar, l'Auir. Així mateix 
disposa d'un entorn privilegiat d'espais boscosos que fan de 
la nostra ciutat un lloc privilegiat per la seua varietat de 
recursos i complementarietat d'hàbitats naturals.

Si estos recursos poden ser un element diferenciador 
d'atractiu turístic, no els són menys uns altres que reforcen 
la seua particular oferta: la riquesa gastronòmica és un 
actiu de gran pes per la seua enorme varietat i que, a més, 
queda reforçada amb la singularitat d'un plat autòcton com 
és la Fideuà de Gandia.

D'altra banda, la cultura és un element diferenciador de la 
nostra ciutat. Bressol del Segle d'Or de les lletres 
valencianes, Ciutat Ducal en honor al seu patró Sant 
Francesc de Borja, i ciutat inquieta i aparador de tota mena 
d'esdeveniments culturals, pot disputar sense cap classe de 
complex a altres ciutats de major grandària l'atractiu i 
posicionament cultural.

Però el turisme és un sector dinàmic de grans i vertiginosos 
canvis en ser un mercat molt madur i d'extremada 
competència nacional i internacional, el qual pugna per la 
captació d'un client que cada vegada busca major qualitat i 
a un preu assequible. Per tant, urgix una millora contínua 

D. Gandia, potència turística.

LA GANDIA QUE TU VOLS
LA GANDIA QUE TU VOLS



-26- -27-

37. Promocionar el comerç de Gandia amb campanyes 
comercials atractives a les comarques adjacents, per a 
recuperar els clients que tradicionalment venien a la 
nostra ciutat.

38. Impulsar el comerç com una activitat temptadora i 
atractiva del turista que ens visita, mitjançant fullets 
contínuament actualitzats als hotels i suports 
publicitaris suggeridors en la via pública de la platja.

39. Facilitar la incorporació privada d'elements de transport 
lúdics que faciliten la mobilitat entre el nucli urbà i la 
Platja de Gandia, així com el desplaçament al llarg de 
tota la platja com a forma de promoció comercial.

40. Reforç d'esdeveniments comercials als ja existents per 
a dotar de major projecció al comerç amb l'objectiu 
d'incentivar les compres en el comerç tradicional del 
nucli urbà.

41. Formació continuada a través de l'Àrea de Promoció 
Econòmica en tècniques per a la millora de la imatge 
dels aparadors, tècniques modernes de 
comercialització i habilitats digitals en entorns de xarxa 
i comerç electrònic.

42.El comerç ha d'iniciar un procés de reinvenció per a 
reforçar-se. Per tant, és necessària una estratègia de 
complementarietat entre oci, cultura i comerç que faça 
a este trinomi molt atractiu. S'impulsarà la coordinació 
entre els diferents responsables municipals amb 
reunions periòdiques que marquen l'agenda d'actuació.

43. Posar en valor l'edi�ci de Correus equipant-lo d'activitat 
cultural i/o educativa d'alt nivell com a forma de 
dinamització i millora de l'atractiu urbà d'este espai 
urbà, dotant-lo d'un nou espai de centralitat a la ciutat.

44. Col·laboració públic-privada a través d'una O�cina de 
Promoció Comercial situada en l'Urbalab que permeta la 
reactivació d'espais comercials, connectant 
emprenedors que vulguen iniciar un comerç modern 
amb negocis que estan a punt de tancar l'activitat per 
les causes que siguen.

basada en una estratègia de futur clara per a no quedar-se 
arrere en el disputat repartiment de la demanda turística.

El PSPV-PSOE de Gandia proposa com a accions del seu 
Programa de Govern en matèria turística les següents 
actuacions:

45. Consolidar i millorar el nostre principal recurs turístic: 
la seua platja. Gandia és un municipi amb un producte 
de sol i platja excel·lent que ha de ser preservat i millorat 
de forma contínua perquè continue sent el gran referent 
del sector.

46. El sol i platja, vacacional, per a famílies i joves, ha sigut 
i continua sent el producte turístic majoritari. Fruit de la 

Gandia té un recurs natural inesgotable i imperible: una 
extraordinària platja, una de les millors de tot el territori 
espanyol i que és bandera blava des de la seua primera 
edició, al costat d'un espai verge que, afortunadament, s'ha 
tingut la valentia i l'encert de preservar, l'Auir. Així mateix 
disposa d'un entorn privilegiat d'espais boscosos que fan de 
la nostra ciutat un lloc privilegiat per la seua varietat de 
recursos i complementarietat d'hàbitats naturals.

Si estos recursos poden ser un element diferenciador 
d'atractiu turístic, no els són menys uns altres que reforcen 
la seua particular oferta: la riquesa gastronòmica és un 
actiu de gran pes per la seua enorme varietat i que, a més, 
queda reforçada amb la singularitat d'un plat autòcton com 
és la Fideuà de Gandia.

D'altra banda, la cultura és un element diferenciador de la 
nostra ciutat. Bressol del Segle d'Or de les lletres 
valencianes, Ciutat Ducal en honor al seu patró Sant 
Francesc de Borja, i ciutat inquieta i aparador de tota mena 
d'esdeveniments culturals, pot disputar sense cap classe de 
complex a altres ciutats de major grandària l'atractiu i 
posicionament cultural.

Però el turisme és un sector dinàmic de grans i vertiginosos 
canvis en ser un mercat molt madur i d'extremada 
competència nacional i internacional, el qual pugna per la 
captació d'un client que cada vegada busca major qualitat i 
a un preu assequible. Per tant, urgix una millora contínua 

D. Gandia, potència turística.

LA GANDIA QUE TU VOLS
LA GANDIA QUE TU VOLS



-28- -29-

gran competència existent, d'una banda, i dels canvis en 
el comportament dels viatgers, d'una altra, cal continuar 
incorporant qualitat i diferenciació per a guanyar 
rendibilitat. És necessària la creació i impuls d'una 
marca de qualitat de la ciutat i la comarca per als seus 
productes i establiments.

47. També és necessari convertir a la nostra ciutat com 
una referència turística en l'àmbit nacional i 
internacional del turisme esportiu, desenvolupant 
actuacions complementàries amb l'Àrea d'Esports de 
l'Ajuntament.

48. Com a actuacions estratègiques complementàries del 
punt anterior, es generarà un Pla de Diversi�cació de 
Producte Turístic Esportiu, es construirà una instal·lació 
esportiva d'alt rendiment en la nova Ciutat Esportiva 
anunciada i es promocionarà Gandia com a destinació 
d'equips esportius professionals.

49. Activar com a recurs turístic la rica cultura de la nostra 
ciutat com a element d'oferta per a la captació de nous 
mercats amb la posada en valor de la identitat i el 
patrimoni històric local. Així, es proposa la creació d'un 
Centre d'Interpretació de la ciutat en els baixos de 
l'Escola Pia, l'execució del Pla Director del Palau Ducal, la 
transformació del Centre d'Interpretació de la Cova del 
Parpalló en una experiència de primer ordre amb la 
implantació de noves tecnologies de realitat virtual en 
3D i la millora dels espais museístics.

50. Transformar la zona del Grau i potenciar la seua 
singularitat com a element d'atractiu turístic: pla de 
millora estètica de les Cases dels Pescadors; renovació 

urbanística del carrer de la Verge i adjacents; 
rehabilitació dels 'tinglados' del port per a la seua 
conversió en espais vinculats a la gastronomia, el medi 
ambient i la producció cultural; i la conversió en zona 
per a vianants del centre urbà del Grau.

51. Millora radical de la connexió platja-ciutat facilitant 
l'accés directe al centre urbà en l'estació de Renfe, 
mitjançant una línia d'autobusos elèctrics sobre un 
carril dedicat i un bus turístic per a enllaçar els 
recursos turístics naturals i culturals del nucli urbà de 
Gandia amb la platja i el Grau.

52. Facilitar l'activitat econòmica dels operadors turístics 
promovent la qualitat i l'excel·lència amb el reforçament 
del programa SICTED i Pla d'Incentius per a la millora i 
embelliment d'establiments comercials i turístics de la 
platja i el Grau.

53. Desenvolupar totes les mesures urbanístiques possibles 
dins de la normativa actual que faciliten la inversió en 
capacitat hotelera o d'altres establiments que reforcen 
les infraestructures turístiques.

54. Facilitar mitjançant incentius �scals municipals i 
actuacions de remodelació urbana autonòmics i/o 
estatals, l'adequació dels edi�cis com a habitatge de 
primera residència amb l'objectiu de mobilitzar el parc 
d'habitatge buit en gran part de l'any i incentivar la 
instal·lació de serveis públics i privats que 
aconseguisquen mantindre la platja totalment operativa 
els 365 dies de l'any.

55. Convertir a la platja en un referent del turisme de 
congressos amb la promoció de l'Espai Baladre com a 
eix central d'actuació i com a element important, 
juntament amb uns altres, de desestacionalització de 
l'activitat turística.

56. Elaboració, desenvolupament i execució d'un Pla 
d'Innovació Turística que impulse el turisme intel·ligent 
nodrint-se de les dades recollides a través de les noves 
tecnologies i el seu posterior tractament sobre 
elements de 'Big Data' i eines avançades de 'Data 
Mining'.

57. El coneixement és clau en el canvi sostenible: persones 
amb talent que aposten per a recalar a la comarca, 
treballadors amb capacitat d'accés a la formació 
contínua, organitzacions educatives al servei de les 
empreses i les famílies. El sistema universitari i de 
formació professional requerirà una forta aposta pel 
seu caràcter estratègic.

 
58. Pla de Formació del sector que millore les manques 

existents en matèria d'atenció al client, amb continguts 
diferenciats en funció de dos per�ls: personal en 
contacte amb el client i propietaris o comandaments 
intermedis.
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OCUPACIÓ,
EL MÉS IMPORTANT 
PER ALS CIUTADANS

59. Abordar la creació d'ocupació des d'una perspectiva 
comarcal, ja que els límits del terme municipal són 
invisibles per a la generació d'ocupació i les polítiques 
d'ocupació han de ser abordades de forma 
supramunicipal..

60. Continuar dotant de liquiditat als proveïdors pagant a 
les empreses dins del termini i en la forma escaient, tal 
com s'ha realitzat a la nostra ciutat en el govern liderat 
per Diana Morant. La prova inequívoca que això millora 
l'ocupació la tenim a Gandia amb el creixement superior 
a la mitjana respecte a la resta de municipis de la 
Comunitat Valenciana.

61. Agilitar els tràmits administratius per a no entorpir les 
activitats que desitgen instal·lar-se a la nostra ciutat. 
Hem d'evitar, coste el que coste, que la frustració per la 
burocratització es transforme en desesperació i 
concloga en fugida d'inversions.

62. Estudiar la possibilitat d'ampliació de sòl industrial en 
els polígons amb escassetat del mateix perquè les 
iniciatives interessades en la implantació de noves 
empreses no recalen en altres comarques.

Un dels principals factors de benestar social és l'ocupació, 
ja que digni�ca a la persona i permet plani�car projectes 
vitals. Lamentablement, l'ocupació no és una competència 
municipal, però això no ha de portar-nos a la resignació i a 
l'absència d'actuació. Les Administracions Locals tenen la 
seua parcel·la d'actuació indirecta, però important, en 
l'impuls de l'activitat econòmica i en la millora de l'ocupació.

Gandia ho ha demostrat en els últims quatre anys: hem 
passat de tindre el pitjor comportament, de ser el furgó de 
cua en l'ocupació dels municipis de més de 45.000 
habitants amb les polítiques del PP, a escalar a una posició 
intermèdia amb el corresponent salt quantitatiu que això 
suposa. Qüestions com la importància de la reputació 
institucional in�uïxen de forma decisiva en les decisions 
empresarials a l'hora de decidir les inversions. La 
interlocució franca, honesta i sense inconfessables 
pretensions, genera un ambient positiu que permet a una 
ciutat ser inclosa en el mapa de les possibilitats 
corporatives.

La serietat en la satisfacció dels deutes als proveïdors de 
béns i serveis imprimixen un clima de con�ança i de 
seguretat �nancera fonamental per al desenvolupament 
sense sobresalts de les decisions empresarials i la liquiditat 
és el millor lubri�cant que garantix la viabilitat econòmica 
d'una empresa.

Per tant, encara que sense competències en l'Administració 
Local, en l'ocupació sí que es pot in�uir tal com ho indica la 
millora quantitativa i relativa dels índexs d'atur i de la 
Seguretat Social. A més, es poden implementar actuacions 
que permeten in�uir de manera positiva en la millora de 
l'ocupació. Des del PSPV-PSOE de Gandia proposem 
articular la següent bateria d'accions que ho milloren:
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63. Implantació de la Formació Professional Dual amb un 
gran pacte entre l'Administració, educació i 
organitzacions empresarials que faciliten la progressiva 
incorporació dels estudis professionals al mercat 
laboral de forma reglada i ordenada.

64. Generació d'un pol d'activitat lligat a un clúster 
sociosanitari en el polígon Sanxo Llop. L'evolució 
demogrà�ca, un sector amb alt valor afegit i una 
activitat tractora com l'Hospital Comarcal pot redundar 
en un focus d'activitat importantíssima de gran 
capacitat de generació d'ocupació estable i de qualitat. 

65. Iniciar el procés de transformació digital de Gandia 
lligant els seus sectors productius a les noves 
tecnologies i el coneixement. La 'Indústria 4.0', el 
comerç 'online' o els serveis telemàtics avançats 
constituiran un indubtable motor de generació 
d'ocupació al qual hem d'incorporar-nos.

66. Convertir a Gandia en una 'Smart City' amb la 
incorporació de serveis avançats necessitarà nous 
per�ls professionals que hauran de ser coberts en els 
entorns urbans creatius. La nostra ciutat es convertirà 
en un lloc d'oportunitats per als joves amb alts nivells de 
formació i com a destinació suggeridora de talent 
extern que actuarà com a motor de noves activitats.

67. Reforçar el paper de l'Àrea de Promoció Econòmica en 
la formació avançada en noves tecnologies com a 
instrument indispensable en el desenvolupament 
d'habilitats tècniques que permeten accedir als nous 
entorns laborals basats en la tecnologia i el 
coneixement.

68. Impulsar des de l'Administració la incorporació gradual 
i decidida a l'economia verda a través de les energies 
renovables, el reciclatge de residus i tractament terciari 
d'aigües residuals com a millora del nostre entorn i 
generadora de nous nínxols d'ocupació.

69. Co�nançar i impulsar anualment des de l'Administració 
la implantació dels deu millors projectes emprenedors 
mitjançant l'avaluació objectiva del pla de negoci 
presentat amb la col·laboració en la decisió de la 
Universitat Politècnica de València, la delegació a 
Gandia del Col·legi d'Economistes i la Federació 
d'Associacions Empresarials de la Safor (FAES).

70. Generar en l'Urbalab un espai d'informació on es reculla 
tota l'oferta d'ocupació, siga pública o privada, per a 
intentar connectar amb la demanda de treball de les 
persones sense treball. Es recolliran les dades 
necessàries que permeten elaborar els per�les 
sociolaborals que faciliten la incorporació a les 
ocupacions vacants.
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UNA CIUTAT 
CAP A LA PLENA
IGUALTAT

3
74. Fomentar les polítiques comunitàries d'actuació per a 

millorar en cohesió i e�ciència, usant la comunitat com 
a eina d'integració i element de composició dins d'una 
ciutat educadora, però sense oblidar que l'Administració 
Pública té la responsabilitat última. Per tant, li 
corresponen almenys �nançar, plani�car i avaluar les 
actuacions realitzades. A més, s'haurà de donar difusió, 
aspecte en el qual la participació del conjunt de la 
societat és fonamental.

75. Realitzar un Pla d'Acció Social a llarg termini que 
marque les línies base del Consistori per a tota la 
legislatura amb avaluacions periòdiques per a 
aconseguir la realitat social del moment i en el qual es 
marcaran mecanismes d'interrelació amb altres 
departaments com Habitatge, Educació, etc. El pla ha de 
ser una estratègia en l'àmbit de ciutat per a detectar, 
intervindre i preveure situacions de vulnerabilitat i ha 
de ser regit pel Consell Municipal de Serveis Socials. Així 
mateix, serà el principal espai de participació ciutadana 
en les polítiques socials de benestar, cohesió i inclusió 
social, on intercanviar informació, debatre o recollir 
propostes.

76. Per a ser efectiu, este pla es dotarà dels mitjans 
necessaris tan econòmics com a humans, amb una 
O�cina Tècnica que permetrà gestionar-lo d'una 
manera e�caç alhora que aportar suport per a la 
plani�cació dels projectes. D'esta manera, es garantirà 
la coordinació interdepartamental.

77. Proveir d'un Sistema d'Informació Social que 
subministre informacions �ables i que faciliten el 
treball dels professionals, per a ajudar en la plani�cació 
de les actuacions, de manera que els recursos es 
duguen a terme amb precisió. Servirà d'ajuda al 

71. Crear una Xarxa Social Municipal en la qual, juntament 
amb altres associacions, fundacions i ONG's de caràcter 
social de la ciutat, puguem donar resposta de forma 
cooperativa a les inquietuds i manques del sector, sent 
un element d'igualtat d'oportunitats i un viver d'idees i 
bones pràctiques.

72. Igual que l'Estat imposa l'1,5% Cultural en totes les 
seues obres, aplicarem el 2% per a col·lectius de 
benestar social en totes les obres i serveis que 
contracte l'Ajuntament. 

73. Valorar en totes les licitacions d'obres i serveis, en els 
plecs de concursos i adjudicacions, el Compromís Social 
de les empreses que opten a ser adjudicatàries. Este 
Compromís Social de les empreses ha de re�ectir-se en 
ocupació per a persones amb alguna discapacitat, 
persones dependents, persones vulnerables per la seua 
falta de formació i d'entorns deprimits, amb programes 
d'inserció laboral i de primera experiència laboral, o 
projectes de col·laboració amb les ONG's.

Els socialistes sempre hem sigut abanderats de la lluita 
contra les desigualtats i pioners en la generació de 
polítiques de benestar social. I és des de l'Administració 
Local, com la més pròxima al ciutadà, on es pot realitzar la 
tasca més important pel coneixement de les situacions més 
urgents que necessiten atenció. 

En esta legislatura que ara acaba també s'ha impulsat 
de manera notable la igualtat entre homes i dones i 
polítiques d'inclusió i diversitat. Però és necessari 
continuar i seguir avançant en tots els fronts per a fer de 
Gandia una societat més justa, més igualitària, més 
inclusiva i més diversa. És per això que el PSPV-PSOE 
realitza les següents propostes de govern:
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d'inserció laboral i de primera experiència laboral, o 
projectes de col·laboració amb les ONG's.

Els socialistes sempre hem sigut abanderats de la lluita 
contra les desigualtats i pioners en la generació de 
polítiques de benestar social. I és des de l'Administració 
Local, com la més pròxima al ciutadà, on es pot realitzar la 
tasca més important pel coneixement de les situacions més 
urgents que necessiten atenció. 

En esta legislatura que ara acaba també s'ha impulsat 
de manera notable la igualtat entre homes i dones i 
polítiques d'inclusió i diversitat. Però és necessari 
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realitza les següents propostes de govern:

LA GANDIA QUE TU VOLS
LA GANDIA QUE TU VOLS



-36- -37-

desenvolupament de projectes d'associacions, amb 
professionals com sociòlegs, pedagogs, etc.

78. Desenvoluparem projectes socials de proximitat i de 
barri, en un context de diversitat cultural per tal 
d'aconseguir la inserció sociolaboral de col·lectius en 
risc.

79. Promourem la participació del personal tècnic 
municipal per a auditar el treball i l'organització de la 
manera més adequada, amb l'objectiu de donar un 
servei basat en la realitat de la població atesa.

80. Adaptarem i programarem pressupostos i personal a la 
realitat municipal de Gandia, basant-nos en la nova Llei 
de Serveis Socials de la Comunitat Valenciana, per a 
millorar l'atenció primària, els serveis, els centres, 
programes, equips i aplicació de les prestacions, etc.

81. Realitzarem un estudi/diagnòstic sobre empobriment i 
exclusió social a Gandia, previ al Pla Local d'Inclusió, 
elaborant un mapa de desigualtats socials, 
econòmiques, així com d'equipaments i dotacions 
públiques per barris.

82. Crearem i aprovarem un Pla Local d'Inclusió i Cohesió 
Social a Gandia (2019-2022), amb estructura i 
metodologia participativa i seguint les línies 
estratègiques del pla de la Comunitat Valenciana amb la 
participació dels agents socials.

83. Avaluarem l'aplicació de la Renda Valenciana d'Inclusió, 
que és un instrument integral de lluita contra l'exclusió 
social, perquè puga arribar dins del termini i en la forma 
escaient adequada als ciutadans.

84. LDurem a terme programes per a tractar de reduir les 
desigualtats d'accés a l'educació, augmentant la dotació 
econòmica vinculada en totes les etapes educatives i 

reconeixent l'educació no formal, l'oci educatiu i 
l'aprenentatge al llarg de la vida com un dret.

85. Dissenyarem programes tenint en compte les 
necessitats dels barris per tal d'acabar amb la bretxa 
digital, que és un nou factor d'exclusió social i de 
discriminació generacional.

86. Crearem els espais de convivència que permeten 
enfortir els llaços familiars i comunitaris per a generar 
xarxes socials i un capital social fort. Almenys, això 
condiciona, la interrelació i la cura dels afectes.

87. Fomentarem programes de convivència 
intergeneracionals en els quals xiquets amb necessitats 
especí�ques, culturals o d'oci, siguen atesos per 
persones voluntàries.

88. Afavorirem el diàleg i la convivència com a eina 
d'inclusió social intergeneracional.

89. Avaluarem i millorarem la Xarxa Social Municipal en la 
qual, al costat d'altres associacions, fundacions i ONG's 
de caràcter social de la ciutat, puguem donar resposta 
de forma cooperativa a les inquietuds i manques del 
sector.

formació i promoció de la igualtat dirigida a 
professionals; lloc de trobada per a presentació de 
llibres i exposicions; ubicació de l'O�cina d'Assistència a 
les Víctimes del Delicte (OAVD), així com tallers i cursos 
adreçats a dones.

96. En col·laboració amb la Generalitat Valenciana, 
s'instaurarà el Centre Dona 24 Hores, com el que ja 
compten les ciutats de València, Castelló, Alacant i 
Dénia.

97. Incentivar l'activitat empresarial femenina, garantint 
l'accés de les dones al crèdit, i oferint prestacions a 
aquelles persones que inicien un projecte d'activitat per 
compte propi durant 6 mesos.

98. Crear una Casa d'Acolliment per a dones que puguen 
travessar situacions personals problemàtiques.

99. Crear espais multimèdia (TV, ràdio, canal en internet) on 
es potencien qüestions sociològiques de gènere i 
s'ajude les dones a prendre consciència de la seua 
situació, dependents de la Xarxa de Valors que 
pretenem incorporar a la gestió de l'Ajuntament de 
Gandia.

100. Reestructuració de totes les polítiques, iniciatives i 
institucions públiques per a garantir la igualtat efectiva 
entre homes i dones.

101. Promourem la presència equilibrada de dones i homes 
en els llocs de decisió i de responsabilitat en el sector 
públic.

102. Elaborarem i executarem un Pla Estratègic per a la 
Igualtat de Dones i Homes a Gandia, establint un pla 
d'avaluació mitjançant indicadors per a garantir la seua 
implantació.

103. Impulsarem la participació en el mercat de treball de 
la població femenina que roman inactiva i garantirem la 
igualtat de condicions en l'ocupació, tracte i 

Una Gandia feminista
90. Creació de la Unitat de Formació i Prevenció per a la 

Igualtat (UFI), orientada a l'atenció psicològica de 
persones que tinguen problemes de relació de 
convivència amb la parella, família o societat en 
general.

91. Creació d'un Protocol per a actuar contra les agressions 
i els assetjaments sexuals en espais d'oci nocturn privat 
i públic (sales i festivals). A més, es realitzarà una 
campanya comunicativa que done a conéixer este 
Protocol als usuaris de l'oci nocturn. Tot això també 
bene�ciarà a aquells espais i/o empreses que ho 
subscriguen.

92. Per a informar en els locals on hi haja un protocol 
d'actuació contra les agressions sexuals, es crearan uns 
adhesius informatius que es col·locaran en llocs de pas 
o després de la barra. Així mateix, es crearan díptics 
sobre els drets dels usuaris en cas de patir una agressió 
sexual.

93. Realització de campanyes per a la prevenció contra les 
drogues que anul·len la voluntat de les persones.

94. Accions per a fer més participativa a la societat, 
acostant als barris la commemoració del Dia 
internacional contra la Violència de Gènere i del Dia 
Internacional de la Dona on es recullen actuacions i 
activitats de carrer, exposicions artístiques de dones 
autores o gal·les i concerts benè�cs que �nancen les 
activitats de les associacions feministes.

95. Creació d'un Centre de Dones Polivalent, que facilite les 
relacions entre associacions de dones i 
intergeneracionals en promoció de la igualtat, per a 
intercanviar valors, idees i experiències. Inclourà: 
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oportunitats en l'accés a l'ocupació.
104. Regulació de les accions positives per a eliminar la 

bretxa de gènere en l'accés, permanència i promoció de 
les dones en l'ocupació, amb mesures de foment de 
l'ocupació dirigides a 'pymes' que contracten a dones i a 
dones amb especials di�cultats per a la inserció laboral.

105. Promoció de la redacció de protocols per a la 
prevenció i actuació davant l'assetjament sexual o per 
raó de sexe en l'àmbit laboral.

106. Posarem en marxa programes d'atenció integral a 
dones joves menors de 30 anys en situació d'especial 
vulnerabilitat (sense formació reglada, sense 
experiència, sense capacitació o amb càrregues 
familiars no compartides).

107. Identi�carem els espais insegurs per part de les dones 
i crearem mapes de percepció de la inseguretat. Així 
mateix, millorarem el camp de visió de les zones 
públiques amb il·luminació adequada i elements que 
eviten les zones cegues.

108. Els espais públics estaran ben assenyalats. Els senyals 
o les �tes inclouran la informació necessària per a 
trobar-los en la xarxa d'espais comuns, i relacionar-los 
amb altres espais i amb els punts d'emergència.

109. Fomentarem les parades d'autobusos sense barreres 
visuals, que permeten veure i ser vistes, i les parades a 
demanda en les línies d'autobusos nocturns.

110. Incorporarem la perspectiva de gènere en el disseny 
urbanístic dels espais públics, i promourem donar noms 
de dones que han format part de la història de la nostra 
ciutat a espais públics, avingudes, jardins i espais 
culturals.

111. Desplegarem una Xarxa d'Assistència, amb criteris de 
professionalitat i especialització dels serveis, per a 
l'atenció integral i l'acolliment, en coordinació amb els 
recursos de les altres Administracions Públiques.

participació mínima de cada sexe en totes les 
convocatòries de caràcter públic, o com l'obligatorietat 
de posseir un pla d'igualtat en totes les empreses que 
vulguen presentar-se a concursos públics.

112. Aprovarem un Pla de Detecció Precoç de la Violència de 
Gènere i incrementarem la cobertura, especialització i 
coordinació dels serveis d'atenció a víctimes de 
violència de gènere conforme a les necessitats 
particulars de col·lectius especialment vulnerables. Tot 
això, amb especial atenció a les formes especí�ques de 
violència de gènere que patixen les immigrants, dones 
amb diversitat funcional, les que han patit agressions 
sexuals o assetjament i les que estan en situació de 
prostitució.

113. Promourem la formació i sensibilització de tots els 
agents de la Policia Local en esta matèria, així com en 
els protocols i procediments d'atenció i coordinació.

114. Garantirem una assistència habitacional adequada, per 
a les dones en situació de maltractament.

115. Impulsarem plans i mesures de formació i promoció 
especí�ques per a l'ocupació i per al treball autònom de 
les dones que han patit violència de gènere, i 
campanyes dirigides a la conscienciació en l'àmbit 
laboral.

116. Incrementarem les campanyes de sensibilització sobre 
violència contra les dones, dirigides a tota la ciutadania 
i, molt especialment, a les persones joves.

117. Desenvoluparem programes d'educació sexual, 
educació afectiva i prevenció de la violència de gènere 
en tots els nivells del sistema educatiu.

118. Promourem la coordinació i cooperació institucional 
com a principi bàsic d'una política pública de caràcter 
integral que sume els esforços de tots els agents 
socials que treballen en l'eradicació de la violència de 
gènere.

119. Adoptarem accions positives que corregisquen 
situacions de desigualtat i combaten la discriminació 
estructural o difusa com l'establiment de quotes de 
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Familia y menores
120. Impulsarem la creació d'una O�cina d'Acolliment 

Familiar, en col·laboració amb entitats i l'Administració 
autonòmica, amb la �nalitat de fomentar l'acolliment 
familiar i millorar la qualitat de servei per a les famílies 
acollidores

121. Els centres de dia són peça clau a impulsar en aquells 
espais municipals que ja disposem. En l'edi�ci que 
generarem entorn de l'antic hospital, concentrarem de 
forma sinèrgica associacions de caràcter assistencial, 
complementant accions educatives, així com espais de 
cobertura de serveis i programes múltiples per a la 
infància i la família, fent ús del 'co-working' social.

122. Promourem la �gura de l'educador social dels centres 
educatius, centralitzant els programes que ara 
s'oferixen de forma atomitzada.

123. Digni�carem de la �gura de les persones o famílies 
que acullen, comptant amb elles com a col·laboradores, 
explorant la possibilitat de professionalitzar la 
col·laboració dels acollidors per a garantir l'opció 
d'acolliment d'alguns xiquets del sistema de protecció 
que no tenen resposta familiar en el model actual 
exclusivament de voluntariat.

124. Durem a terme programes especialitzats d'assistència 
tècnica a menors dels sistemes de protecció, que 
comporten especialització i assessorament als equips 
dels recursos de protecció.

125. Impulsarem la creació d'una borsa de famílies 
acollidores de xiquets en risc per a previndre 
l'internament.

126. Acompanyarem el desenvolupament personal dels 
xiquets i joves amb mesures adequades a la seua edat 

pel que fa a l'exercici d'habilitats personals i socials, 
adquisició d'hàbits, destreses bàsiques per a prendre 
decisions, augment de l'autoestima i resolució de 
con�ictes.

127. Facilitarem el repàs escolar i suport didàctic per a fer 
els deures als xiquets que ho necessiten, en un 
ambient adequat i treballant hàbits per al bon 
seguiment de l'escolaritat mitjançant educadors socials 
i accions solidàries.

128. Tindrem especial cura i garantirem les necessitats de 
les famílies monoparentals.

LA GANDIA QUE TU VOLS

Més drets: 
una ciutat que 
valora la diversitat
129. Aprovació d'un Pla Municipal LGTBI, en coordinació 

amb tots els departaments de l'Ajuntament, que 
oferisca una resposta transversal al fet LGTBI i a les 
problemàtiques del col·lectiu, amb mesures de 
formació, integració, amb els mitjans i capacitats del 
mateix Consistori.

130. Creació d'un Centre de Recursos LGTBI, encarregat 
d'executar el Pla Municipal, que oferisca serveis 
especialitzats d'atenció directa al col·lectiu i que 
centralitze les tasques d'informació, assessorament i 
generació de recursos per al conjunt dels serveis 
municipals.

131. Establiment d'un servei que done suport als agents que 
actuen en l'àmbit educatiu que incloga la perspectiva 
LGTBI en l'àmbit competencial i on es desenvolupen 
projectes especí�cs dirigits a este col·lectiu.

132. Programa de Suport a Estudiants que patixen 
assetjament o estan en el procés d'acceptació de la 
seua homosexualitat, bisexualitat o transsexualitat, 
amb suport virtual o presencial per al professorat.

133. Posada en marxa dels Serveis Municipals de Mediació 
LGTBI, que desenvoluparan les activitats i programes 
dirigits a la normalització, visibilitat i integració plena 
de les persones del col·lectiu LGTBI a la ciutat. El servei 
es gestionarà en col·laboració amb les entitats LGTBI 
de Gandia, potenciant la participació i 
coresponsabilitat de les mateixes en les polítiques 
municipals d'este ervei, que durà a terme actuacions, 

com ara campanyes d'informació de problemàtiques i 
demandes del col·lectiu LGTBI contra l'homofòbia, 
transfòbia i bifòbia.

134. Formació i informació per a previndre fenòmens 
d'exclusió i conductes homòfobes.

135. Dins de les mesures per a l'atenció municipal del 
col·lectiu, ressenyarem les de visibilitat i d'inserció 
laboral.

136. Desenvolupament de programes, serveis i campanyes 
amb activitats de formació, informació, sensibilització i 
investigació per a la promoció de la salut i atenció 
sanitària entre el col·lectiu LGTBI.
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Personas amb
discapacitat i 
diversitat funcional
137. Rebaixarem el percentatge de reconeixement de la 

discapacitat a un percentatge major o igual al 33% en 
la Targeta Daurada.

138. Desenvoluparem accions d'integració, normalització, 
individualització i sectorització de les persones amb 
discapacitat en àmbits bàsics com l'ocupació, serveis 
de suport familiar, accessibilitat física i cognitiva, oci 
inclusiu, accions de sensibilització i formació a 
organismes d'emergència, accés a l'habitatge, etc.

139. Ampliarem l'adequació d'habitatges amb un 
percentatge en l'exempció d'impostos per a obres de 
particulars.

140. Convertirem Gandia en una ciutat 100% accessible.
141. Aprovarem un Pla Municipal d'Accessibilitat, en 

col·laboració amb les entitats involucrades, per tal 
d'aconseguir la implantació de mesures adequades i 
operatives, fent de Gandia una ciutat accessible física i 
cognitivament.

142. Fomentarem i ampliarem la contractació de persones 
amb discapacitat en l'Administració Pública, basant-
nos en el que establix la llei i incentivarem 
econòmicament a aquelles empreses que realitzen 
contractacions de persones amb algun tipus de 
discapacitat.

143. Impulsarem, d'acord i amb l'ajuda de la Conselleria de 
Sanitat Universal, la creació d'una Unitat Hospitalària 
Especialitzada en persones amb discapacitat 

intel·lectual, trastorn generalitzat del desenvolupament 
i/o trastorns de conducta, on es fomente el treball en 
xarxa des dels diferents serveis que participen en el 
seu procés de previsió, rehabilitació i tractament i 
intervenció.

144. Pel que fa al col·lectiu de persones sordes, ens 
comprometem a aplicar les mesures que disposa la 
Llei 27/2007, de reconeixement del llenguatge de signes 
per al complet reconeixement dels seus drets. 

145. Assumim tots els compromisos en la matèria remesos 
per l'Associació de Persones Sordes.

146. Especialment, incidim en la plena garantia a 
l'accessibilitat de la informació i la comunicació de 
l'Administració Electrònica perquè totes les persones 
puguen relacionar-se, sense cap mena d'exclusió, amb 
l'Administració Local per mitjans digitals en llenguatge 
de signes i subtitulat. 

147. Establirem mecanismes de suport econòmic àgil i 
directe amb el tercer sector que presta serveis de 
caràcter públic en concertació amb l'Administració 
Local per a garantir els drets i l'adequada atenció de 
les persones sordes.

148. Adaptarem els continguts de la pàgina web municipal 
en llenguatge de signes.

149. Implantarem el servei 'S-Visual' de vídeo-interpretació 
en llenguatge de signes per a afavorir l'accés de les 
persones sordes a les gestions municipals, fomentant 
la seua autonomia i millorant els sistemes de 
comunicació externs de les persones sordes i el seu 
entorn.

150. Pel que fa a les persones cegues, posarem en marxa el 
que està establit en la Llei d'Accessibilitat. Esta llei 
bene�cia no solament als membres d'este col·lectiu 
sinó a tota la ciutadania, millorant a la gent amb 

problemes de vista, però afavorint a gent gran, a 
xiquets, etc. Alguns aspectes que re�ectix esta llei són: 
adaptació de voreres planes, plataformes elevadores 
en els mitjans de transport públics, semàfors amb 
soroll, veu en les expenedores de torns d'edi�cis de 
l'Administració Pública, etc.

LA GANDIA QUE TU VOLS
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LA GANDIA QUE TU VOLS
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GANDIA, 
CIUTAT EDUCADORA

4
Quan el cas es valore de risc alt pel menor, la família haurà 
de ser atesa per un Equip d'Atenció a la Infància i 
l'Adolescència. A més, l'octubre de 2018 es va crear el 
Consell Sectorial de la Infància a Gandia, al qual creiem que 
cal donar-li un impuls decidit. Per tot això, proposem:

151. Declarar en un Ple municipal que els xiquets tinguen 
rang de ciutadans en igualtat de drets amb les altres 
persones i, per tant, se'ls concedisca poder.

152. El Consell de la Infància ha de disposar d'un 
pressupost per a poder exercir amb su�cients 
garanties les seues funcions. Una part d'este recurs es 
destinarà al funcionament d'este Consell (pot servir per 
exemple per a fer viatges, conéixer altres experiències 
i adquirir noves competències). I, una altra part, s'ha de 
destinar a la realització de xicotets projectes 
proposats pels mateixos xiquets.

153. Plantegem que els membres del Consell de la 
Infància siguen triats per àrees d'in�uència d'un grup 
de dues o tres escoles. Ha de ser una zona que els 
xiquets coneguen bé i per a la qual puguen plantejar 
projectes reivindicant el seu paper. Només en este cas 
el Consell Municipal podrà ser vàlid. D'una altra manera, 
es limitarà a una forma de participació passiva 
simbòlica, pensada per als adults i no per als xiquets.

154. Desenvoluparem el Projecte Educatiu de la Ciutat 
de Gandia (PECG). Gandia ha desenvolupat nombrosos 
programes (absentisme, activitats extraescolars, 
esportives, etc.), però ara ja és hora que Gandia tinga 
un projecte en matèria d'educació que es base en la 
re�exió i la participació dels gandians, perquè volem 
fer de l'educació un dels elements estratègics del 
progrés de la nostra ciutat.

 La societat actual té importants reptes. Tenim al davant 
un futur amb canvis econòmics, socials, tècnics i culturals 
constants, que con�guren amenaces que volem reduir al 
màxim possible. Per tant, hem de treballar per una societat 
més formada, més empoderada, més crítica, amb més 
cohesió social. En de�nitiva, una política pública que 
permeta preparar el municipi per al futur pròxim.

És fonamental que els ajuntaments vagen més enllà de 
la regulació i la provisió de serveis i assumisquen el rol de 
connector. Este rol ha de permetre connectar els diferents 
temps, espais i recursos educatius de dins i fora dels 
centres. Hem de fer un pas més en la superació de les 
polítiques més assistencialistes, per a acostar-nos a les 
més transformadores del conjunt de la comunitat.

A més de les poques competències que per llei 
corresponen als municipis, l'educació és una àrea 
transversal que treballarà amb altres departaments 
municipals per a aconseguir: igualtat d'oportunitats i lluita 
contra les desigualtats; crear ciutats més amables, 
educades i inclusives; conscienciació mediambiental; 
respecte a la gent gran, i coneixement de les normes 
viàries bàsiques.

Haurem de treballar en quatre aspectes: generar més i 
millors oportunitats educatives; connectar els 
aprenentatges i l'educació lectiu/no lectiu-centres 
educatius/comunitat; promoure i garantir l'equitat i la 
igualtat d'oportunitats; construir una aliança per a 
desenvolupar la lògica col·laborativa i comunitària.

Amb tal �nalitat s'elaborarà un pla de treball 
socioeducatiu codissenyat entre professionals i famílies. 

LA GANDIA QUE TU VOLS
LA GANDIA QUE TU VOLS
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155. Crearem un Servei Local Escola-Treball. Es tracta 
d'una bona pràctica en educació inclusiva. Este servei 
pretén donar recursos als joves que per falta 
d'informació o d'orientació vocacional puguen tindre 
di�cultats en triar un itinerari acadèmic i/o 
professionalitzador que els capacite per a accedir al 
món laboral. Tot això oferint un acompanyament d'un 
curs escolar als joves participants en este projecte.

156. Apro�tarem més encara les instal·lacions dels 
centres escolars perquè la ciutadania puga realitzar 
activitats, amb recursos de consergeria i neteja. Per a 
això, es desenvoluparà l'elaboració d'un mapa educatiu 
que incorpore el conjunt de recursos educatius 
existents en el municipi, dirigits no solament als 
centres educatius i entitats, sinó també a famílies, així 
com a la infància i l'adolescència.

157. Es duran a terme tallers de dinamització de les 
AMPA's per a facilitar la creació d'una xarxa que 
s'encarregarà de connectar el treball de l'escola i les 
famílies a través del contacte, l'intercanvi i el debat. 
Per a això, caldrà facilitar la part més burocràtica i 
promoure més les activitats formatives i de relació 
entre pares i mares.

158. Redissenyarem els diferents espais públics de la 
ciutat, amb la �nalitat que siguen més amables i 
habitables per a la infància i l'adolescència, perquè 
incorporen sempre vessants educatives.

159. Promourem des de l'Ajuntament, el desplegament 
de programes de reforç escolar, ja siga dins dels 
mateixos centres educatius així com en altres espais 
on es puguen desenvolupar.

Formació 
Professional
El desenvolupament de la quarta revolució industrial que va 
afectar a tots els sectors productius i a la societat en 
general fa necessari establir una proposta de govern que 
done respostes a les necessitats que es plantegen al voltant 
d'un entorn de connectivitat, digitalització i robòtica que, 
sense cap dubte, modi�carà les coses i la manera de 
treballar de forma molt diferent. Així, hem d'establir un Pla 
Estratègic consensuat amb tot els agents socials, ja que a 
Gandia la ciutadania mereix una Formació Professional:

160. Que garantisca que els estudiants cursen cicles 
formatius adaptats, en la mesura del possible, a les 
necessitats de les empreses de la comarca i el seu 
àmbit d'in�uència, guiant-se amb les orientacions 
europees sobre este tipus de formació.

161. Impartida per docents amb un per�l de competències 
professionals adequada per a fer front al repte de 
facilitar l'aprenentatge professional i donar-li el valor 
implícit que té. Estem convençuts que no cal dubtar de 
l'evidència que demostra que l'alumnat d'FP no està en 
absolut menyspreat, ni és inferior als estudiants 
universitaris.

162. Basada en els resultats i evidències, no en intuïcions 
didàctiques, amb un Observatori de Formació 
Professional que des del Grup Municipal Socialista 
impulsarem, proporcionat a docents, alumnat, 
empreses i altres sectors. Des d'este espai es 
proposarà l'avaluació anual de la formació professional 
impartida a la nostra ciutat per a millorar-la; la 
coordinació amb empreses per a garantir l'optimització 
del període de formació en centres de treball de 
l'alumnat d'FP i assegurar, en la mesura del possible, un 
lloc de treball per cada alumne en �nalitzar els seus 
estudis.

163. Impulsada per un Centre Integrat Públic de Formació 
Professional a la ciutat de Gandia, a partir del nostre 
projecte sobre la visió d'una educació inclusiva i de 
qualitat, amb una oferta de cicles formatius d'acord 
amb les necessitats dels diferents sectors productius 
de la ciutat i que l'alumnat d'FP no experimente la 
incertesa posterior a la � dels seus estudis i estiga 
paralitzat, acadèmicament i professionalment, com a 
conseqüència de no saber si l'atur o el treball en llocs 
pels quals no està preparat, serà l'única eixida.

164. Vertebrada sobre la coordinació dels centres 
educatius que impartixen FP a la nostra ciutat, 
proposant la creació de la �gura d'un coordinador de 
Formació Professional perquè actue com a mediador 
entre els centres, la Generalitat Valenciana, les 
empreses, el Departament d'Educació i l'Observatori de 
Formació Professional.

165. A més, la coordinació ha de tindre també com a 
aspiració i expectativa la difusió a la ciutadania i 

institucions dels assoliments i resultats que, sens 
dubte, faran visibles les millores que esperen al camí 
que ha d'iniciar-se en la Formació Professional.

166. Avaluada, de manera objectiva, informada i contínua, 
per a assegurar que el procés educatiu s'adapta als 
resultats que s'obtenen, les traves possibles del mercat 
laboral i els matisos i dimensions laborals que van 
caracteritzant les empreses de la nostra comarca dins 
del marc d'una societat industrial i econòmicament en 
continu canvi.

167. Reconeixedora de la necessitat d'informar amb temps 
previ, als estudiants de les etapes educatives 
obligatòries, ESO i Batxillerat, dels itineraris de 
formació que oferix l'FP, així com les possibilitats 
laborals i les vies per a conjugar-la amb la formació 
universitària. L'alumnat, la ciutadania i les famílies 
tenen el dret de saber quins camins es poden 
emprendre per a aconseguir viure i conviure, i 
desenvolupar-se també a partir de l'aportació 
professional a la societat a la qual es pertany.
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GANDIA, 
CAPITAL CULTURAL 
I FESTIVA

5
Fallas

La cultura festiva és un dels motors econòmics de la 
ciutat. Gran part de l'impuls econòmic del calendari anual 
revertix en bene�cis directament computables a 
nombrosos sectors econòmics, dels quals la ciutat de 
Gandia és la principal bene�ciària.

Els nostres grans esdeveniments són les nostres 
principals festes. El recorregut dels grans esdeveniments 
festius ha fet necessari una millor regulació d'estos, per la 
seua incidència directa en l'espai públic i per les noves 
normatives complementàries que necessiten per a poder 
desenvolupar-se amb plena seguretat i encaix jurídic

168. Els Socialistes de Gandia proposem una Ordenança 
Especí�ca per a les festes falleres, que utilitze l'àmbit 
de demarcació de la Federació de Falles perquè cada 
comissió puga regular el domini públic i totes les 
instal·lacions derivades de la festa fallera necessàries 
per al bon desenvolupament de les nostres Falles, 
considerades Patrimoni de la Humanitat. Amb esta 
Ordenança podem regular millor el desenvolupament 
de la festa, donem seguretat jurídica a l'ocupació del 
domini públic duta a terme per les comissions falleres i 
ordenem el calendari de desenvolupament de les 
nostres Falles.

169. Proposem la creació d'una Unitat Administrativa 
Especí�ca de Festes, que canalitze institucionalment i 
administrativament el desenvolupament de les nostres 
tradicions festives, de manera que afegisca el 
reconeixement institucional ordenat i explícit que 
mereixen. Esta unitat s'encarregarà del 
desenvolupament de totes les festivitats tradicionals i 

dels districtes que incidixen directament sobre el 
desenvolupament econòmic de Gandia.

170. Ordenada la situació del Museu Faller, proposem la 
creació d'un Conveni Especí�c per al seu 
funcionament, separat del conveni d'activitats de 
suport a la festa fallera i a la Federació de Falles i les 
seues associacions culturals integrants, de manera que 
l'Ajuntament es comprometa directament en el seu 
impuls i desenvolupament

171. Donarem l'impuls �nal a la declaració de les Falles, 
Patrimoni Immaterial de la Humanitat, com a Festa 
d'Interés Turístic Nacional, a través de l'expedient que 
des del Govern local hem iniciat de�nitivament esta 
legislatura.

172. Finalitzarem la reordenació pressupostària que ha 
estabilitzat de�nitivament la situació del Museu Faller 
de Gandia, �nancerament sostenible, i de l'economia de 
les comissions falleres de la nostra ciutat, que ja no 
seran avalistes del crèdit hipotecari personal que va 
permetre �nançar la seua construcció. La concessió 
administrativa de l'obra serà l'únic aval, de manera que 
solucionarem, de�nitivament i per a sempre, la situació 
pressupostària de la nostra festa i del seu Museu 
emblema.
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Setmana Santa
El procés iniciat durant esta legislatura per a declarar la 

Setmana Santa de Gandia com a Festa d'Interés Turístic 
Nacional està arribant ja a les seues últimes fases, havent-
hi ja presentat la memòria per tal d'aconseguir este esperat 
reconeixement. És per això que, en l'inici de la pròxima 
legislatura, seguirem amb el nostre treball perquè esta 
declaració siga atorgada. I, una vegada aconseguida, serà 
un recurs turístic molt important per a la nostra ciutat i una 
peça clau en el reclam i atractiu de la Setmana Santa 
gandiana en l'àmbit de tot el territori espanyol.

Durant la legislatura que ara acaba, des de l'Ajuntament 
s'ha tingut un excel·lent nivell de col·laboració amb totes les 
entitats associades a la nostra festa sacra i el grau d'entesa 
amb la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa 
(JMHHSS) ha sigut molt fructífer per a totes dues parts. Esta 
relació ha d'enfortir-se i potenciar-se i, per això, el PSPV-
PSOE de Gandia proposa les següents línies de Programa de 
Govern:

173. Mantindrem i potenciarem la col·laboració econòmica i 
institucional amb la JMHHSS per a garantir la 
realització plena de les seues activitats que tant 
enriquixen a la ciutat com a referent religiós i reclam 
turístic.

174. Impulsarem els estudis de viabilitat per a l'Espai 
Museístic de la Setmana Santa, que pose en valor el ric 
patrimoni associat a la imatgeria de les germandats 
perquè puga ser gaudit per tota la ciutat i els seus 
visitants.

175. Crearem des del Departament de Turisme una ruta 
durant els dies de Setmana Santa, en la qual es visiten 
les esglésies i parròquies que alberguen imatgeria de 
les diferents germandats de la ciutat com a element 
d'oferta d'un nou recurs turístic afegit.

176. Habilitarem un espai per a la restauració d'imatges que 
hagen patit algun tipus de deterioració, i acordarem un 
conveni amb la Universitat Politècnica de València per 
al manteniment i restauració de les imatges i trons que 
conformen el patrimoni de la Setmana Santa de Gandia.

177. Acordarem amb la JMHHSS la creació d'una Escola de 
Música Confrare amb l'objectiu d'impulsar l'activitat de 
les diferents bandes de les germandats de la Setmana 
Santa de Gandia i el seu reforçament com a part 
imprescindible en la celebració de la festa.

Gandia, 
Capital Cultural 
Valenciana

La cultura és un dret i, en conseqüència, és obligació de 
les Administracions Públiques (l'Ajuntament, en este cas) 
defensar-lo, promocionar-lo i posar els mitjans perquè 
tothom puga accedir a l'exercici i gaudi d'este. A més, a 
Gandia sempre ha sigut un element especialment singular i 
d'identi�cació de la nostra ciutat i tenim com a objectiu 
irrenunciable recuperar el prestigi cultural que sempre l'ha 
caracteritzada apostant per un impuls renovat, malgrat les 
limitacions pressupostàries vigents.

Els successius governs socialistes han creat les 
institucions i infraestructures culturals que han fet de 
Gandia un referent cultural, dins i fora del país, i va 
propiciar que la nostra ciutat fóra designada primera 
Capital Cultural Valenciana. Els fets, dels quals els 
socialistes podem sentir-nos orgullosos, són rotunds. 
Perquè ha sigut amb el PSOE al capdavant de la Corporació 
municipal quan es va crear el Cinema Pot, la Universitat 
Popular de Gandia (UPG), la Universitat d'Estiu, l'Arxiu 
Municipal i la xarxa pública de biblioteques municipals, el 
Centre d'Estudis i Investigacions Comarcals (CEIC) Alfons el 
Vell, la recuperació i restauració del Teatre Serrano, la 
remodelació de l'Escola Pia i la creació de la Fundació 
Leandro Calvo, la restauració de la Casa de la Marquesa 
com a centre cultural obert a tots els col·lectius de la ciutat, 
la restauració de l'antic Hospital de Sant Marc (actual seu 
del MAGa i del Museu de Santa Clara); l'obertura de la sala 

d'exposicions Coll Alas, així com els diversos festivals de 
música al llarg de l'any, el Festival Internacional Cortoons 
Gandia, etc.

La cultura ha de ser considerada prioritària per un 
govern progressista pels seus diferents efectes 
bene�ciosos en la societat: com a motor econòmic lligat a 
la producció cultural, per la capacitat d'ajudar en la 
promoció exterior de la ciutat i per la riquesa social i 
personal que suposa d'expressió pròpia i col·lectiva. Volem 
fer de la cultura la plataforma de projecció de la nostra 
ciutat i que convide a visitar Gandia per a conéixer-la i 
gaudir-la amb la �nalitat d'integrar-la en els circuits 
d'interés cultural nacional i estranger. 

Per a tot això formulem com a Programa de Govern les 
següents propostes:

178. Consolidació i continuïtat de l'activitat cultural 
destinant un percentatge �xe anual del pressupost 
general consensuat per tots els grups polítics, 
permetent que els ingressos extra de les activitats 
pròpies i l'esponsorització externa repercutisquen 
directament com a recursos del pressupost de Cultura.

179. Recuperar la Fira i Festes de Gandia com un autèntic 
Festival Cultural de Tardor amb el desenvolupament de 
la seua activitat durant quatre dies de durada, sempre 
de d�ous a diumenge, coincidint amb la primera 
setmana d'octubre.

180. Implantar en dos caps de setmana a l'any dels mesos 
de menor activitat cultural, com febrer i setembre, una 
Trobada Nacional de Gegants i Cabuts i un altre dedicat 
exclusivament a la memòria dels Borja.

181. Potenciar els festivals de música a la ciutat que ja se 
celebren com són Marquesa Concerts o el Polisònic, 
dotant-los d'un cartell de major rellevància per a 
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conformen el patrimoni de la Setmana Santa de Gandia.

177. Acordarem amb la JMHHSS la creació d'una Escola de 
Música Confrare amb l'objectiu d'impulsar l'activitat de 
les diferents bandes de les germandats de la Setmana 
Santa de Gandia i el seu reforçament com a part 
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Gandia, 
Capital Cultural 
Valenciana
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Gandia sempre ha sigut un element especialment singular i 
d'identi�cació de la nostra ciutat i tenim com a objectiu 
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remodelació de l'Escola Pia i la creació de la Fundació 
Leandro Calvo, la restauració de la Casa de la Marquesa 
com a centre cultural obert a tots els col·lectius de la ciutat, 
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celebren com són Marquesa Concerts o el Polisònic, 
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convertir-los en autèntics referents musicals de Gandia 
i programar dos festivals de gran popularitat perquè la 
seua repercussió aconseguisca l'interés dels mitjans de 
comunicació nacionals.

182. Promoure concerts de música clàssica al Pati d'Armes 
del Palau Ducal i impulsar concerts de música barroca 
en la Col·legiata o l'Església del Beat que complemente 
l'atractiu del circuit cultural de Gandia eixamplant 
l'oferta de visites al Palau dels Borja i el Museu de 
Santa Clara.

183. Creació d'una Orquestra Simfònica de Gandia 
composta pels millors instrumentistes del gran 
col·lectiu musical existent a la nostra ciutat i tractar de 
recuperar a tots aquells músics que han eixit cap a 
altres destinacions per falta d'oportunitats. Les ajudes 
des del pressupost del Departament de Cultura i les 
seues pròpies actuacions dotaran dels mitjans 
econòmics adequats per a l'exercici de les seues 
activitats.

184. Si per qüestions econòmiques no fóra possible i, amb 
la �nalitat d'augmentar el patrimoni artístic de la ciutat 
amb l'objectiu de la creació d'un espai expositiu 
permanent d'art contemporani, es durà a terme la 
convocatòria de la Biennal d'Arts Plàstiques Coll Alas 
amb continuïtat, infraestructura i pressupost su�cient 
per a atraure els més interessants noms del món de 
l'art actual.

185. Recuperació per a �nalitats culturals i educatives de 
l'edi�ci “Sanmateu” conegut com a Espai d'Art per a 
albergar a la Universitat Popular i una sala 
d'exposicions per a artistes novells i col·lectius locals 
amb la dignitat que es mereixen, sense distorsionar la 
línia expositiva que haurien de portar les dues sales de 
major prestigi de la Comunitat, que van aconseguir en 

el seu moment la Coll Alas i la Marquesa.
186. Creació de dues beques anuals per a formació de 

creadors locals en qualsevol disciplina artística, amb la 
participació dels membres del CEIC Alfons el Vell com a 
jurat seleccionador.

187. En col·laboració amb la Universitat d'Estiu, es 
programarà una Mostra de Teatre de Carrer recuperant 
la tradició de fa anys, per a despertar l'interés del 
públic en general i descartar la idea usual d'una 
activitat purament acadèmica com es concep ara.

188. Inaugurar una Mostra de Teatre Amateur amb l'objectiu 
de congregar a les companyies espanyoles més 
rellevants i capdavanteres del país, on prevalga la 
qualitat artística amb l'objectiu de la difusió teatral 
com a element bàsic d'accessibilitat a la cultura.

189.Adequar acústicament el pavelló del Raval-Benipeixcar 
que, segons l'estudi realitzat des del Campus de Gandia 
de la Universitat Politècnica de València, amb una 
solució relativament econòmica es permetria portar a 
terme concerts en el seu interior sense provocar 
molèsties externes i millorant simultàniament les 
condicions acústiques per a qualsevol pràctica 
esportiva.

190. Impulsar l'oferta lectora estiuenca incloent en les 
casetes d'informació del passeig marítim punts de 
préstec de llibres a través de la coordinació i gestió de 
la biblioteca central.

191. Obrir una biblioteca en el barri de Roís de Corella amb 
el llegat bibliogrà�c de D. Francisco Escriche, el qual ja 
ha sigut donat, i així puga ser posat al servei de tots els 
gandians.

192. Iniciar urgentment les gestions per a declarar Bé 
d'Interés Cultural (BIC) la Visitatio Sepulchri, com a pas 
previ a la seua declaració com a Patrimoni Cultural 

Immaterial de la Humanitat.
193. Recuperar l'Escola de Teatre Infantil amb la �nalitat 

que els xiquets aprenguen a relacionar-se amb els 
altres, comunicar-se a través del llenguatge corporal i 
gestual, perdre la timidesa, jugar i, sobretot, divertir-se 
millorant les seues habilitats socials, afectives, 
afavorint la sociabilitat amb altres xiquets.

194. Mantindre i potenciar totes les activitats habituals 
consolidades que depenen del Departament de Cultura, 
com són el 'Cine Pot', funcions de teatre, concerts de 
bandes de música a la platja en període estival, grups 
d'animació i activitats de col·lectius en col·laboració de 
l'Ajuntament.

195. Assignar-li una seu �xa i digna al CEIC Alfons el Vell, 
incrementant progressivament la seua dotació 
econòmica dins de les possibilitats pressupostàries 
que la situació �nancera que l'Administració municipal 
permeta.

196. Facilitar-li una seu al nucli urbà de Gandia a la 
Universitat Politècnica de València per a apro�tar al 
màxim el seu potencial divulgatiu i compartir 
determinades activitats, com les visites de creatius 
audiovisuals i cientí�cs de prestigi.

197. Aconseguir l'objectiu que no hi haja ni un sol mes 
durant l'any sense esdeveniment important que cride 
l'atenció del públic, atraga visitants i mantinga 
constantment l'activitat cultural de la ciutat.
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GANDIA, 
UNA CIUTAT DE DRETS I 
LLIBERTATS GARANTITS

6
Una ciutat acollidora

La història de la humanitat és, entre altres coses, un 
constant moviment de persones i col·lectius que, per 
diferents raons, van d'un lloc a un altre del planeta a la 
cerca de millors condicions de vida.

Espanya no és una excepció. Al llarg de la Història han 
acudit al nostre país pobles vinguts de diferents continents 
i des d'ací han eixit milions de compatriotes que s'han 
escampat per tot el món. Dins de la nostra terra molts dels 
habitants que romanem en ella, no vivim al poble o ciutat 
on vam nàixer, ni tan sols en la mateixa comunitat 
autònoma.

La ciutat que hui és Gandia, ho és gràcies a l'esforç, les 
il·lusions i el treball de moltes persones que van vindre de 
diferents parts d'Espanya, i és i continua sent lloc 
d'acolliment, acceptació i protecció de les cultures 
tradicionals que ells aportaven. Ara, des de fa uns anys, ens 
trobem amb veïns que procedixen d'altres països, però amb 
les mateixes il·lusions i somnis d'aquells que van vindre 
d'Extremadura, la Manxa o d'Andalusia.

L'heterogeneïtat de la immigració de hui, amb la seua 
diversitat de llengües i cultures fa necessari un nou Pla 
Local d'Immigració, que contemple no solament les 
necessitats dels nouvinguts sinó les d'aquells que són ja 
segona o tercera generació de pares immigrants, de 
manera que puguen integrar-se i que les seues tradicions i 
diferències culturals enriquisquen la nostra cultura, sempre 
dins de les llibertats, drets i obligacions que conté la nostra 
Constitució.

Els nostres esforços s'han d'orientar a generar processos 
que ajuden a crear models de convivència harmònics, 
basats en la diversitat ètnica i cultural i en la pluralitat 
d'identitats. 

Per tant, des del PSPV-PSOE plantegem les següents 
propostes de govern

198. Promourem la integració de les persones immigrants 
en tots els àmbits de la vida social, eliminant aquells 
obstacles que di�culten o impedixen la seua 
participació en igualtat de drets i deures que la resta 
de ciutadans. Tot això ho farem amb la col·laboració de 
les associacions que ja existixen a Gandia, creant un 
Consell Intercultural, obert a totes les associacions de 
la ciutat que desitgen participar.

199. Impulsarem la participació social de la població 
immigrant en les nostres estructures com a nous 
ciutadans, enfortint les seues associacions i recolzant-
los en aquells programes que necessiten implementar.

200. Promourem la participació esportiva dels immigrants. 
L'àmbit esportiu és un instrument de gran valor 
integrador, promocionant els esports que es 
practiquen als països de procedència.

201. Els centres cívics són instruments clau per al 
desenvolupament de la interculturalitat. Són espais de 
trobada i nuclis fonamentals d'acció en els barris. Per 
això treballarem en la línia de facilitar l'accés de les 
persones nouvingudes a l'oci organitzat i promourem la 
incorporació de les dones nouvingudes als centres 
cívics.

202. Potenciarem la seua participació en l'associacionisme 
existent a la ciutat, tant l'infantil, juvenil com el 
d'adults, organitzant activitats de relació i convivència 
social que possibiliten el coneixement recíproc entre 
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població autòctona i immigrant introduint en els 
projectes dels centres la perspectiva de la 
interculturalitat.

203. Promourem el moviment associatiu dels joves 
immigrants i/o la participació d'estos en 
l'associacionisme existent.

204. Sensibilitzarem a la població d'acolliment, 
especialment al món adult, de la riquesa que suposa la 
convivència amb altres cultures. Les AMPA's dins de la 
institució escolar serà el col·lectiu més adequat per a 
fer esta tasca.

205. Potenciarem la participació dels pares/mares de 
l'alumnat immigrant en activitats que fomenten la 
convivència, com ara setmanes culturals, i la seua 
incorporació a les AMPA's.

206. Donarem suport econòmic als centres educatius, 
especialment aquells en què l'atenció a la diversitat 
intercultural forme part del seu projecte, re�ectint-se 
en la seua organització, programacions, metodologia, 
activitats, etc.

207. Vigilarem i exigirem l'aplicació de la normativa vigent 
sobre escolarització i que des del Consell Escolar 
Municipal es treballe per a corregir el desfasament que 
existix actualment entre l'alumnat immigrant 
escolaritzat en els centres concertats respecte als 
públics.

208. Reforçarem i adaptarem el currículum dels diferents 
programes que s'oferisquen a la població adulta, tant a 
la immigrant com a l'autòctona.

209. Prestarem especial atenció a les segones 
generacions, que en l'etapa adolescent poden 
presentar problemes en relació a la seua identitat i els 
diferents valors entre els seus pares i la societat 
d'acolliment.

210. Crearem el Consell Intersectorial per la Convivència 
Intercultural, coordinant i buscant la complementació 
de les accions que es desenvolupen en l'àmbit local, 
tant les de caràcter públic com les d'iniciativa social, 
respectant els àmbits especí�cs d'actuació.

LA GANDIA QUE TU VOLS
LA GANDIA QUE TU VOLS

Una ciutat per als
joves

Les condicions en què viuen les persones, així com l'edat 
i la procedència de�nixen una bona part de la construcció 
de les seues biogra�es personals. I tots sabem com són 
d'importants estes trajectòries en la formació ciutadana de 
la gent jove. Les polítiques de joventut s'orienten com la 
promoció de l'exercici actiu de la ciutadania entesa com a 
compromís cívic i de participació social.

En parlar de participació juvenil, ens comprometem a 
elaborar un Pla Jove que afronte d'una manera e�caç un 
objectiu bàsic: fomentar la participació dels joves en el 
desenvolupament polític, social, econòmic i cultural de la 
nostra ciutat, sempre des de la participació i 
l'associacionisme, tenint en compte la participació del 
Consell dels Joves i de totes les associacions de joves 
constituïdes al municipi de Gandia. 

La �nalitat del Pla Jove de Gandia serà analitzar la 
situació dels joves de la ciutat i plantejar un procés 
d'investigació de solucions davant els reptes que suposa 
accedir a la seua autonomia personal i inserció social.

D'altra banda, en l'informe de l'Estratègia de Promoció i 
Prevenció en el Sistema Nacional de Salut i en el IV Pla de 
Salut de la Comunitat Valenciana dut a terme des de 2017 
�ns ara, quant a infància i joventut, la Mesa Intersectorial 
va identi�car una manca d'espais de trobada per a joves 
dins del municipi de Gandia, com també així ho va detectar 

l'Espai Veïnal de Salut però en l'apartat d'urbanisme i 
mobilitat, en el qual es diu que els joves no disposen 
d'espais que s'adeqüen a les seues necessitats. És per això 
que ens comprometem a crear espais per a l'oci, l'esport i 
activitats diverses consensuades amb els joves de la ciutat 
i els diferents departaments responsables a l'Ajuntament de 
Gandia.

La nostra ciutat treballa per a donar resposta a la 
problemàtica de la manca de perspectives i opcions 
laborals per al jove, a pesar que el municipi no té 
competència en matèria laboral. Però som conscients dels 
problemes d'estrés i ansietat que provoca el fet de no poder 
accedir a un lloc de treball. Per això continuarem treballant 
amb la Generalitat Valenciana en plans de formació i cerca 
de treball, així com amb les universitats instal·lades a 
Gandia per a millorar l'ocupació dels nostres joves.

211. Fomentarem la relació centres educatius-Ajuntament 
de Gandia amb la recuperació de la �gura dels 
corresponsals.

212. Recuperarem l'oferta lúdica de cap de setmana per a 
desenvolupar hàbits saludables en els nostres joves.

213. Treballarem amb el Consell dels Joves de Gandia en 
campanyes de promoció de la salut, activitats 
artístiques, culturals, esportives i en programes 
europeus.

214. Farem campanyes públiques destinades a divulgar els 
principis de la criança positiva, dirigides als pares, 
mares i/o tutors legals.

215. Amb el Consell dels Joves promourem el moviment 
associatiu de joves immigrants i/o la participació 
d'estos en l'associacionisme existent.

216. Divulgarem els serveis d'informació juvenil entre la 
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població immigrant adaptant els serveis 
progressivament a les necessitats d'este col·lectiu.

217. Inclourem en els programes dirigits a joves el foment 
de valors humans i la diversitat cultural.

218. Donarem un impuls decidit al programa Erasmus+, 
incrementant l'aposta de l'Ajuntament i convertint 
Gandia en ciutat referent d'estudiants d'intercanvi 
Erasmus.

Gandia, amigable 
amb la gent gran

Gandia continuarà sent una ciutat progressista si som 
capaços de continuar millorant la vida de les persones 
majors. Per això hauríem de poder donar resposta a la 
promoció d'hàbits saludables en els quals hem treballat la 
legislatura 2015-2019. També en les situacions de 
dependència, el foment de la participació i, sobretot, el 
reconeixement de les aportacions i l'experiència de la gent 
gran. En de�nitiva, un model de ciutat pensat per a totes 
les persones tinguen l'edat que tinguen.

Gandia forma part des d'agost de 2018 del projecte 
Ciutats Amigables amb les Persones Majors, promogut per 
l'Organització Mundial de la Salut (OMS), el qual s'emmarca 
en la Xarxa de Ciutats Amigables amb les Persones Majors 
de l'Imserso/CEAPAT. Cal destacar que la nostra ciutat ja ha 
iniciat este procés i està treballant molt per a aconseguir-
lo.

D'altra banda, el nombre de persones majors en la 
Comunitat Valenciana va en augment. Creix el nombre de 
persones molt majors i amb això la diversitat de 
necessitats. La població de gent gran és cada vegada més 
un sector important dins de la nostra societat, tant des del 
punt de vista demogrà�c, com a econòmic i social. Suposa 
un subconjunt de la població amb unes necessitats 
d'atenció molt especí�ques (econòmiques, sanitàries o 
d'oci) en constant creixement, que els diferents agents 
socials han de tindre en compte en el moment de plani�car 
i quanti�car les seues activitats.
Per això, els socialistes hem de treballar en tres aspectes 
fonamentals: la salut, la participació i la seguretat de la 

gent gran. En una comunitat amigable amb l'envelliment, les 
polítiques, els serveis i les estructures relacionades amb 
l'entorn físic i social de la ciutat es dissenyen i reorganitzen 
per a donar suport i permetre a les persones majors 
puguen viure dignament, gaudir d'una bona salut i 
continuar participant en la societat de forma plena i activa.

Per tant, les propostes del Programa de Govern del 
PSPV-PSOE de Gandia per a la gent gran són les següents:

219. Creació d'un programa per a combatre la soledat no 
desitjada en persones majors, basat en la proximitat i 
l'acostament veïnal que permetrà millorar la detecció i 
facilitar el desenvolupament de la intervenció.

220. Promourem la participació activa de la gent gran en la 
vida de la comunitat, fomentant activitats 
intergeneracionals i facilitant la utilització de les noves 
tecnologies de la informació i la comunicació.

221. Implantació d'un Programa d'Atenció Domiciliària que 
millore la situació funcional, cognitiva, afectiva i clínica 
de les persones majors, retardant el procés de ser 
dependent.

222. Desenvolupament d'un Pla Municipal per a les 
Persones Majors 2019-2022, que de�nisca i concrete 
les línies d'actuació que s'han de dur a terme dins de 
l'àmbit de la participació, el benestar, la salut, el bon 
tracte i la relació de la gent gran amb la vida 
quotidiana a la ciutat, tenint en compte les línies de 
l'OMS.

223. Els parcs i jardins estan molt valorats per les persones 
majors com a espais de relació i llocs de coincidència 
entre generacions. Però han d'estar ben habilitats, per 
la qual cosa ens comprometem al fet que tinguen 
bancs su�cients, fonts d'aigua, lavabos públics i alguna 
zona per a protegir-se de les inclemències de l'oratge.

224. Continuarem millorant i enfortint els espais propis de 
dinamització de la gent gran.

225. Reforçarem i ampliarem les prestacions de la Targeta 
Daurada signant acords de col·laboració amb diversos 
proveïdors, amb avantatges en les àrees de salut, la 
cultura i l'oci, els esports, la mobilitat o el comerç de 
proximitat.

226. Impulsarem l'habitatge 'cohousing' (habitatges 
col·laboratius per a la gent gran) amb l'objectiu de 
contribuir a la millora de les condicions d'habitabilitat, 
autonomia i protecció de la gent gran.

227. Promourem programes d'envelliment actiu en cada 
districte amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida 
dels nostres majors mitjançant la participació en 
viatges i la programació d'activitats turístiques amb 
accés a béns culturals.
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GANDIA, 
CIUTAT SALUDABLE

7
Hui en dia, la promoció de la salut s'ha convertit en un 

aspecte clau per a la millora de la qualitat de vida de les 
persones. 

Gandia pertany des de juliol de 2016 a la Xarxa Espanyola 
de Ciutats Saludables i a la Xarxa de Salut de la Comunitat 
Valenciana. A més, ens hem adherit a l'Estratègia de 
Promoció de la Salut i Prevenció en el Sistema Nacional de 
Salut i al IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana 
proposant incloure la salut en totes les polítiques i etapes 
de la vida.L'objectiu és projectar una ciutat saludable i 
cuidadora, mitjançant la participació comunitària i el treball 
intersectorial en l'àmbit local. 

Una ciutat saludable és una ciutat que invertix en 
educació, qualitat de vida i el benestar dels seus ciutadans. 
D'esta manera, proposem com a objectius en el nostre 
Programa de Govern:

228. Continuarem treballant en xarxa (coordinant els 
diversos sectors entre Salut Pública, Salut Primària, 
Hospital de Gandia, tècnics, ciutadania, i Ajuntament de 
Gandia), incrementant progressivament la participació 
ciutadana per a potenciar els processos de salut 
comunitària.

229. Col·laborarem amb la Conselleria de Sanitat Universal 
agilitant tots els processos del nou Espai Sanitari de 
Roís de Corella.

230. Desenvoluparem un programa d'Infermeria Escolar 
que facilite la programació d'activitats preventives als 
col·legis, així com el control i seguiment de malalties 
cròniques en escolars, amb l'orientació i suport als 
professors i pares/mares en la detecció de problemes 
de salut o situacions de risc.

231. Seguirem apostant per la prevenció de conductes 
addictives des de la Unitat de Prevenció de Conductes 
Addictives (UPCCA), amb especial atenció a les noves 
tecnologies i als jocs patològics.

232. Augmentarem el nombre de rutes saludables dins del 
pla Entrenant Salut i del programa de Prescripció 
Saludable, on participen Atenció Primària, Salut Pública 
i els departaments d'Esports i de Polítiques Saludables 
de l'Ajuntament de Gandia.

233. Desenvoluparem un voluntariat per a les persones 
majors amb formació en primers auxilis.

234. Promourem a 'La Casa del Pacient' del nou Espai 
Sanitari de Roís de Corella xerrades formatives per a 
utilitzar els recursos sociosanitaris de forma racional i 
continuar amb la programació de 'Salut i Benestar' en 
tots els barris de la ciutat.

235. Dins del futur clúster sociosanitari del polígon Sanxo 
Llop proposem la creació d'un balneari urbà, per a totes 
aquelles persones que per motius de salut o situació 
econòmica no poden gaudir d'espais d'este tipus fora 
de Gandia.

236. La nostra ciutat compta a hores d'ara amb 27 
des�bril·ladors i 'deschocker'. Per tant, seguirem 
augmentant els des�bril·ladors �ns que Gandia estiga 
cent per cent cardioprotegida.

237. Continuarem desenvolupant programes de promoció 
de la salut en adults i menors com: 'Per la teua salut, 
Gandia camina', 'Marxa nòrdica', 'Al col·le a peu', 
�sioteràpia en l'embaràs i postpart, osteoporosi, 
exercicis cardiovasculars, etc.

238. Seguirem amb el programa de l'Alimentació Saludable i 
d'Activitat Física a l'Escola, el 'Gandia MasterChef 
Junior', etc. perquè els nostres xiquets adquirisquen 
bons criteris de salut.

LA GANDIA QUE TU VOLS
LA GANDIA QUE TU VOLS
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239. Promourem la implantació d'un clúster sociosanitari al 
sector Sanxo Llop que generarà nous llocs de treball i 
serveis i que, conjuntament amb l'Hospital Comarcal, 
contribuirà a crear una zona sociosanitària molt 
important.

240. Facilitarem, com així ho hem fet ja, la construcció de 
residències i habitatges amb el model 'cohousing', per a 
donar una oferta més àmplia als nostres majors.

241. Promourem un programa per a la millora de la qualitat 
de vida de l'adult major a domicili, retardant els estats 
de fragilitat i dependència.

242. Sol·licitarem la creació d'una Unitat de Vacunació 
Internacional per a evitar que la gent haja de 
desplaçar-se a València.

243. Treballarem amb programes mitjançant una 
perspectiva feminista per a aconseguir una ciutat 
inclusiva i igualitària.

244. Millorarem la salut dels treballadors implementant 
programes tutoritzats en les empreses que milloren 
l'estat físic i emocional creant hàbits saludables, amb 
la qual cosa s'evitarà patir malalties degudes a la 
inactivitat, l'obesitat, etc.
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UNA CIUTAT 
AMB UNA ADMINISTRACIÓ
IRREPROTXABLE 
I PARTICIPADA

8
Els gandians tenen dret a ser informats en tot moment 

del funcionament de la seua ciutat i de les decisions que 
adopta el Govern local en aquelles qüestions que resulten 
de màxima rellevància per al conjunt de la ciutadania. Per 
tant, s'ha de facilitar l'accés a l'Ajuntament de Gandia des 
dels seus propis barris i facilitar l'atenció personal dels 
mateixos pels responsables polítics i tècnics. En totes les 
actuacions dels càrrecs electes i tot el personal de 
l'Ajuntament ha d'acomplir amb les seues funcions i han de 
respondre a uns criteris d'actuació. En este sentit, a les 
persones majors hem de prestar-los una atenció especial, 
proporcionant-los seguretat.Durant la legislatura 2015-2019 
s'han donat grans passos en eixe sentit. Açò ha permés que 
el Consistori gandià obtinga de forma continuada les majors 
puntuacions en l'Índex de Transparència dels Ajuntaments 
(ITA), amb 98,1 punts.

Per a continuar amb esta tasca de rendició de comptes 
als ciutadans, devem encara avançar en les accions 
encaminades a millorar la transparència. I, per a això, el 
PSPV-PSOE de Gandia, proposa entre altres les següents 
actuacions:

245. Elaboració d'un Pla de Govern Municipal amb un 
seguiment de la seua execució que serà públic. Els 
veïns i veïnes de la nostra ciutat podran ser informats 
en matèria de pressupostos, la seua elaboració i el 
desenvolupament de la seua execució..

246. L'Ajuntament arribarà a tots els barris a través de 
l'establiment d'un Registre d'Entrada en les Juntes 
Municipals de Districte, per a atendre les nombroses 
sol·licituds que es puguen plantejar a determinats 
grups socials com a persones majors, joves, 
esportistes i visitants a la nostra ciutat.

247. Es crearà un Sistema de Cita Prèvia amb tècnics i 
polítics per a concertar reunions especí�ques. Els 
mitjans a través del qual es podran sol·licitar les 
entrevistes seran amb telèfon mòbil i/o internet.

248. Posarem a l'abast de les persones majors que viuen 
soles, un número de telèfon mòbil per a atendre-les en 
cas de necessitat abans de possibles contingències 
que puguen ocórrer-los.

249. Aprovarem un Codi Ètic que serà la guia d'actuació per 
als tècnics i polítics de la nostra ciutat, de manera que 
actuen de manera responsable i íntegra. Totes les 
reclamacions es canalitzaran a través del Defensor de 
la Ciutadania �ns a la creació de l'esmentat Comité 
d'Ètica Municipal.

250. Ens comprometem a complir els indicadors de l'ONG 
Transparència Internacional amb el que es disposa en 
l'Ordenança Municipal de Transparència, amb la 
�nalitat d'homologar-nos internacionalment a la resta 
de països on s'apliquen les seues recomanacions.

251. Els nostres canals d'informació per als ciutadans seran 
principalment interactius, com el Portal de 
l'Ajuntament, xarxes socials i tots els mitjans 
d'accessibilitat que la millora tecnològica permet 
utilitzar.

252. El veïnat de Gandia participarà en la presa de 
decisions en projectes d'especial transcendència per a 
la ciutat i que servisquen per a optar i prioritzar 
inversions associades a una partida pressupostària. Els 
pressupostos participatius articularan eixa presa de 
decisions dels nostres ciutadans tal com, de forma 
pionera, s'ha iniciat en esta legislatura. Es millorarà el 
sistema de participació a través d'estos pressupostos, 
amb una reforma del Reglament aprovat fa dècades.
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UNA CIUTAT 
ENCARA MÉS SEGURA

9
Gandia és actualment una de les ciutats més segures de 

la Comunitat Valenciana. Així ho con�rmen les xifres que 
cada any re�ectixen l'increment de turisme que rep la 
nostra ciutat. Gandia vol ser una ciutat de qualitat, activa, 
segura; una ciutat que siga propícia a l'harmonia del 
desenvolupament.

Per tot això, volem promoure una policia en clau de 
servei públic, que concentre els seus esforços a 
desenvolupar una posició caracteritzada per l'acció 
preventiva convertint-se amb la seua presència en garants 
dels drets i deures de la ciutadania.

A més, incrementarem la plantilla amb més de cinquanta 
nous agents i continuarem amb la tasca de coordinació 
entre la Policia Local i les Forces i Cossos de Seguretat de 
l'Estat, amb la implicació dels poders públics.

D'esta manera, el PSPV-PSOE de Gandia es compromet a 
desenvolupar i/o actualitzar els següents aspectes 
normatius i ordenances municipals:

Ÿ Control de sorolls i vibracions de la ciutat de Gandia.
Ÿ Ordenança reguladora de la concessió de la targeta 

d'estacionament per a persones amb discapacitat i 
la seua adaptació al model comunitari.

Ÿ Animals de companyia i animals potencialment 
perillosos.

Ÿ Regulació de la possessió d'armes d'aire comprimit i 
'airsoft'.

Ÿ Ordenança de trànsit urbà i ordenança de bicicletes, 
patins i monopatins de la ciutat de Gandia, 
incorporant patins elèctrics i artefactes similars.

Ÿ Actualització i normalització del Reglament de 
Protecció Civil.

Ÿ Adequació del Reglament de la Policia Local de 
Gandia a les últimes novetats legislatives aprovades.

Ÿ Revisió del marc normatiu del servei 

d'immobilització, retirada i depòsit de vehicles de la 
via pública del nucli urbà de Gandia.

Així mateix, els Socialistes de Gandia impulsarem 
diverses millores en els aspectes organitzatius en la Policia 
Local, com són:

253. Incrementar la secció de barris amb agents a peu en 
tots els districtes i vehicles de suport.

254. Reprendre la Unitat de Mediació Intracomunitària per 
a la solució de con�ictes de convivència a requeriment 
dels ciutadans implicats.

255. Potenciar la Unitat de Suport a les dones víctimes de 
violència de gènere per a tractar d'eradicar esta xacra 
social.

256. Ampliar l'estructura de comandaments intermedis 
adaptant-la a la nova Llei de Coordinació de Policies 
Locals i a les necessitats derivades d'una renovació en 
profunditat de la plantilla, actualment en marxa, a 
través de la convocatòria de 47 noves places d'agent.

257. Constituir la Comissió de Coordinació Policial, 
dependent de la Junta Local de Seguretat, formada 
pels caps immediats dels Cossos de Seguretat amb 
competència territorial en el terme municipal de 
Gandia.

258. Consolidar la �gura de l'agent responsable d'educació 
viària en els diferents nivells educatius iniciant des de 
la base el seu coneixement.

259. Creació del Cos d'Agents de Mobilitat dependents del 
Cos de la Policia Local amb les funcions d'ordenar, 
senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà, d'acord 
amb el que s'establix en les normes de circulació.

260. Rehabilitació del depòsit carcerari, adequant-lo a la 
normativa en vigor per a pal·liar els defectes 
constructius del mateix.
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261. Con respecto a la mejora de aspectos del servicio de la 
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, el PSPV-
PSOE se compromete a:

262. Adquirir un vehicle tot terreny equipat amb material de 
rescat per al servei de l'Agrupació que facilite totes les 
seues actuacions.

263. Completar la �ota de ràdio transmissors per a 
l'adequada coordinació entre el grup de voluntaris.

264. Entregar a cada voluntari el seu carnet i document 
d'identi�cació com a membre de l'Agrupació de 
Voluntaris de Protecció Civil, per tal de potenciar l'orgull 
de pertinença a este servei.

265. Reposar la roba d'intervenció i renovar tota la que 
resulte necessària perquè el seu equipament estiga en 
les condicions que es mereixen.
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GANDIA, 
CIUTAT DE L’ESPORT

10
En l'actualitat la pràctica de l'activitat física i l'esport és 

un dret recollit en la nostra legislació estatal, autonòmica i 
local. Els poders públics, per tant, tenen l'obligació de 
garantir este dret. La pràctica social de l'esport, s'ha 
convertit en una oportunitat per al desenvolupament de les 
persones, per a millorar el nivell de salut de la població, 
educar als xiquets i joves a través de valors com la 
convivència, la tolerància o el valor de l'esforç personal i 
col·lectiu. Uns valors que sumen dins d'una societat 
democràtica i avançada.

Els Socialistes de Gandia tenim una visió social de 
l'esport i ens proposem, a través de l'extensió d'este 
Programa de Govern, convertir-lo en una eina de polítiques 
públiques que oferisca en el terreny de la promoció 
econòmica, la salut, l'educació i la inclusió social noves 
oportunitats per a la majoria social. A través del foment 
públic de l'esport i l'activitat física en cada àrea de la vida 
de les persones incidim positivament en el 
desenvolupament d'estes oportunitats transformant-les en 
bene�cis socials per a tota la població.

L'esport ha de ser una important inversió amb grans 
oportunitats de retorn social. Des d'esta visió transversal 
pot complementar les polítiques de salut, d'educació o 
d'integració social i sumar en el compliment d'objectius de 
progrés que ens marquem els socialistes des del govern. 
També, des de l'òptica de la promoció econòmica i turística 
de la nostra ciutat, és un estímul cada dia més important 
per a augmentar les oportunitats professionals, d'ocupació i 
d'activitat econòmica, complementant les ofertes de 
turisme actiu de costa i muntanya.

La recuperació d'una visió social de l'esport des de 2015 
pel Govern de Gandia ha suposat un gran canvi en les 
prioritats i, sobretot, la reordenació dels mitjans per a 
assumir nous objectius polítics després de quatre anys en 
què l'amiguisme i el clientelisme del Partit Popular era l'únic 
criteri a l'hora de concedir ajudes a clubs i associacions. 
Així mateix hem apostat per programes i esdeveniments 
esportius sostenibles, i continuarem treballant per a oferir 
una adequada neteja i manteniment de les infraestructures 
esportives. 

Així, els punts clau del Programa de Govern del PSPV-
PSOE de Gandia en matèria esportiva són:
266. La renovació i adequació de les instal·lacions 

esportives municipals ja existents. 
Ÿ En este sentit, es crearà una partida anual 

especí�ca destinada a l'efecte per valor d'1,5 
milions d'euros, que contemplarà actuacions de 
millora en totes les infraestructures esportives 
re�ectides en el Pla Director elaborat pel Servei 
d'Esports Municipal. Entre eixes actuacions cal 
destacar les següents com a prioritàries:

Ÿ Canvi de la gespa arti�cial dels camps de futbol de 
Roís de Corella.

Ÿ Canvi de la il·luminació actual a Il·luminació LED de 
totes les instal·lacions esportives municipals.

Ÿ Reparació del fossat de gimnàstica artística i dels 
aparells de la Sala d'Artística.

Ÿ Homologar i adequar el Camp de Tir amb Arc del 
Poliesportiu Municipal.

Ÿ Rehabilitació del parquet dels dos pavellons 
(Poliesportiu i Raval-Benipeixcar) i de la Sala de 
Kendo.

Ÿ Canvi i modernització del sistema de megafonia 
dels pavellons esportius.
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GANDIA, 
CIUTAT DE L’ESPORT

10
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267. Creació de noves instal·lacions esportives a 
Gandia. Donada la tendència creixent de la pràctica 
esportiva a la nostra ciutat, així com l'alta demanda 
per part d'usuaris i clubs d'espais esportius en els 
quals desenvolupen la seua activitat, creiem necessari 
invertir en noves instal·lacions per a la pràctica de 
l'esport. Per a això hem detectat dues zones 
especialment estratègiques en les quals realitzar les 
següents actuacions:
Ÿ Noves instal·lacions en la zona esportiva enfront 

del campus de la Universitat Politècnica de 
València. En esta zona disposem de 30.000 metres 
quadrats de propietat municipal, que permeten els 
usos esportius i que poden albergar les 
instal·lacions que detallem a continuació:

Ÿ Un pavelló d'usos múltiples amb un aforament de 
3.500 a 4.500 persones. És imprescindible tindre un 
nou pavelló d'usos múltiples, que puga abastar 
diverses pistes transversals alhora, i que done 
solució a les demandes dels equips i esportistes de 
la ciutat de manera que puguen desenvolupar la 
seua activitat i continuar creixent i incrementant el 
seu nivell esportiu. Este pavelló permetrà realitzar 
altres tipus d'activitats com ara concerts i 
congressos, que farà més viable la seua gestió i 
permetrà oferir millors serveis i una oferta d'oci 
més àmplia a tota la ciutadania.

Ÿ D'altra banda, i atés que les dues piscines del 
poliesportiu municipal estan arribant al �nal de la 
seua vida útil, creiem necessari crear un nou espai 
d'instal·lacions aquàtiques més modernes i 
sostenibles, i que donen un millor servei als usuaris 
així com als clubs de natació. Per tant, invertirem 

per a crear un Complex Aquàtic amb una piscina de 
50 metres, una piscina de 25 metres i una zona 
recreativa i de SPA per a famílies i usuaris.

Ÿ Instal·lacions esportives al Grau, en la zona de les 
Foies. Gandia disposa d'una parcel·la pública de 
7.000 metres quadrats al costat del camp de futbol 
Fort-Llopis i de la Piscina del Grau, que dotarem de 
serveis esportius per al barri i la resta de la ciutat. 
Per tant, en este espai es contempla l'execució 
d'instal·lacions esportives i d'oci que combinen el 
seu ús reglat, així com el lliure accés de tot aquell 
que desitge realitzar exercici físic. En esta zona es 
preveu realitzar una pista central poliesportiva 
semicoberta i zones d'entrenament a l'aire lliure, 
així com un parc infantil i un quiosc-cafeteria que 
done servei als usuaris d'este espai. 

La descripció esquemàtica de totes les zones existents en 
la parcel·la seria la següent:

Ÿ Zona de 'Work Out' amb barres i altres elements 
per a fer exercici amb el nostre propi pes.

Ÿ Zona 'Pumptrack', per a fer exercici amb bicicleta.
Ÿ Zona Rocòdrom per a entrenar l'escalada o 

iniciar-se en esta disciplina esportiva.
Ÿ Pista central poliesportiva semicoberta.
Ÿ Parc infantil.
Ÿ Zona de descans i quiosc.

268. Instal·lacions esportives a la platja de Gandia. Atés que 
la plata de Gandia ja és un referent en l'àmbit 
internacional per a practicar esport els 365 dies de 
l'any millorarem les seues infraestructures esportives 
instal·lant una zona d'entrenament 'Work Out' en l'arena, 
amb barres, espatllera i elements que permeten 
realitzar entrenaments a l'aire lliure amb el nostre 
propi cos.

269. Potenciar Gandia com a destinació de turisme 
esportiu. Amb la millora de les instal·lacions esportives 
existents, la creació dels nous espais anteriorment 
descrits i el treball que s'ha fet en l'organització 
d'esdeveniments esportius d'àmbit internacional, 
realitzarem la ferma aposta de consolidar-nos com una 
destinació de turisme esportiu, de manera que ens 
visiten equips de fora i que lloguen les nostres 
instal·lacions esportives en les franges horàries de 
menor ús, per a rendibilitzar les inversions, i generar 
noves oportunitats comercials a la ciutat. 

Les línies de treball concretes serien les següents:
270. Posicionar Gandia com una destinació de Campus 

d'Entrenaments. Ens posicionarem com a destinació 
esportiva en diferents �res especialitzades i, amb 
l'ajuda dels clubs locals, contactarem amb equips 
nacionals i internacionals que vindran a Gandia a 
realitzar els seus entrenaments en temporada baixa. 
Els clubs locals faran d'am�trions.

271. Organització d'esdeveniments esportius populars i 
federats, d'àmbit nacional i internacional, que ens 
donen a conéixer entre els esportistes, i ens projecten 
com una ciutat amable, acollidora i de turisme actiu.

272. Potenciació dels esports nàutics de la platja de 
Gandia, com un atractiu més de la ciutat, dins de 
l'estratègia de destinació esportiva.

273. Esport per a tots. Continuarem treballant en esta línia, 
que ha sigut l'eix principal de la nostra acció de Govern 
en els últims quatre anys. Estes actuacions aniran 
destinades a:

LA GANDIA QUE TU VOLS
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Ÿ Potenciar els Jocs Esportius Escolars, incentivant 
el fet que tots els col·legis i AMPA's de Gandia 
participen en diverses disciplines esportives.

Ÿ Potenciar l'esport base mitjançant les escoles 
esportives que duen a terme els clubs locals, 
atorgant-los subvencions que tinguen 
majoritàriament en compte este aspecte.

Ÿ Fomentar l'esport entre les dones instaurant 
polítiques que faciliten el seu accés, com l'incentiu 
que es porta a terme a través del barem de les 
subvencions als clubs que tinguen un percentatge 
superior al 33% de dones en les seues �les.

Ÿ Promoció d'esports minoritaris amb la línia d'ajudes 
existent, que equipara tots els clubs i esports, i 
facilita que els clubs amb menor repercussió, 
tinguen més mitjans per a oferir un servei de 
qualitat.

Ÿ Impulsarem mesures de conciliació entre la vida 
laboral i familiar i la pràctica esportiva, creant una 
oferta esportiva coordinada, que permeta a xiquets 
i xiquetes practicar esport i realitzar altres 
activitats a les persones adultes que estiguen a 
càrrec seu.

Ÿ En esta mateixa línia, recuperarem la Ludoteca del 
Poliesportiu i habilitarem també espais de treball 
amb 'Wi�', annexos a les escoles esportives.

274. Millora de l'oferta de serveis esportius.Volem continuar 
millorant els serveis esportius municipals, per al que 
creiem que és necessari fer una aposta per la 
modernització en la seua gestió, oferint nous serveis 
de lloguer 'Online' i instal·lant xarxa 'Wi�' en tots els 
espais municipals.

D'altra banda, volem incrementar l'oferta d'activitats 
esportives dirigides a adults, i per a això signarem un 
acord amb l'Associació de Gestors Esportius de l'àmbit 
privat, que permeta als usuaris de les instal·lacions 
esportives muncipals acudir a algunes de les classes 
dels gimnasos que s'adherisquen a este acord.

275. Programa de prescripció d'exercici físic. Actualment a 
través d'un programa de prescripció mèdica, s'està 
desenvolupant un programa pilot d'exercici físic dirigit, 
que acull a 120 pacients dels tres centres de salut de 
Gandia. Este programa compta amb la participació i 
implicació d'Atenció Primària, Salut Pública i 
l'Ajuntament de Gandia, a través dels departaments de 
Sanitat i d'Esports.Per tant, una vegada que haja 
acabat el pilotatge i obtinguem els resultats de la 
intervenció, que es preveuen seran positius, desitgem 
consolidar este programa perquè Gandia tinga una 
societat saludable i físicament activa.
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GANDIA, 
UNA CIUTAT 
SOSTENIBLE

11
L'Administració Local és la institució pública més 

pròxima a la ciutadania, per la qual cosa la seua implicació 
en la conservació del medi ambient és essencial. I, per això, 
ha d'adquirir un compromís decidit per la protecció i la 
regeneració del medi ambient, amb la rellevància que això 
té en la crisi ecològica en la qual ens trobem.

El canvi climàtic, la pèrdua progressiva de biodiversitat i 
l'augment de les malalties relacionades amb la 
contaminació necessiten respostes urgents i viables que 
puguen reduir els riscos associats a estes problemàtiques.

En l'àmbit municipal l'ordenació del territori i 
l'especulació urbanística, l'excessiu ús del vehicle privat, la 
inadequada gestió de residus, la creixent contaminació 
atmosfèrica i acústica de la ciutat, entre altres qüestions, 
han de ser atallades de forma coherent. És per això que el 
PSPV-PSOE de Gandia impulsarà un gran Acord Verd que 
facilite la cura de la nostra ciutat i millore la vida dels seus 
ciutadans. D'esta manera proposem les següents 
actuacions:

276. Substituir progressivament tots els vehicles 
municipals per equivalents elèctrics amb l'objectiu a 
mitjà termini que tota la �ota municipal siga cent per 
cent elèctrica.

277. Amb l'al·licient del recent canvi normatiu derogant 
l'anomenat “impost al sol”, instal·larem en aquells 
edi�cis públics on siga possible, panells fotovoltaics 
que generen energia neta per al seu ús i aboque 
l'excedent a la xarxa general perquè el balanç net de 
consum/producció siga el més favorable possible a 
l'administració.

278. Implantar en les places públiques la il·luminació amb 
fanals alimentats amb energia solar, amb l'objectiu 
d'estalviar en energia elèctrica convencional i impulsar 
les energies netes en tots els espais públics.

279. Impulsar una Fira de Mobilitat Sostenible on es 
presentarà tota la gamma d'elements de mobilitat 
existent en el mercat en un moment donat: bicicletes 
elèctriques, patinets, cotxes i motos elèctrics, etc. tant 
de primera mà com de segona.

280. Incentivar la reducció del nombre de cotxes que 
circulen per la ciutat, convertint al transport públic en 
l'eix vertebrador de la mobilitat de tota la ciutat, donant 
prioritat al vianant i facilitant la mobilitat no 
contaminant.

281. Adequació de l'entorn urbà a una 'Slow City' (ciutat 
lenta) amb una velocitat màxima de 30 quilòmetres per 
hora per a millorar la seguretat, reduir la contaminació 
de gasos i acústica amb la corresponent millora 
ambiental.

282. Defensar estructures urbanes que prioritzen les 
activitats locals i defensen el barri com a unitat de 
convivència, treball, comerç i serveis.

283. Continuar avançant i millorant en la recollida selectiva 
de residus amb la implantació de més contenidors 
diferenciats i realitzar campanyes de conscienciació 
ciutadana que animen a millorar l'índex de reciclatge 
dels residus urbans.

284. Apostar per un consum de proximitat i su�ciència, 
donant suport al xicotet comerç i apostant per donar 
més pes al mercat de proveïments com a punt de 
trobada i canalització de la producció local.
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285. Facilitar contenidors de compostatge orgànic en cada 
camp amb més de 20 fanecades, o en aquella unió de 
parcel·les de diversos propietaris que superen esta 
grandària, amb l'objectiu que després puga ser utilitzat 
d'adob natural al camp.

286. Desenvolupar i executar el Pla Director de l'Aigua que 
modernitze les estructures hídriques i que 
garantisquen tant l'obtenció d'aigua de qualitat per a la 
ciutadania com la seua adequada reutilització.

287. Instarem a la Confederació Hidrogrà�ca del Xúquer 
perquè implante en la depuradora comarcal el 
tractament terciari que permeta que, tanta aigua com 
tot el pantà de Beniarrés, puga reutilitzar-se per al seu 
apro�tament agrícola, reg de jardineria, consum 
industrial i, en última instància, per a consum humà.

288. Vigilar i actuar perquè totes les zones humides del 
nostre entorn estiguen en perfectes condicions de 
neteja i continuen sent l'hàbitat adequat per a tota la 
�ora i fauna que alberguen, així com l'element de 
contenció de la salinització de les aigües subterrànies.

289. Fer de tot l'entorn de la platja de l'Auir �ns a la 
carretera Natzaret-Oliva un bosc mediterrani amb rutes 
marcades per a ser gaudides per la ciutadania, com a 
pulmó verd de la nostra platja i com una magní�ca 
zona verda de transició �ns a la marjal.

290. Mantindre en condicions de neteja les muntanyes 
públiques i impulsar un gran acord amb els propietaris 
de les muntanyes de titularitat privada per a la seua 
correcta conservació. Tot això ha d'articular-se a través 
de la Universitat Politècnica de València per a la seua 
correcta plani�cació i desenvolupament.
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