
 

ACORD DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA 
DEL 26/03/2020 SOBRE  MESURES A ADOPTAR EN 

LA CRISI DEL COVID-19 
 

Ens trobem en un dels moments més crítics de la nostra Història 
recent com a societat. Vagen en primer lloc les nostres paraules al 
record a les víctimes que la pandèmia del Coronavirus (Covid-19) ha 
provocat ja, així com el suport a les seues famílies i a les persones que 
estan patint la malaltia. De la mateixa manera, ens volem referir 
també per retre’ls el merescut homenatge als homes i les dones que 
des dels sistemes públics de Salut, així com des d’altres institucions de 
servici públic, empreses, cooperatives o societat civil estan fent front a 
esta crisi amb valentia, professionalitat i solidaritat. A totes elles, 
gràcies. 
 

Esta pandèmia està posant a prova els teixits bàsics sobre els 
quals s’assenta la nostra societat: la família, l’Estat, el Mercat, el model 
productiu i laboral, inclús el sistema polític. Ens trobem en un 
moment on s’evidencia de manera clara i rotunda que els reptes 
presents i futurs s’expressen cada vegada més en una dimensió global 
i tenen com a espai contingent el planeta sencer i com a subjecte al 
conjunt de la Humanitat. Els responsables polítics hem de ser 
conscients d’esta realitat, com també hem d’entendre la necessitat 
d’implementar i reforçar els mecanismes públics i democràtics per fer 
front de manera més eficaç i eficient als nous reptes. Hem d’esforçar-
nos, especialment, en aquells reptes que afecten directament a la 
salut i la vida de les persones, ara amenaçades per la pandèmia del 
Coronavirus. Però també tenim l’obligació de fer que eixa vida siga 
digna i, per tant, de garantir que els efectes econòmics i socials no 
deixen ninguna persona darrere. 
 

Des de l’Ajuntament de València, hem intentat sempre posar en 
el centre de la nostra acció política a les persones: la seua autonomia 
personal, la seua igualtat d’oportunitats real, la seua rellevància com a 
individus lliures en una col·lectivitat justa i co-responsable. I ara, amb 
esta crisi sanitària global on ens veiem obligats a recloure’ns a les 
nostres cases, on se’ns posa a prova a totes i tots, estos objectius han 
d’estar encara més presents. Hem d’assumir en força el paper proactiu 
de l’Ajuntament per a ser més que mai: la casa comuna de totes les 
valencianes i tots els valencians. Retrobem-nos en les nostres 
institucions, alcem-nos de nou en un espai públic reconstruït i més 
fort.  
 



 

Amb eixe esperit presentem les següents  
 

PROPOSTES D’ACORD 
 

 

SOBRE SANITAT I SALUT 
 
• La Policia Local de València juntament amb la CNP vetllarà pel 
manteniment de l'acompliment del Reial Decret d'Estat d'Alarma, a 
partir de controls estàtics i discrecionals per tota la ciutat, i a més 
controlarà el tancament d'establiments. 
 
• Durant el temps  que dure la crisi es convocarà de forma 
extraordinària a la Junta Local de Protecció Civil per fer el seguiment 
de les accions a realitzades. 
 
• S’elaborarà un protocol de Salut i Higiene col·lectiva per als 
complexos que acullen durant estos dies persones en situació de 
vulnerabilitat social que establisca determinades normes bàsiques 
d'higiene i monitorització per a les persones allotjades. 
• Elaboració d'un pla d'acció de desinfecció general per a les 
zones de màxima afluència de la ciutat, com són entorns de mercats 
municipals i supermercats, centres de salut i altres àrees susceptibles 
coordinat amb la UME. 
 
• Garantir totes les mesures sanitàries en els transports públics 
dependents de l'Ajuntament i garantir l’oferta de l’EMT en un 45% 
respecte a un dia laborable, mantenint reforços en hores punta i en les 
línies que van als hospitals de referència, amb totes les mesures per 
evitar el contacte entre els usuaris. 
 
• Garantir els servicis essencials decretats per la resolució 
d'alcaldia i establir protocols sanitaris de caràcter col·lectiu i individual 
per garantir la salut i seguretat dels treballadors i les treballadores de 
l'Ajuntament de València adquirint i proporcionant equips de 
protecció individual de forma immediata atenent al seu nivell 
d'exposició, segons els criteris establerts en el procediment d'actuació 
per als servicis de prevenció de riscos laborals front l'exposició al 
coronavirus. Implementar a l'Ajuntament de València un sistema de 
teletreball que permeta garantir el servici públic a la ciutadania i la 
salut dels treballadors i treballadores. 
 



 

• Determinar els procediments a seguir per part dels diferents 
servicis gestors en tots els contractes tant els que estan vigents com 
els que hi ha en procés de licitació o els que acaben d’adjudicar-se, i 
tant de servicis, com d’obres, subministres i altres. Garantir la 
continuïtat dels actes preparatoris dels expedients de contractació i 
en tota aquella tramitació no afectada per la suspensió dels terminis 
administratius. 
 
• Adoptar quantes mesures siguen necessàries per tal de garantir 
el manteniment mínim adequat de Parcs i Jardins i de la gestió de la 
seguretat de l’arbrat urbà durant este període. 
 
• Garantir el correcte manteniment de la neteja de la via pública i 
prioritzar la recollida de residus urbans en qualsevol escenari, donat 
que és un servici essencial per a mantindre la salubritat de la ciutat. 
 
• Establir mecanismes de desinfecció dels contenidors i papereres 
de la ciutat així com afegir desinfectant al sistema de neteja amb 
aigua (baldeo) als barris i pobles de València. 
 
• Secundar i col·laborar amb el govern d'Espanya en el 
repartiment dels equips de protecció individual amb garanties en els 
temps i recursos disponibles per al personal sanitari, forces i cossos de 
seguretat de l'Estat i serveis d'Emergència. 
 
• Col·laborar amb la Generalitat Valenciana en l'aplicació de 
mesures per a la realització dels tests ràpids de Coronavirus, 
recentment adquirits pel govern d'Espanya, a tots els casos oportuns 
per a així trencar la cadena de transmissió i poder detindre la 
pandèmia. 
 
 
 

SOBRE ECONOMIA 
 
• Incrementar fins als 4.500.000 euros la línia pressupostària 
d'ajudes a autònoms, PIMES, MICROPIMES, etc., injectant 2.356.000 
euros suplementaris a les partides ja existents d'Economia i Ocupació; 
duplicant la partida pressupostària destinada a creació d'ajudes a 
nous comerços i consolidació dels existents fins a un total de 840.000 
euros. Ambdues ordres de subvenció hauran de ser suplementades si 
la situació de paràlisi continua més enllà del que es preveu 
 



 

• Incrementar la partida destinada a les subvencions de les 
comissions falleres fins als 4.600.000 euros a l'efecte de que les 
comissions puguen fer front als seus pagaments a proveïdors, 
autònoms, PIMES, MICROPIMES, etc, especialment als artistes fallers 
per tal de poder celebrar la festa de les falles, tal i com ha proposat el 
món faller, i sempre que siga possible, del 15 al 19 de juliol de 2020. 
 
• Incrementar la partida corresponent del SerTiC en 1.100.000 
d'euros a l'efecte de reforçar tant l'atenció telefònica com l'oficina 
virtual. Així com possibilitar el teletreball. 
 
• Autoritzar les delegacions de Benestar i Drets Socials, 
Envelliment Actiu i Cooperació al Desenvolupament i Migració, a 
realitzar una despesa suplementària al seu actual pressupost sobre la 
base del que es disposa en el capítol 1, del RD Llei 8/2020 amb la 
següent distribució:  
 
• Delegació de Benestar i Drets Socials 1.100.000€ 
• Delegació de Cooperació Desenvolupament i Migració 300.000€ 
• Delegació d’Envelliment Actiu 1.100.000€ 
 
• Prorrogar l'ordre de cobrament d'impostos, taxes i tributació en 
general. Es prorrogarà: 
 
• Fins al 10 de juliol el període voluntari de pagament dels 
següents tributs: 
 

• Impost sobre Béns immobles de Naturalesa urbana (IBI) 
• Impost sobre Béns immobles de Característiques Especials 
• Taxa d'entrada de vehicles. 
• Taxa per quioscos en la via públicaTaxa de caixers automàtics en 

vies públiques 
 
• Retardar el cobrament dels rebuts domiciliats dels tributs abans 
citats del 30 de març al 30 d'abril. En el cas de tindre domiciliat el 
pagament de l'IBI en tres terminis, el primer termini es retardarà del 
30 de març al 30 d'abril.  
 
• Procedir a la devolució íntegra de les taxes cobrades per 
ocupació de via pública en el referit a llocs de carrer, parades, 
quioscos, etc., amb motiu de les festes falleres. 
 
 

• Suspendre, per a l'estudi de la seua possible anul·lació, el 
cobrament de la taxa d'ocupació de via pública de taules i cadires del 



 

padró corresponent a l'exercici 2020. En atenció al fet que s'ha produït 
el tancament d'activitat durant l'estat d'alarma proclamat pel RD 
463/2020, coincidint amb la denominada temporada extra 
d'hostaleria.  
 

• Suspendre, per al seu estudi, el cobrament de la taxa per 
prestació del servici de mercats i les aplicables a mercats 
extraordinaris, mercats ambulants, mercats de vell (rastros) i qualsevol 
altre tipus de venda no sedentària durant els pròxims bimestres, per a 
aquells subjectes passius que hagen vist cessada la seua activitat 
durant l'estat d'alarma proclamat pel RD 463/2020. 
 
• Ratificar la suspensió de deixar sense efecte el cobrament de 
l'ORA tant en Zona Blava com Taronja durant l'estat d'alarma 
proclamat pel RD 463/2020. 
 
• Sol·licitar la incorporació de València al Fons Municipal de 
Cooperació addicional de la Diputació, prenent com a referència 
poblacional els habitants en pobles de València i nuclis assimilats, 
(45.487 habitants) amb compromisos de despesa del mateix en 
matèria relacionada amb la pandèmia. 
 
• Sol·licitar al Govern d'Espanya amb caràcter urgent que aprove 
el Decret d'aplicació de romanents de superàvit de 2019 al pressupost 
de 2020, flexibilitzant l'aplicació d'este a matèries directament 
relacionades amb despeses de xoc contra la pandèmia o ajudes a 
actors econòmics directament afectats per la mateixa de manera que 
complete el que es preveu pel RD Llei 8/2020 de 17 de març. 
 
• Sol·licitar del Govern d'Espanya que s'avance la liquidació 
definitiva de la participació en els ingressos de l'estat de l'IVA de 
desembre de 2017 incorporat a 2018 i que l'Ajuntament de València ha 
deixat d'ingressar a conseqüència de l'aprovació del RD Llei 596/2016 a 
l'efecte de poder destinar este import a aspectes relacionats directa o 
indirectament amb la pandèmia. 
 
• Sol·licitar al Govern d'Espanya que les majors despeses 
produïdes per despeses directes per a combatre la pandèmia no 
computen per a l'elaboració del sostre de despesa i, per tant, 
flexibilitzar la regla de despesa de la mateixa manera s'entén que la 
situació actual fa impossible el compliment del P.M.P. a 30 dies, per 
tant, sol·licitem l'ampliació del mateix a 60 dies i a 90 a l'efecte del 
pagament d'interessos de demora, durant l’Estat d’Alarma. 
 



 

• Per part de la delegació d'Hisenda, i una vegada conegut el 
decret que autoritze l'aplicació de romanents de 2019 al pressupost de 
2020, es realitzarà la modificació de crèdits general que permeta tant 
reprogramar inversions, subvencions i altres partides pressupostàries, 
atendre les despeses derivades, no sols de la lluita frontal contra la 
pandèmia, sinó d'implementar ajudes a autònoms, PIMES, 
MICROPIMES, etc. a fi de rellançar l'economia local, prestant també 
atenció a impulsos per a la reactivació del turisme i sectors hostalers 
de la ciutat i altres estímuls com ara puga ser la revisió d'horaris en 
caps de setmana, festius, etc. 
 
• Posar en marxa de manera immediata una campanya 
informativa des de l'Ajuntament a través del seu web, de València Al 
Minut, de l'APP municipal, i diferents comptes de les Xarxes Socials 
municipals per recordar tant als ciutadans particulars com a empreses 
la possibilitat de sol·licitar, sense cap càrrec, l'ajornament i 
fraccionament dels tributs. Sempre que el seu pagament es produïsca 
dins de l'exercici. Així com difondre al màxim, tant per a empreses 
com particulars, la possibilitat d'acollir-se a bonificacions ja previstes 
per les ordenances fiscals. 
 
• Exoneració de la quota a la Fundació Turisme València de les 
empreses associades, almenys del primer semestre amb possible 
ampliació al conjunt de l'any. 
• Posar en marxa d'un pla de promoció per a la reactivació de 
l'activitat turística a la ciutat que permeta recuperar l'activitat turística 
segons es restablisquen les llibertats de moviment i es recupera la 
connectivitat aèria. 
 
• Posar en marxa un pla per incentivar el comerç local i de 
proximitat, així com la compra de productes de temporada, 
d’artesania valenciana i de l’horta de València tant als Mercats 
Municipals com al xicotet comerç de la ciutat. 
 
• Creació de l'oficina Re-Activa per realitzar tota la tasca 
d'assessorament i gestió de les accions tant fiscals com d'ajudes 
directes posades en marxa a comerciants, restauradors, PIMES i 
autònoms afectats per la crisi del Covid-19 
 
• Posar en marxa un panell de seguiment econòmic i social per 
seguir l'impacte de la crisi i l'evolució de l'activitat empresarial de la 
ciutat i els efectes sobre l'ocupació. 
 



 

• Posar en marxa un pla per reactivar el teixit cultural de la ciutat, 
posant especial interès als espais escènics públics i privats i la seua 
programació una vegada es restableixen les llibertats de moviment.  
 
• Adoptar les mesures necessàries perquè les activitats i serveis 
que es desenvolupen per concessió administrativa de l'Ajuntament en 
edificis públics (com per exemple els concessionaris de les cafeteries 
en els centres de municipals de majors) i que hagen hagut de tancar o 
s'hagen vist greument afectats per l'Estat d'Alarma, se'ls reajuste 
proporcionalment el cànon i/o lloguer que paguen a l'Ajuntament. 
 
• Adoptar les mesures necessàries per a habilitar immediatament 
la tramitació no presencial dels instruments ambientals d'activitats i 
obres que es tramiten per declaració responsable o comunicacions 
prèvies, i qualsevol altre en què no estiga activat el procediment 
telemàtic específic, incloses les autoritzacions que depenen de les 
Juntes Municipals. 
 
 

SOBRE PROTECCIÓ SOCIAL 
 
• Acordar la bonificació del 100% del lloguer durant 3 mesos a 
partir de l’1 d’abril a les vivendes que integren el parc d’habitatge 
social de titularitat municipal. 
 
• Acordar la bonificació del 100% del lloguer durant 3 mesos a 
partir de l’1 d’abril a les vivendes que integren el parc d’habitatge de 
titularitat municipal assequible, a aquells residents que acrediten una 
situació de vulneració econòmica causada pel propi Covid-19. És a dir, 
tots aquells treballadors que han perdut la feina, així com els 
autònoms que hagen tancat amb una pèrdua en vendes o ingressos 
d’almenys el 40%. 
 
• Iniciar els tràmits per a l’aprovació de la convocatòria urgent 
d’ajudes al lloguer municipal, per atendre a les persones arrendatàries 
que es vegen afectades econòmicament per la crisi, agilitzant la seua 
tramitació i ampliant l’abast per a les persones demandants. 
 
• Desenvolupar totes les vies possibles per tal d’ampliar la 
disponibilitat de vivenda de gestió pública, capaç d’atendre situacions 
d’emergència, mitjançant l’acord amb agents privats per tal de posar 
vivenda a disposició dels programes municipals per a lloguer social o 
assequible. 
 



 

• Habilitar i adequar instal·lacions de titularitat municipal, privada 
o d’altres administracions per a donar resposta a la demanda existent 
a la nostra ciutat d'atenció i allotjament de les persones sense llar i en 
estat situació de vulnerabilitat. 
 
• Continuar tramitant, per via telemàtica, ajudes econòmiques 
d’urgència social, per tal de cobrir necessitats bàsiques (alimentació, 
roba, productes farmacèutics), tramitades des dels 12 Centres 
Municipals de Serveis Socials. Estes ajudes donaran cobertura a totes 
les famílies que acrediten una situació de vulnerabilitat 
socioeconòmica causada pel Covid-19. 
 
• Donar suport a la tramitació de les 1.571 beques de menjador 
que atorguem des de l’Ajuntament de València mitjançant ingrés 
directe en compte bancari a les famílies. Donar suport a la gestió de la 
resta de beques de menjador que gestiona la Conselleria d’Educació, 
Cultura i Esport, i que estan atorgant els “Val Beca Menjador” per valor 
de 60€ per alumne. D’acord al RD-Llei 7/2020, de 12 de març els 
Serveis Socials municipals dotaran d’ajudes d’aliments a xiquets i 
xiquetes en situació de vulnerabilitat. Estes ajudes directes vindran del 
Ministeri a la Conselleria d’Igualtat i esta les implementarà als 
municipis. 
 
• Posar en marxa de manera immediata una campanya 
informativa des de l'Ajuntament a través del seu web, de València Al 
Minut, de l'APP municipal, i diferents comptes de les Xarxes Socials 
municipals sobre el 016 i en els protocols i servicis als quals poden 
acudir les víctimes de violència de gènere. 
 
• Mantindre obert el programa d'atencions psicològiques a dones 
víctimes de violència de gènere, filles, fills i familiars, excepte les 
atencions grupals i familiars. Les atencions seran individuals i/o per 
telèfon. 
 
• Coordinar de manera estreta amb Grup Gamma de Policia Local 
davant de situacions greus on haja d'intervindre l'autoritat, així com 
l’Espai Dones i Igualtat. 
 
• Donar resposta immediata a el tancament dels centres de dia, 
llars de gent major, i centres d'activitats per a gent major posant en 
marxa un pla especial per Atendre la Gent Major. En este pla 
s'arbitraran els recursos necessaris que els donen resposta, cobrint en 
tot moment necessitats bàsiques d'alimentació i atenció als seus 
domicilis. S'estendran a les persones majors que ho necessiten els 
servicis de menjar a casa, ajuda a domicili i teleassistència. 



 

 
• Habilitar un call center des del qual prestar atenció i seguiment 
telefònic diari a la gent major on es donarà tota la informació dels 
servicis que tenen a la seua disposició i acompanyament personalitzat 
per a evitar situacions d'aïllament social. L’horari serà de matí i de 
vesprada. 
 
• Desenvolupar convenis amb ONG’s d’amplia trajectòria en la 
ciutat especialitzades en treball amb persones majors per coordinar el 
personal voluntari i que realitzen les tasques d'atenció i 
acompanyament afectiu. 
 
• Desenvolupar un servici de formació TICS perquè les nostres 
persones majors puguen fer la compra en línia o un altre tipus 
d'aplicacions d'entreteniment. 
 
• Reajustar les funcions de tot el personal de Servici de 
Cooperació a al Desenvolupament i Migració perquè focalitzen el seu 
treball en l'atenció als col·lectius immigrants a través del Centre 
d'Atenció a Immigració (CAI) o a l'SPAI (Servici de Primera Acollida a 
Immigració), així com gestionar les atencions socials en els nous 
espais oberts amb motiu de la situació d'alerta sanitària (Complex 
Esportiu de la Petxina). 
 
• Garantir el subministrament bàsic d'aigua potable a tots els 
clients mentre dure esta situació i no es realitzar cap tall de 
subministrament. 
 
• Instar a la Generalitat a estudiar la necessitat d’habilitar recursos 
habitacionals temporals i d’atenció integral per les dones víctimes de 
violència de gènere i els seus fills, en el cas de que els tinguera, que es 
troben en situació d’alt risc i requerisquen protecció. 
 
• Garantir la gratuïtat de l'educació infantil per a aquelles famílies 
que hagen vist alterada la seua situació socioeconòmica per la crisi 
sanitària mitjançant l'ampliació del xec escolar per a este curs 2019-
2020. a totes les famílies que acrediten una situació de vulnerabilitat 
socioeconòmica causada pel Covid-19. 
 
 

ALTRES SERVICIS PÚBLICS  
 
• Reactivar en quant siga possible totes les propostes culturals, 
gastronòmiques, promocionals i d’ocupació de l’espai públic 



 

municipal, fent campanyes específiques sobre aquelles que suposen 
posar en valor les tradicions i la cultura del poble valencià. 
 
• Garantir l’alimentació de les colònies felines, d’acord amb les 
directrius de la Direcció General dels Drets dels Animals i establir uns 
horaris de manera coordinada amb el Servcici de Jardineria Sostenible 
i Renaturalització de l’Espai Públic i l’OAM Parcs i Jardins Singulars en 
aquells jardins que hagen tancat. 
 
• Posar en marxa de manera immediata una campanya 
informativa des de l'Ajuntament a través del seu web, de València Al 
Minut, de l'APP municipal, i diferents comptes de les Xarxes Socials 
municipals per a combatre les conegudes com FakeNews i 
proporcionar tota la informació oficial, sanitària i socioeconòmica 
sobre el Covid-19 per a previndre i conscienciar sobre la greu situació 
que es viu. 
 
• Realitzar quadres de comandament, formularis-enquestes 
(oferir ajuda, demanar ajuda), per a la ciutadania per tal de tindre una 
pàgina web on es concentrarà tota la informació i servicis que, des de 
l'Ajuntament de València, podem oferir a la ciutadania. 
 
• Dotar a l’Ajuntament de València d'un sistema de 
videoconferència professional i adquirir la infraestructura i les 
llicències per a suportar el teletreball d'entre 1.000 i 1.500 empleats i 
realitzar un conjunt de manuals específics per al teletreball. 
 
• Desenvolupar les activitats educatives de manera no presencial 
per garantir el desenvolupament formatiu i l'atenció des del domicili 
dels xiquets i xiquetes dels nostres centres escolars municipals i 
escoletes, sumant a més la coordinació del professorat amb les 
famílies i tutors. 
 
• Activació dels recursos culturals a través de les xarxes socials i 
pàgina web, oferint contingut cultural, vídeos de suport al sector o 
visibilitat dels projectes que han tingut lloc en els últims mesos en els 
teatres municipals. 
 
• Les biblioteques desenvoluparan una sèrie d'interaccions en les 
xarxes i la web aniran pujant continguts d'activitats realitzades a les 
biblioteques, com xerrades i conferències, així com la recomanació de 
títols de llibres, autors i autores. 
 
• Impulsar des de les Xarxes Socials i web de la Fundació Esportiva 
Municipal, classes esportives dirigides perquè puguen realitzar-se 



 

durant el confinament, amb especial èmfasi en la gent major i les 
xiquetes i xiquetes. 
 
• Permetre en quant siga possible i una vegada finalitzat l’Estat 
d’Alarma atendre de manera individualitzada a totes les famílies que 
hagen sigut afectades per la defunció d’un ésser volgut en esta 
situació, per procedir a la realització d’actes individuals 
d’acomiadament, tant siguen cerimònies religioses, laiques o 
presencials en la pròpia unitat de soterrament, sense perjuí del que 
farà el propi Ajuntament en un acte de reconeixement a totes les 
persones mortes en esta situació de pandèmia i que hagen sigut 
inhumades o incinerades a la ciutat de València.   
 
• Manteniment de la gestió i monitorització de tot el sistema viari 
per part del Centre de Gestió de Trànsit, així com del nivells de 
contaminació mitjançant la xarxa de medidors, per part del Laboratori 
Municipal. 
 
• Garantir els programes d’Innovació Social i Urbana 
desenvolupats a l’Ajuntament i a Las Naves, posant especial interès en 
la implementació de la Compra Pública Innovadora; i posar especial 
interès en els Projectes Europeus per tal de demanar les necessàries 
pròrrogues per tal de garantir la seua viabilitat. 
 


