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I. IMPULS DE LA VIA VALENCIANA DES 
DE LA  PROVÍNCIA D'ALACANT 

 
1.1. Introducció: 39 Congrés del PSOE i el 13 Congrés del PSPV-PSOE 
com a referents i punts de partida 
 

1.1.1. Les presents propostes de resolució emanen del tercer Congrés 
provincial del PSPV-PSOE, establint el seu caràcter complementari a les 
resolucions dels congressos dels òrgans federals en els seus 39 
Congrés del PSOE i  dels nacionals en el seu 13 Congrés del PSPV-
PSOE, que assumeix i inclou íntegrament com a pròpies del Congrés 
provincial. 
 
1.1.2. És necessari, en el nostre cas, aprofundir en els continguts del 
Congrés federal i nacional per a fer un pas avant per a millorar la nostra 
democràcia interna i reforçar els instruments necessaris per a fer eficient 
i eficaç l'acció política dels socialistes Província d'Alacant, posant 
sempre l'atenció no tant en nosaltres com a partit polític, sinó en les 
persones, en el nostre poble, on els interessos col·lectius dels 
alacantins, i com a tal en valencians, ens uneixen amb la finalitat de 
millorar la nostra societat. 
 
1.1.3. La Comunitat Valenciana es troba davant  el repte de consolidar el 
canvi sorgit de les urnes l'any 2015 i per a trobar una solució al dèficit 
triple que pateix en infraestructura, inversions i finançament. 
 
1.1.4. El poble valencià es caracteritza per ser un poble solidari i obert 
des de l'heterogeneïtat de les identitats que ho conformen constitueixen 
un país patrimonialment ric, amb un fort llegat històric i cultural. 
 
1.1.5. Som un poble amb identitat pròpia, i és la nostra responsabilitat 
com a poble la conformació del nostre futur i el nostre projecte vital. Els 
valencians i les valencianes que viuen en les terres d'Alacant tenim dret 
al fet que els nostres interessos col·lectius tinguen  la màxima 
consideració política tant en el País, com a Espanya i a Europa. 
 
1.1.6. El futur del nostre poble passa inevitablement per recuperar la 
nostra autoestima, per assumir el valencianisme que ens és inherent, el 
valencianisme que s'associa amb la tradició socialdemòcrata i amb el 
republicanisme cívic característica dels socialistes. Un valencianisme 
amb el seu accent alacantí: plural, obert, acollidor, integrador, tolerant i 
respectuós amb les persones com a raó de ser i de sentir-nos com a tal. 
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1.2. La Via Valenciana com una prioritat comuna per a la província 
 
 

1.2.1. La via valenciana va ser el lema que va presidir la 13é Congrés 
del PSPV-PSOE, celebrat precisament en la nostra terra, en la ciutat 
d'Elx. Va simbolitzar el necessari i oportú acord d'unitat política entre 
persones i entre territoris, als dos anys de la recuperació democràtica de 
la decència política del País Valencià. El PSPV-PSOE, liderat per Ximo 
Puig, amb una visió propera a la societat civil i un caràcter marcadament 
federalista i valencianista ha sigut clau per a aconseguir el pacte de 
govern que ens ha permès retornar la decència a les nostres institucions, 
restaurar drets bàsics de ciutadania i retornar als valencians i 
valencianes l'orgull i la dignitat d'un poble amb personalitat pròpia. 

 
1.2.2. Aqueix Congrés va suposar fer un balanç del període que hem 
recorregut, amb encerts i errors, i un contracte de futur amb la societat. 
El PSPV-PSOE fa seu aquell compromís i declara la seua vocació de 
posar en comú els valors, els objectius i els mitjans que la societat 
valenciana necessita i mereix, al mateix temps que proclama el respecte 
i la protecció de la diversitat en inter i intra territorials que ens donen en 
aquesta província, que constitueix sens dubte una de les nostres majors 
riqueses. 

 
1.2.3. El nostre govern d'esquerra liderat pel PSPV-PSOE ha de ser 
l'encarregat d'encertar un camí d'enteniment territorial que culmine amb 
la tan anhelada vertebració, no solament referent a infraestructures, sinó 
també identitària.  

 
1.3. Vertebració del País Valencià: cohesió social i territorial 
 

1.3.1. Ser alacantins és viure la valencianitat d'una altra manera, és 
necessari que la interacció amb la resta de les comarques del nostre 
país siga més igualitària, amb l'objectiu comú de la reconstrucció de la 
país dels valencians i valencianes, que volem ser el per a ser una 
societat millor i també per a ser millors persones en un entorn globalitzat 
i des de la nostra pròpia identitat. 

 
1.3.2. El poble valencià han de seguir per la senda de la reconstrucció 
cultural, econòmica i moral, però açò només pot ser possible si comptem 
amb un PSPV-PSOE tan socialista com a valencià, tan valencià com a 
socialista, des d'un socialisme valencianista, progressista, i integrador, 
que comprometa novament amb el país i en el qual els alacantins i 
alacantines tenim un paper primordial que jugar. 

 
1.3.3. Això s'aconsegueix situant els interessos dels valencians i les 
valencianes, els interessos del poble valencià en el seu conjunt i amb 
tota la seua pluralitat, per sobre dels interessos del partit. I açò significa 
sens dubte reivindicar i aconseguir el finançament que ens permeta 
l'exercici del nostre  autogovern i manteniment en condicions òptimes de 
l'estat del benestar. 
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1.3.4. La dreta s'obstina a generar la percepció que existeix un problema 
lingüístic a la Comunitat, cercant així una nova bandera que alçar contra 
els governs del PSPV-PSOE, tant en el seu moment contra Llei d'Ús i 
Ensenyament del Valencià promoguda pel govern de Joan Lerma, com 
ara contra les mesures de foment del plurilingüisme promogudes pel 
govern presidit per Ximo Puig. Però la realitat és que el PSPV-PSOE 
sempre ha respectat i emparat la realitat lingüística de la Comunitat, però 
açò sí, sense renunciar a fomentar el coneixement i ús de la nostra 
llengua pròpia, el valencià. 

 
1.3.5. Amb el PSPV-PSOE queden garantit els drets lingüístics de tots, 
no com quan governa la dreta, que intenta marginar l'ensenyament i ús 
del valencià, fins i tot amb l'excusa primer d'ensenyar xinès i després 
anglés, sense que hi haguera mai professors de xinès, i faltaven sempre 
professors d'anglès en tots els col·legis. La realitat és que no existeix un 
problema d'escolarització de xiquets en castellà, i si ho hi havia amb la 
dreta en l'escolarització en valencià. Però els socialistes creiem que cal 
anar més enllà, i per aquest motiu es vulga que els xiquets valencians 
sàpien usar per igual el castellà, el valencià, i l'anglès, i que a més tinga 
un reconeixement acadèmic recognoscible en tota Espanya i Europa. 

 
1.3.6. El PSPV-PSOE sempre, i ara també, serà el garant dels drets 
lingüístics de tots, respectant que tots es puguen expressar a la 
Comunitat en la llengua que vulguen, ja siga el castellà o el valencià. 

 
1.3.7. La globalització no pot ser exclusivament economicista com semb 
la que ocorre, que representa una amenaça per als nostres principis i 
valors socialdemòcrates; el nostre partit és internacionalista, 
especialment en el social; per aquesta raó, lluny de la falta d'esforç o la 
confrontació entre grups socials o territoris, inútil i contraproduent, 
promourem estratègies i accions polítiques concretes, en cerca de la 
cohesió social i territorial que ens fa més forts com a país. Tots a una 
veu no és simplement un lema, és un projecte que ja s'està convertint en 
una realitat, no sense dificultats i hem d'alimentar cada dia i des del 
diàleg, el consens i la reivindicació, i sempre amb el trellat que també 
ens identifica com a poble. 

 
1.3.8. Perquè valencianisme és també prendre consciència del que 
volem ser com a país. Però per a seguir fent país necessitem trencar 
d'una vegada i per sempre la invisibilitat de valenciana. 

 
1.3.9. I així, en els últims anys, ha brollat una ràfega d'esperança que 
està permetent reconstruir el País des d'una perspectiva decididament 
valenciana, gràcies al diàleg i el consens que va culminar amb el "Pacte 
del Botànic", i que ens ha retornat no solament l'autoestima de la nostra 
valencianitat, sinó també l'amor per la llengua pròpia i per les 
manifestacions culturals pròpies del país, sense perdre de vista la 
pluralitat que és també fonamental per al nostre naixement com a poble. 
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1.3.10. Hem de fer possible un PSPV-PSOE fort que treballe perquè la 
nostra societat siga més igualitària, lliure i solidària i, també, més 
valenciana, perquè sense cap tipus de dubte estem orgullosos de la 
nostra valencianitat com a alacantins que som. 

 
 
 
 
1.4. Finançament autonòmic per a accelerar l'agenda de canvi 
 

1.4.1. Som un partit que cerca un canvi ambiciós en l'àmbit social i en 
l'econòmic, per a açò necessitem una solidesa financera imprescindible i 
justa. L'economia de la nostra província es recuperarà lentament, 
després de la doble agressió que ha suposat, tant el període de 20 anys 
d'engany, corrupció i balafiament, com l'última crisi causada pel 
capitalisme especulatiu. A més, l'enorme deute heretat d'anteriors 
governs i el sabotatge de la infrafinanciació i de la infra inversió al que 
ens sotmet la  dreta més rància des de Madrid, representen un llast 
intencionat i intolerable que hem de lluitar com el més urgent dels 
nostres objectius polítics. 

 
1.4.2. Hem de reivindicar, i finalment aconseguir, un finançament de la 
Generalitat i dels ajuntaments just que ens permeta l'exercici del nostre 
autogovern amb autonomia (ocupació, habitatge, medi ambient, 
infraestructura, desenvolupament econòmic, etc.) i permeta als 
valencians i les valencianes tenir uns serveis públics fonamentals dignes 
(salut, educació i protecció social) amb la finalitat d'aconseguir els millors 
estàndards de qualitat d'un avançat estat de benestar. 

 
1.4.3. L'asfíxia financera al govern autonòmic i als ajuntaments pretén 
incapacitar i desprestigiar les institucions que vam governar, en un atac 
partidista i ideològic a l'autonomia que la Constitució i l'Estatut ens 
garanteixen i el Partit Popular ens escatima. El PSPV-PSOE en la 
província d'Alacant farà de la reivindicació del finançament just la seua 
principal bandera,  amb complicitat amb la societat civil per errors i aliens 
ens van donar l'esquena i ara torna a mirar-nos amb l'esperança que 
representa el socialisme democràtic que mira  sense por al futur. 
 

 
1.5. Ajuntaments amb una capacitat de gestió de serveis públics 
 
 

1.5.1. La discriminació que en els últims anys ha patit la nostra comunitat 
i que ha repercutit en la qualitat de vida dels ciutadans requereix al 
PSPV-PSOE anteposar l'agenda real dels problemes la ciutadania en la 
seua acció política i partidària, preservant els serveis socials essencials i 
la millora del seu finançament. 
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1.5.2. Ara hem d'avançar en la consolidació d'un socialisme 
valencianista, que participa activament en la definició del model federal 
de l'estat i en la primera línia de l'agenda real dels problemes i anhels 
dels valencians i les valencianes. Comencem, per descomptat, per 
l'administració més propera als ciutadans, és el municipal. El 13é 
Congrés del PSPV-PSOE ha aprovat molts dels instruments que el 
nostre partit haurà d'implementar (com més prompte millor) per a portar 
avant les polítiques dirigides: 

 
• Consell polític comarcal, com a òrgan de coordinació de l'acció 

política en la regió. 
• El Consell d'alcaldes, format per alcaldes socialistes. 
• Comissió per a l'estudi del finançament municipal. 
• Escola per a la política Municipal. 
• Xarxa d'assessorament a xicotets pobles en les polítiques 

municipals. 
• Laboratori d'innovació municipalista. 
• Pla d'ajuda pera els municipis de menys de 5.000 habitants 
• Promoció dels candidats municipals en tots els municipis l'any 

2019 
• Grups de treball del PSPV-PSOE amb totes les persones que 

treballen en un pla de formació contínua i planificació de camp 
per a tots els seus membres. 

 
1.5.3. L'aparador més important i pròxim de la nostra forma de fer 
política és dels ajuntaments que vam governar amb majoria o en 
coalició. Honestedat, transparència i participació ciutadana són valors 
indiscutibles de l'esquerra, però els principis no són suficients si no 
acompanyen de recursos que ens permeten especificar les nostres 
polítiques. El Pacte del Botànic té un clara vocació municipalista i la 
Presidència de la Generalitat ho demostra cada dia amb el seu suport 
tangible en la gestió municipal amb la finalitat de facilitar la prestació de 
serveis públics de qualitat. Fons de cooperació, suport a municipis en 
risc de despoblació, programa de Edificant, els "Avalem", el pla C+T'i i 
un llarg etcètera són exemples d'açò. El Congrés provincial proclama ací 
el seu compromís total amb els grups municipals socialistes per a 
aconseguir l'optimització, l'eficàcia, eficiència i excel·lència en la seua 
gestió, en coordinació amb la Comissió Executiva Nacional. 

 
1.5.4. D'aquesta manera, per part del nostre partit, essencialment 
federalista i municipalista, s'impulsarà la creació d'un grup de treball 
provincial del Consell d'Alcaldes del PSPV-PSOE, coordinat 
conjuntament per la Comissió Executiva Nacional i la Comissió 
Executiva Provincial, amb capacitat de dissenyar de la política municipal. 
Els representants locals són la nostra base institucional i han de tenir la 
capacitat per a dissenyar un model de partit que responga a les 
necessitats de pobles i ciutats, la ciutadania, de la Comunitat. 
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1.6. Esforç comú en les mancomunitats i l'acció comarcal 
 

1.6.1. La Comunitat Valenciana necessita la fortalesa del PSPV-PSOE, 
que  avança en el federalisme i combata tendències centralitzadors que 
dificulten la participació activa de la ciutadania. I també hem 
d'emprendre una tercera descentralització en el nostre àmbit 
competencial, de tal forma que no siga una única administració la que 
pren les decisions en tots els camps polítics, econòmics, socials i 
culturals. Per a fer un país veritablement vertebrats ha de donar pas, ara, 
a acostar als ciutadans als gestors i als centres de decisió.  

 
1.6.2. És necessari tornar a estudiar un nou repartiment que, a través 
dels instruments regulatoris que tenim ara mateix a l'abast, dels territoris 
valencians veu per la proximitat que tenen no solament els problemes, 
sinó també en les solucions. Per tant, departaments del govern de la 
Generalitat i organismes autònoms han de tenir la seua seu en diferents 
ciutats de la Comunitat, de tal forma que les capçaleres de comarca amb 
teixit productiu, econòmic, cultural, social i ambiental prop dels seus 
àmbits territorials haurien de ser capaços de ser seu dels òrgans de la 
Generalitat.  

 
1.6.3. Amb les noves eines de la informació societat en la qual som 
reclamats no és necessària l'ús d'arguments economicistes para no 
donar pas a aquesta nova descentralització que donaria un suport 
especial a la voluntat del país que comptem amb la tos i els socialistes 
alacantins i, per tant, valencians. 

 
1.6.4. També, per tant, hem de reforçar la nostra estructura orgànica 
comarcal. És necessari donar-li clares responsabilitats a les 
organitzacions comarcals com un espai de representació de la diversitat 
territorial de la comunitat. 

 
1.6.5. Una estructura comarcal conformement als nous temps que vivim i 
que fan possible l'ús de les noves tecnologies que faciliten tant la 
intercomunicació com l'organització. En sintonia amb les noves formes 
de democràcia interna establides en el 39é Congrés Federal i el 13 
Congrés del PSPV-PSOE. A el País Valencià l'estructura històrica 
sempre han sigut les comarques. Tot el que supose apostar per la 
comarcalització i apostar per la  descentralització, per acostar les 
administracions territorials va en benefici la ciutadania i dels resultats de 
les accions polítiques que portem avance.  

 
1.6.6. El PSPV-PSOE, amb una fortes arrels municipalistes, ha d'apostar 
decididament per la necessària descentralització. S'ha fet en totes 
aquestes dècades de democràcia una important descentralització del 
govern central a les comunitats autònomes, però que aqueix tercer 
procés de descentralització, que és tant del govern central i com de les 
comunitats autònomes, cap als municipis i comarques és l'assignatura 
pendent que tenim. Així, el projecte de Llei de de mancomunitats que 
està tramitant-se en Els Corts Valencianes, obri el camí cap a la 
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comarcalització, és una bona pedra de toc en què hem d'aprofundir per a 
aqueix procés, perquè com més a prop estàs les decisions polítiques de 
la ciutadania, més transparència, més qualitat democràtica i més eficàcia 
i eficiència en les polítiques hi haurà. Els municipis veïns vinculats per 
característiques i interessos comuns, podran convertir-se en 
mancomunitats d'àmbit comarcal, que podran gaudir de la condició de 
les entitats locals i tindran al seu càrrec la prestació de serveis i la gestió 
de les activitats d'àmbit supramunicipal, representant els interessos de la 
població i el territori comarcal en defensa d'una major solidaritat i 
equilibri dins del País Valencià. 

 
1.6.7. Malgrat açò, és necessari organitzar amb una visió general les 
comarques, les mancomunitats dels municipis i el tema de les àrees 
metropolitanes, especialment la conurbació concentrada quasi el 
cinquanta per cent de la població de la província d'Alacant que l'eix 
Alacant, Elx, Crevillent i Santa Pola i les ciutats de L'Alacantí (Sant 
Vicent, Sant Joan, El Campello i Mutxamel).  

 
1.6.8. Les mancomunitats en la nostra província són desequilibrades i 
sovint desaprofitades. Mancomunar, comarcalizar i inter comarcalizar 
serveis als ciutadans són estratègies sinèrgiques que, lluny de restar 
autonomia als ajuntaments, l'augmenta en termes d'eficàcia i en termes 
d'efectivitat; com a resultat, estalvia recursos i proporciona més i millors 
serveis. La cultura associativa ha de ser l'eix que identifica les nostres 
polítiques, i la Generalitat, d'acord amb açò, desenvoluparà una 
legislació actualitzada i detallada que tindrà en compte la diversitat de 
tipus de les diferents ens locals. Quan governa el PSPV-PSOE en la 
Generalitat, s'aconsegueix, no així quan està la dreta, encara que és cert 
que la percepció pot semblar una altra. El PSPV-PSOE no fa, ni exerceix 
polítiques cantonalistes, sinó que té un mateix projecte i discurs en tota 
la Comunitat, treballant sempre per la cohesió territorial, i sobretot en la 
cohesió social. El PSPV-PSOE en la província d'Alacant seguirà  
compromès a proporcionar, promoure i implementar la iniciativa. 

 
1.7. Canvis en la Diputació, en el seu funcionament actual i el futur 
 

 
1.7.1. Les províncies són útils mentre no tinguen un instrument millor i, 
per tant, el paper que fan les Diputacions és un paper important i 
necessari per als municipis amb menys recursos i més necessitats. Açò 
no significa que aqueixa funció només pot realitzar-se a través de les 
Diputacions. Ha d'haver-hi un procés de delegació de competències, tant 
a les ciutats com en les mancomunitats i acompanyat, per descomptat, 
del finançament corresponent. 

 
1.7.2. La Diputació Provincial d'Alacant ha de ser un instrument de 
funcionament i suport per a les entitats locals excloent decisions 
insolidàries i partidistes sense mirar el color polític de l'Ajuntament. La 
Diputació ha de repartir equitativament els recursos dels quals disposa i 
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fer arribar inversions necessàries per als ciutadans de la nostra província 
en els municipis amb població menor als 10.000 habitants. 

 
1.8. Som Europeistes i solidaris 
 

1.8.1. Sense contradiccions, el PSPV-PSOE declara internacionalista, 
valencianista i federalista en l'àmbit d'Espanya, alhora compromès amb 
la construcció de l'Europa unida que, encara que avui reculada, van 
somiar i somien la socialdemocràcia europea, definida en les idees i els 
fets dels més grans polítics europeus, alguns d'ells espanyols, del segle 
XX i del segle XXI.  
1.8.2. L’esquerra ha de rebel·ar-se i lluitar per la defensa del drets i la 
dignitat dels més febles. La justícia social i la solidaritat és la nostra 
propietat com a socialistes.  
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II. RECUPERANT I CONQUISTANT DRETS 

SOCIALS DELS ALACANTINS I LES   
ALACANTINES 

 
2.1. Introducció: la recuperació iniciada pel Consell i reptes assumits del 
PSOE i el PSPV-PSOE. 
 

2.1.1. Des que en el 2015 es va aconseguir el canvi de govern en la 
Generalitat Valenciana s'han aconseguit nombrosos avanços socials 
realitzant un pla de xoc per a rescatar a les persones de la situació de 
vulnerabilitat en la qual es trobaven, malgrat la mala situació econòmica 
de la nostra comunitat, provocada per més de 20 anys de govern del 
Partit Popular. Són nombrosos els avanços socials obtinguts, encara que 
és necessari seguir treballant directament sobre aquests col·lectius 
vulnerables. Però a més, ara s'ha d'incidir en "la nova economia" que 
generen les polítiques socials i en el canvi del model productiu de la 
nostra província. 

 
2.1.2. El 39 Congrés del PSOE i el 13 Congrés del PSPV-PSOE han 
consolidat les nostres reivindicacions per a aconseguir un creixement 
just i sostenible econòmica i mediambientalment, però sobretot 
socialment. S'ha parlat de cohesió territorial fonamentada en cohesió 
soci. A més s'ha actualitzat la nostra agenda política en drets socials. No 
anem a repetir les propostes, però si volem reivindicar aqueixes 
propostes, juntament amb el dia a dia de més de mil regidors i alcaldes 
socialistes de la província i el de la Generalitat, doncs des de juny de 
2015 els alacantins estem recuperant i conquistant drets socials.  

 
2.1.3. Són xifres que costa posar en valor i que es tapen amb la 
decepció davant la falta d'una concreta obra d'infraestructura, però la 
veritat és que avui en la província d'Alacant hi ha més justícia social, 
més igualtat d'oportunitats, i qualitat de vida. Ens sentim més segurs, 
perquè sabem que, malgrat la falta de finançament per part del Govern 
d'Espanya i l'herència de balafiament i corrupció plasmada en un deute 
que és una llosa, hi ha una Generalitat que garanteix: 
 

• Sanitat Universal i de gestió pública en les nostres comarques 
• Educació pública i de qualitat 
• Formació contínua adaptada a les necessitats pròpies de les 

nostres comarques 
• Major paper de les universitats públiques presents en la província 

com a motor de coneixement i creixement sostenible 
• Sí al Plurilingüisme en la província d'Alacant 
• Cultura comuna en les comarques, la província i la Comunitat 
• Benestar social i qualitat de vida en tot el territori 
• Igualtat real amb implicació institucional i social 
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• Habitatge assequible compatible amb desenvolupament turístic i 
creixement sostenible de l'interior i la costa 

• Societat activa en municipis, comarques i en la província 
• Seguretat i justícia com a garantia lliberteu i igualtat 

 
2.1.4. A continuació destaquem exemples clars d'aquests canvis en la 
província d'Alacant. 

 
2.2. Sanitat Universal i de gestió pública en les nostres comarques. 
 

2.2.1. El Dret a l'assistència sanitària ha sigut una de les majors 
conquestes de la segona meitat del segle XX. Va ser un govern 
socialista qui atorgava cobertura legal al dret a la protecció a la salut 
arreplegat en l'article 43 de la Constitució a través de la Llei general de 
sanitat de 1986 promulgada per Ernest Lluch que va representar una fita 
històrica, quedant l'assistència sanitària vinculada a la condició de 
ciutadà/a. Durant anys els ciutadans gaudim d'un model en general 
capaç de donar resposta a les necessitats sanitàries de la població. 

 
2.2.2. Però aquest model, amb la gestió de més de vint anys del PP en 
la nostra comunitat s'ha posat en risc. El model de concessió 
administrativa, iniciat amb el "model Alzira", s'ha estès i actualment són 
dos els departaments de salut gestionats mitjançant concessió en la 
nostra província. Els i les socialistes alacantins i alacantines, creiem en 
un vertader sistema públic de Salut no pot considerar-se com una 
despesa, sinó com una inversió i la salut no pot ser causa de 
mercantilisme, sinó que deu ser un dret. Per la qual cosa cal establir 
mecanismes de control per a garantir el bon ús del mateix.  

 
2.2.3. Els i les socialistes alacantins i alacantines estem compromesos 
amb un model que garantisca a tots els ciutadans un sistema sanitari 
públic, basat en la universalitat, l'equitat, l'eficàcia, l'eficiència, la qualitat, 
la solidaritat, la gestió i finançament públic. En aquest sentit, recolzem 
fermament la posició decidida del President i Consellera de Sanitat de la 
Generalitat de no prorrogar les concessions de gestió privada de centres 
i hospitals públics d'algunes de les nostres comarques, així com de, en 
la mesura de les possibilitats econòmiques, accelerar el final d'aqueixes 
concessions. 

 
2.2.4. La Generalitat ha aconseguit que no hi haja cap alacantí o 
alacantina es quede sense prendre un medicament per raons 
econòmiques. Els pensionistes i persones amb menys recursos no 
hauran de condicionar la seua salut, i en molts casos les seues vides, a 
tenir o no diners per a comprar un medicament, o a decidir entre ajudes 
als seus familiars en atur o medicar-se. Un altre exemple és el que es 
tracte a les malalties amb el millor medicament possible, com l'abonat 
per a l'Hepatitis C. Suposava vida o mort, o pèssimes condicions de 
vida. En nou Consell opta per la vida i la qualitat de vida, coste el que 
coste. I es fa gràcies a que s'inverteix millor, en les persones, i sense 
molt més diners, açò sí, sense balafiament i corrupció, es fan més coses 
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i més justes, en sanitat, però també en educació, assumptes socials, i 
reactivació econòmica. 

 
2.2.5. A més de l’infrafinançament directa per a l'exercici ple i en igualtat 
amb la resta d'espanyols, com seria el cas de l'accés a serveis sanitaris i 
de salut pública, existeix una infrafinançament indirecta, que es realitza a 
través de convenis. És el cas de la compensació per atendre en la 
sanitat valenciana a milers de ciutadans d'altres comunitats autònomes. 
El deute del Govern d'Espanya sobre aquest aspecte, descomptat la 
despesa sanitària que realitzen els valencians en altres Comunitats 
Autònomes, és de més de 300 milions d'euros. Hem d'exigir aqueix 
pagament, sense deixar en qualsevol cas d'atendre a qualsevol ciutadà, 
més quan parlem de turistes a milers de ciutadans que tenen una 
segona residència en la província. 

 
2.3 Educació pública i de qualitat 
 

2.3.1. L'educació ha sigut i sempre serà un element definitori del nostre 
ideari. Volem seguir impulsant el reconeixement de l'educació com a 
factor fonamental per a aconseguir una ciutadania democràtica, 
responsable, lliure i  crítica. Per a aconseguir més igualtat, més llibertat, 
millors garanties de desenvolupament personal i professional, i com a 
garant, en últim terme, del benestar social col·lectiu.  

 
2.3.2. L'educació laica és el compromís moral i institucional per un servei 
públic educatiu que constituïsca per a l'alumnat i les seues famílies un 
espai de convivència compartit, inclusiu i obert a la integració i al 
respecte de la pluralitat, la coeducació en igualtat, la pedagogia i el 
coneixement curricular objectiu i científic, la llibertat de càtedra, el 
respecte a la llibertat de consciència de tots i l'educació ètic cívica en els 
valors constitucionals, democràtics i universals compartits d'Educació per 
a la Ciutadania Democràtica propugnats pel Consell d'Europa. Per açò, 
els centres escolars públics alacantins i els plans oficials d'estudi 
s'ajustaran als principis constitucionals de aconfesionalitat pròpia de 
l'Estat laic, conforme als quals cap religió confessional haurà de formar 
part del currículum i de l'horari escolar. 

 
2.3.3. Durant els més de vint anys del govern del PP s'ha gestionat 
d'esquena a millorar la qualitat de l'educació en la nostra comunitat i en 
la nostra província. Amb l'acomiadament de professionals, la cessió de 
terrenys públics per a la construcció de centres concertats, la 
massificació en les aules i la no construcció de centres escolars públics 
per a així afavorir a determinats sectors de l'educació concertada, fan 
més que necessària, en la nostra província, per part del Consell, 
polítiques de restabliment de la qualitat, augmentant els recursos. 

 
2.4. Formació contínua adaptada a les necessitats pròpies de les nostres 
comarques 
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2.4.1. No podem avançar en una resposta adequada als nous reptes de 
l'educació en el segle XXI si no aconseguim un major compromís social 
amb l'educació. Necessitem, per a açò, una major participació i 
implicació dels agents educatius. Requereix també, com a qüestió clau 
per al desenvolupament d'un sistema educatiu públic, obert, plural, 
democràtic i equitatiu, una gestió cooperativa de la Comunitat Educativa. 
Perquè l'escola es dissenya, es construeix, es gestiona i es gaudeix de 
forma compartida.  

 
2.4.2. Els socialistes de la província d'Alacant anem a liderar amb les 
nostres propostes, l'emergència d'un nou model d'Escola compromesa 
amb els valors socialdemòcrates. I açò suposa que la Formació 
Professional compte amb una oferta en cada comarca que responga a la 
seua realitat econòmica i a les seues perspectives, amb una xarxa de 
centres i de transport que permeta a tots els que vulguen l'accés a 
aqueixa formació professional.  

 
2.5. Major paper de les universitats públiques presents en  la província 
com a motor de coneixement i creixement sostenible 
 

2.5.1. Les universitats juguen un paper fonamental en l'àmbit de la 
recerca i el coneixement i està orientada als sectors productius del seu 
entorn. En la nostra província existeixen universitats públiques que són 
necessàries i fonamentals per al desenvolupament i el creixement 
sostenible de les nostres localitats. La Universitat d'Alacant i la 
Universitat Miguel Hernández, a més del campus d'Alcoi de la Universitat 
Politècnica de València ens fa més fortes com a societat, per la qual 
cosa aporten en conte a la canalització del talent, com a la transferència 
de coneixements, com en el debat cultural, social, econòmic, i polític. 

 
2.5.2. Volem seguir impulsant el reconeixement de la universitat com a 
instrument fonamental per a l'emergència d'una societat més 
democràtica i de major benestar col·lectiu i una ciutadania més 
responsable, lliure, crítica i amb més i millors oportunitats de 
desenvolupament personal i professional. Des de les institucions 
fomentarem convenis de col·laboració amb les universitats per a millorar 
així la formació de l'alumnat, però també perquè la ciutadania puga 
beneficiar-se directament dels estudis i programes desenvolupats per les 
universitats.    

 
2.5.3. Una Universitat pública que garantisca l'accés a tot aquell que 
vulga, amb una taxes universitàries i beques que tinguen en compte les 
rendes de les famílies faran que la societat alacantina obtinga uns 
coneixements que podrà revertir en benefici de tota la  província. 

 
2.5.4. Hem de recolzar les sinergies d'aqueixes tres universitats i 
cadascun dels seus campus, potenciant el treball en comú, així com 
l'impuls als seus parcs científics, propiciant que juntes sumeixen i siguen 
capaces de generar transferències de coneixement i talent a les nostres 
PIMES i a la societat en el seu conjunt. 
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2.6. Sí al Plurilingüisme en la província d'Alacant 
 

2.6.1. El plurilingüisme  consolida el valencià com a llengua pròpia dels 
valencians i les valencianes  i  arreplega la necessitat de corregir els 
desequilibris de competència i ús del mateix en el conjunt de la població, 
fonamentalment a causa de la marginació sociopolítica que ha patit 
històricament el valencià . Així,  en el XIII Congrés Nacional del PSPV es 
reivindica el dret de portar avant polítiques que  garantisquen la igualtat 
real de les dues llengües oficials del nostre país. 

 
2.6.2. D'altra banda, en matèria educativa, s'advoca  perquè els alumnes 
valencians tenen un domini efectiu de les tres llengües -les dues oficials i 
una estrangera incentivant a les famílies perquè els xiquets puguen 
adquirir més competències lingüístiques tant en valencià com en anglès, 
adaptant l'aprenentatge de les llengües al Marc Europeu Comú de 
Referència per a les Llengües ( MECR) .  

 
2.6.3. La situació del Decret de Plurilingüisme en la nostra província, on 
la Diputació d'Alacant segueix reclamant la seua suspensió cautelar, fa 
necessari que des de l'estructura provincial del PSPV manifestem el 
nostre suport al  plurilingüisme impulsat des del govern,  que no fa si no 
reconèixer i respectar la riquesa del nostre patrimoni cultural i lingüístic, 
constituint-se el valencià en el nostre senyal d'identitat i en l'instrument 
de cohesió social i de vertebració del territori que d'aquesta forma ha de 
ser traslladat al conjunt de la població alacantina.  

 
2.7. Cultura comuna en les comarques, la província i la Comunitat 
 

2.7.1. La cultura és la millor senya d'identitat d'un poble, que contribueix 
a la inclusió social, la vertebració del territori i es constitueix en vehicle 
per a fomentar la pau, la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, la 
democràcia, la convivència i el respecte a la diversitat. 

 
2.7.2. La cultura comuna en les comarques, la província i la comunitat és 
un instrument de progrés social i a través d'ella s'han de promoure les 
diverses manifestacions culturals que es desenvolupen al llarg ja ample 
de tota la comunitat, atenent democràticament  a la majoria i a les 
diverses minories. 

 
2.7.3.L’objectiu dels i les socialistes és aconseguir una política cultural 
compromesa tant amb la societat com amb el territori, que aconseguisca 
implicar a tots els agents i que creu les necessàries infraestructures 
territorials de qualitat que asseguren que la cultura siga accessible a tota 
la ciutadania en tots els àmbits, i que siga un instrument per a superar 
desigualtats socials i territorials.  

 
2.7.4. Després de 20 anys del Partit popular, que ha acabat amb sectors 
fonamentals com l'audiovisual, amb la Radiotelevisió pública valenciana 
o amb la ineficaç gestió duta a terme en espais escènics com el Palau 
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dels Arts o la Ciutat de la Llum,  s'ha de prioritzar el canvi de les bases 
de la política cultural des del govern valencià. 

 
2.7.5. La província d'Alacant ha d'assegurar  un ús eficient dels seus 
recursos, treballant per a recuperar el nostre patrimoni històric-artístic, 
impulsant les nostres dotacions primàries bàsiques, incentivant el foment 
i la promoció de la creació artística  i desenvolupant nostres industries 
culturals, que enfortisquen els nostres aspectes propis valencians, 
augmentant així la cohesió social. 

 
 
2.8. Benestar social i qualitat de vida en tot el territori 
 

2.8.1. La Comunitat Valenciana, igual que la resta de l'Estat Espanyol, 
ha patit en els últims anys una greu crisi econòmica, que s'ha traslladat 
al desenvolupament social, provocant una fractura social entre els 
valencians i valencianes que ha vingut a intensificar els processos de 
exclusió social.  

 
2.8.2. Un concepte clau en termes de cohesió social és l'evolució de la 
desigualtat. Durant els governs autonòmics de la dreta, al mateix temps 
que hi havia balafiament i corrupció, a la Comunitat Valenciana es 
produïa un increment de la desigualtat del 10,1%, per sobre de la mitjana 
d'Espanya, on també s'ha incrementat la desigualtat, però en menor 
mesura (8,6%), acostant-se la Comunitat Valenciana als límits de 
desigualtat més elevats per als països més desenvolupats. 

 
2.8.3. La retallada no es va fer en el balafiament, com demostra la 
compra de Valmor per un euro, però que tenia un deute de més de 50 
milions d'euros. La falta de generació de polítiques socials durant l'època 
de bonança econòmica, se sume a retallades pures i duros, la qual cosa 
va portar al fet que la Comunitat Valenciana fóra la cinquena autonomia 
que menys diners públics ha destinat  durant els anys de la crisi a la 
despesa en serveis públics fonamentals  com són la sanitat , l'educació i 
els serveis socials. Aquestes dades ens van situar a la nostra Comunitat 
per sota de la mitjana de les comunitats autònomes en despesa pública 
en serveis fonamentals. 

 
2.8.4. En aquest context, la cinquena província d'Espanya quant a 
població, Alacant també experimenta una reducció de la despesa per 
habitant al llarg del període comprès entre els anys 2006-2015, passant 
dels 921 euros en 2006 als 865 en 2015. Per tant, existeix una major 
severitat de les situacions de pobresa a Alacant pel que fa a la resta de 
la regió valenciana, i sense cap dubte pel que fa al conjunt de l'estat 
espanyol 

 
2.8.5. És clau actuar en aquest moment,  sobre determinats grups 
vulnerables en risc d'exclusió social com són els xiquets i la població 
major de la nostra província. És a dir, sobre la pobresa infantil, i per tant, 
sobre l'impacte que la pobresa està generant en la futura generació 



3 CONGRES          RESOLUCIONS 
PSPV-PSOE PROVINCIA D' ALACANT 

18 
 

d'alacantins, així com sobre la població major, en creixement i que 
generarà impactes de cobertura social que hauran de quedar resolts per 
a evitar que seguisca persistint la pobresa , de manera estructural, en la 
societat alacantina. 

 
2.8.6. A partir del 2015 el Consell, liderat pel President Ximo Puig  
aborda, no solament les conseqüències de la recessió sobre el 
funcionament dels serveis públics, sinó que també  afronta el gran repte 
de corregir els greus desequilibris socials que ha provocat la crisi, i que 
incideixen fonamentalment sobre els grups més vulnerables. 

 
2.8.7. Les polítiques de recuperació i de conquesta de drets socials 
impulsades pel Consell de la Generalitat a partir del 2015, tracten de 
desenvolupar un nou model d'enfortiment d'estructures i xarxes socials 
encaminades a “governar per a les persones”, centrant la implementació 
de polítiques socials en  prioritats injuriades durant els anys de govern 
del Partit Popular en la nostra comunitat, especialment els últims anys en 
els quals la crisi va castigar més durament als ciutadans i ciutadanes, 
sense intervenció alguna per part de l'administració autonòmica 

 
2.8.8. És per això, que durant els dos primers anys del govern del 
Botànic, els esforços s'han  centrat a “salvar a les persones”, 
compensant els copagaments, reduint les  llistes d'espera al mateix 
temps que es reduïen també els índexs de pobresa, establint mesures 
que han contribuït a pal·liar la pobresa energètica que estaven patint 
moltes famílies valencianes. 

 
2.8.9. També s'ha recuperat l'escola pública com una eina generadora 
d'igualtat així com la competència lingüística dels valencians amb un 
decret de plurilingüisme que contribuirà a generar una cultura comuna en 
totes les comarques i províncies de la Comunitat, vertebrant , d'aquesta 
forma el territori.  

 
2.9. Igualtat real amb implicació institucional i social 
 

2.9.1. Per als i les socialistes de la província d'Alacant, la igualtat entre 
dones i homes és un principi fonamental. Impregna totes nostres 
polítiques i a tota l'organització. 

 
2.9.2. Som un partit feminista. Creiem en la democràcia paritària i en la 
nostra labor política les accions positives en favor de la igualtat són 
irrenunciables. El nostre projecte sempre ha sigut incloure la igualtat de 
gènere com a eix prioritari d'actuació que a més, s'estenga de forma 
transversal incorporant la perspectiva de gènere en totes les polítiques 
públiques. De manera que assegurem la igualtat efectiva entre homes i 
dones. Igualtat i equitat com a qüestions de justícia social. 

 
2.9.3. En contraposició, les polítiques de dretes, no solament han reflectit 
una vegada més l'absència de compromís polític amb la igualtat de 
gènere. El Partit Popular, segueix tenint entre un dels seus objectius 
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condemnar de nou a les dones a  un lloc subordinat per a exercir els rols 
tradicionals, expulsant-les del mercat de treball, assumint aquestes totes 
les retallades efectuades en l'estat del benestar. 

 
2.9.4. El P.P ha desarticulat tots aquells instruments que els governs 
socialistes van impulsar per a avançar en la igualtat d'oportunitats entre 
dones i homes. Sent evident la incidència que açò ha tingut en la nostra 
província. 

 
2.9.5. Les i els socialistes de la província d'Alacant som conscients de 
l'aposta ferma que l'actual Consell està fent per la igualtat de gènere. 
Però també cal ser conscients del camí que queda per recórrer i que el 
més difícil està per fer. 

 
2.9.6. Per açò, els i les socialistes d'Alacant, renovem el nostre 
compromís amb la igualtat situant-la en el centre de la nostra acció 
política, perquè sabem que les millores en les polítiques d'igualtat 
redundaran en un major i més just desenvolupament social i econòmic 
de la nostra província. 

 
2.9.7. La crisi no és neutra al gènere. La igualtat entre homes i dones, 
tant en l'accés al mercat laboral, com en les condicions laborals i 
retributives, continua sent un repte en la nostra província.  

 
2.9.8. La nostra societat no pot permetre's que la desocupació femenina 
i la bretxa salarial entre homes i dones seguisca creixent. Com no pot 
permetre's que la conciliació de la vida laboral i familiar no siga una 
realitat. 

 
2.9.9. No és tolerable que Alacant siga la vuitena província amb la 
pensió mitjana de dones més baixa, precaritzant encara més  les seues 
vides. 

 
2.9.10. Per això, els i les socialistes d'Alacant, apostem per un canvi en 
el model productiu i per una revisió dels usos del temps, evitant així una 
fractura social de greus conseqüències. 

 
2.9.11.Qualsevol tipus de violència que s'exerceix sobre les dones i 
xiquetes és una de les principals causes de vulneració dels drets 
fonamentals i llibertats públiques. Constitueix un atemptat contra el dret 
a la vida, a la seguretat, a la llibertat, a la dignitat i a la integritat física i 
psíquica de les mateixes. I és un obstacle per al desenvolupament d'una 
societat democràtica. 

 
2.9.12. La violència masclista és un dels màxims exponents de la 
desigualtat.  

 
2.9.13. Els i les socialistes sabem que no podrem avançar en la igualtat 
entre homes i dones si no afrontem amb fermesa i sense fissures 
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aquesta xacra social. Per açò, la violència de gènere seguirà sent la 
prioritat en l'agenda política dels i les socialistes alacantins/as.  

 
2.9.14. Exigim l’engegada urgent de les mesures del  Pacte d'Estat 
contra la Violència de Gènere. Perquè les dones víctimes d’aquesta 
violència, les seues filles i fills no poden esperar.  

 
2.9.15. Els i les socialistes d'Alacant ens adherim al Pacte Valencià 
contra la Violència de Gènere i Masclista que el govern valencià ha 
impulsat. 

 
2.9.16. Com a dones i homes socialistes i feministes defensarem sempre 
els drets de les dones i xiquetes. En el segle XXI és intolerable legitimar 
les relacions de control patriarcals si volem una societat igualitària. Per 
açò, qualsevol actuació que supose comercialitzar amb els cossos de 
dones i xiquetes com la prostitució o ventres de lloguer tindrà el rebuig 
absolut i la posició en contra dels i les socialistes d'Alacant. 

 
2.10. Habitatge assequible compatible amb desenvolupament turístic i 
creixement sostenible de l'interior i la costa 
 

2.10.1. La situació de crisi econòmica actual ha provocat que existisquen 
un gran nombre de famílies que tenen problemes per a poder accedir a 
un habitatge digne i adequada. Aquesta realitat ha provocat situacions 
de greu vulnerabilitat, precarietat extrema i exclusió social, econòmica i 
residencial 

 
2.10.2. Resulta necessari que les diferents administracions públiques i 
ens implicats realitzen tot tipus d'intervencions que possibiliten l'accés a 
l'habitatge de tots aquells ciutadans que es veuen exclosos d'ella. 

 
2.10.3. Amb la Llei per a la Funció social de l'habitatge s'ha fet realitat 
una reivindicació dels socialistes valencians ja que el seu objectiu no és 
un altre que fer efectiu el dret a un habitatge digne i adequada a més de 
donar resposta a la demanda de la ciutadania amb polítiques dirigides a 
ampliar el parc públic d'habitatges o evitar els desnonaments en els 
sectors més desfavorits.  

 
2.10.4. En  la província d'Alacant, a més s'ha de compatibilitzar aquest 
dret subjectiu dels ciutadans i ciutadanes, amb la necessitat de 
mobilitzar el parc d'habitatges buits, que principalment es troben 
aglutinades en la zona de costa, i que contribuirien a vertebrar el territori. 
En aquest sentit des de la província els socialistes valencianes hem 
d'impulsar òrgans encarregats de garantir el dret a l'habitatge així com 
de realitzar estudis i avaluacions de la situació de l'habitatge , en el qual 
participarien tots els agents implicats i que tindrien com a objectiu fer una 
planificació del desenvolupament residencial de la província en un 
context de sostenibilitat. 

 
2.11. Societat activa en municipis, comarques i en la província 
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2.11.1. Creiem fermament en una societat activa, que es mobilitza i 
participa en el desenvolupament econòmic, social, cultural i polític de 
cada municipi, comarca, la província i la Comunitat. Per açò fomentarem 
l'articulació d'associacions i plataformes sectorials en tots els àmbits 
territorials i, tant amb elles, com amb les quals ja compten amb una 
llarga trajectòria de treball per l'interès general o específic d'un col·lectiu, 
mantindrem reunions constants, sent sempre francs amb els quals 
podem assumir o no de les seues reivindicacions, donant explicacions 
del fet i el que no podem fer, i escoltant-los sempre. Va en el nostre ADN 
com a socialistes. Va haver-hi una època que es criticava l'important 
nombre de socialistes que estaven presents en les diferents 
organitzacions, però la veritat és que ara que és menor, també és menor 
la capacitat d'acció i mobilització d'algunes organitzacions o plataformes, 
o simplement han desaparegut. Hem d'animar al nostre militants a 
participar en associacions sectorials de temes que els interessen. 

 
2.12. Seguretat i justícia com a garantia lliberteu i igualtat 
 

2.12.1. El PSPV-PSOE com a partit que aspirem a governar en tots els 
àmbits tant, Nacional, Comunitat Autònoma, Diputacions Provincials i 
Ajuntaments, com a defensors de la Justícia Social i la Igualtat entre els 
ciutadans. I aquestes polítiques estan sent impulsades actualment amb 
la Labor Legislativa del Consell, amb les lleis aprovades per els Corts 
Valencianes, amb el suport de les Diputacions i Ajuntaments en els quals 
vam governar. 

 
2.12.2. Amb aquestes lleis es potencia, la llibertat, igualtat i justícia i per 
tant la seguretat en un ampli sentit. I com a mostra de la nostra labor 
s'han aprovat el Reglament Valencià de Justícia Gratuïta Decret 
17/2017, que àmplia drets dels ciutadans sense recursos per a accedir a 
la Justícia, garantint el dret a la Tutela Judicial Efectiva. Havent 
augmentat les prestacions dels lletrats del torn d'ofici, i aconseguit posar-
se al dia en els pagaments trimestrals, que amb l'anterior govern 
Valencià els endarreriments en el pagament eren d'un any.  El Govern 
Valencià ha creat la Xarxa d'Oficines d'Assistència i Protecció integral a 
les Víctimes del delicte, amb 8 Oficines en la Província d'Alacant 
(Alacant, Alcoi, Benidorm, Dénia, Elda, Elx, Oriola, Torrevella). En 
aquestes oficines es dóna servei a les mates Violència de Gènere, 
Col·lectius Vulnerables (menors, discapacitats físics o psíquics, etc..) 
donant orientació i suport a les víctimes del delicte abans, durant i 
després del procés. 

 
2.12.3. S'està incidint des de la Generalitat en la creació i implementació 
de nous Jutjats, creant-se enguany 8 nous Jutjats en la Província 
d'Alacant, i dotant a 3 més creats en el 2016. S'han engegat a Alacant 2 
Jutjats especialitzats en Clàusules Sol i Clàusules Abusives.  S'està 
donant un gran impuls a la digitalització dels procediments Judicials, 
amb programes com CICERONE I LEXNET, i tot açò per a dotar-nos 
d'una justícia més ràpida i de qualitat. 
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2.12.4. S'ha impulsat la Llei 14/17 de 10 de Novembre de Memòria 
Democràtica i per a la Convivència en la CV que ve a regular els drets 
de les víctimes i les seues famílies, afavorint la creació d'un cens de 
mates, mapes de localització exhumacions, protocol de posada en 
coneixement per indicis de la comissió de delictes. Creant l'Institut 
València de Memòria Democràtica, els drets humans i les Llibertats 
Públiques. 

 
2.12.5. Llei 2/17 per a Pal·liar i reduir la Pobresa Energètica. Llei  3/17 
per la funció Social de l'Habitatge, recorreguda pel Govern Central del 
Pàg. Llei 8/17 integral de reconeixement del dret a la Identitat i a 
l'Expressió de Gènere. Així com l'aprovació de mesures per a l'efectiva 
aplicació de la Llei de Violència de Gènere i la Llei de Dependència,  que 
les contínues retallades del govern del PP de Madrid estaven deixant 
sense contingut. Demanem la potenciació de les Unitats de Policia 
Nacional, i especialment en mesos estivals en els quals creix la població 
pel Turisme, i millorant les Unitats Especialitzades en la lluita contra  
bandes i el crim organitzat.   Els socialistes de la Província d'Alacant, 
promourem aquests canvis legislatius que estan creant majors nivells de 
Seguretat, Igualtat,  Justícia a la Comunitat Valenciana i en la Província 
d'Alacant.- 
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III. LA RECONSTRUCCIÓ ECONÒMICA  DE 
LA PROVÍNCIA D'ALACANT I LA 
COMUNITAT 

 
 
3.1.- Introducció: el Consell impulsa un nou model econòmic per a 
 la Comunitat i la Província  
 

3.1.1. La Comunitat Valenciana està creixent i generant ocupació. Un 
creixement que es fa notar de manera significativa en els indicadors 
econòmics de la província d'Alacant.  

 
3.1.2. Les taxes interanuals d'afiliació a la seguretat social es mantenen 
positives i respecte al conjunt nacional segueix recuperant pes. Millora la 
taxa de desocupació i encara que es redueix la població activa 
l'ocupació millora. El creixement de la recaptació tributària en la 
província doblega a la mitjana nacional. El saldo comercial roman positiu 
i el turisme estranger continua creixent a un ritme superior al nacional. 
Una de cada cinc habitatges venudes a estrangers a Espanya es realitza 
a Alacant i el consum de combustible i les vendes d'automòbils 
continuen la seua tendència positiva.  

 
3.1.3. Però malgrat la millora de les variables econòmiques, que ens 
situen al capdavant de la senda del creixement econòmic, els efectes de 
la crisi econòmica, encara es deixen sentir a la Comunitat Valenciana i 
especialment en la província d'Alacant on no s'ha recuperat el nivell 
d'ocupació d'abans de la crisi.  

 
3.1.4. La repercussió de la crisi mundial del 2008, en la província 
d'Alacant es va veure agreujada amb una destrucció del teixit productiu a 
un ritme molt superior al que ocorria en la resta d'Espanya amb el 
tancament d'un gran nombre d'empreses i la consegüent destrucció 
d'ocupació. 

 
3.1.5. Durant els governs del partit popular a la Comunitat Valenciana es 
va apostar per un model de creixement basat en la bambolla immobiliària 
que va propiciar que en lloc de reinvertir els beneficis empresarials en el 
teixit industrial es reorientaren cap al sector de la construcció.  

 
3.1.6. En augmentar en bona mesura el pes de la construcció en 
l'economia alacantina es van agreujar els efectes de la crisi. La 
permanent caiguda de la demanda interna va empitjorar per la menor 
despesa pública i per la situació crítica del sector de la construcció. I, 
malgrat l'important augment del turisme en ocasió de la fragilitat en la 
seguretat d'altres països tradicionalment turístics i de la millora de 
l'exportació de les manufactures, no es va aconseguir contrarestar 
l'adversa situació econòmica fins al 2014.  
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3.1.7. A partir del 2015 el nou Consell, aposta per la reconstrucció de 
l'economia valenciana i impulsa un nou model econòmic per a la 
Comunitat i per a la província.  

 
3.1.8. Hui, el Govern del canvi en la Comunitat Valenciana presidit pel 
socialista Ximo Puig, avança en la promoció de polítiques de 
reindustrialització i d'innovació, de transferència del coneixement al teixit 
productiu i en l'estímul de la captació de noves inversions en la 
comunitat. 

 
3.1.9. La recuperació d'empreses industrials cap a parcs empresarials 
valencians és una realitat, evidenciat el restabliment de la confiança de 
les empreses en la comunitat valenciana. 

 
 

3.1.10. S'incrementen els recursos destinats a enfortir les polítiques de 
reindustrialització, energia, innovació, de foment de l'ocupació i la 
inserció laboral, de la promoció de l'activitat emprenedora i 
d'internacionalització. 

 
3.1.11. L'Agència Valenciana de la Innovació (AVI) començarà el seu 
primer exercici, a Alacant, dissenyant i coordinant l'Estratègia d'innovació 
de la Comunitat Valenciana. Amb la implicació i acció eficient de tots els 
agents del Sistema d'innovació (universitats, centres tecnològics, 
institucions públiques de recerca…), la AVI orientarà les seues accions 
cap a la generació de noves activitats d'alt valor afegit que amplie la 
base productiva existent, així com que millore la productivitat de les 
empreses i dels serveis públics valencians. 

 
3.1.12. Es tracta d'una eina especialment important per a la província 
d'Alacant, que compta amb un teixit empresarial de reduït grandària. 
Encara que no és una feblesa exclusiva de la província, s'accentua pel 
fet que el 99% de les empreses alacantines té menys de 50 treballadors 
el que limita la seua capacitat per a innovar, per a millorar la seua 
productivitat i per a internacionalitzar-se. 

 
3.1.13. L'estratègia d'innovació permetrà canalitzar amb eficiència els 
recursos especialitzats propiciant l'avantatge dels processos d'innovació 
per a les pimes que per la seua grandària els resulta difícil accedir.  

 
3.1.14. És necessari intensificar els esforços per a adaptar-se, a una 
realitat canviant a ritme vertiginós. La diferència pel que fa a les anteriors 
revolucions és la rapidesa amb la qual està evolucionant, generant 
noves bretxes econòmiques i socials que cal atallar. 

 
3.1.15. Davant aquesta situació es requereix un procés de transformació 
tecnològica i intel·ligent de les empreses que comporta molta inversió en 
l+D, en creativitat i innovació i en formació permanent, i per a açò, la AVI 
i el IVACE juguen un paper decisiu en la Comunitat i en la província 
d'Alacant. 
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3.1.16. S'ha de seguir avançant en el model de ciutats intel·ligents, 
capaces d'administrar els seus recursos de manera eficient per a 
ciutadans cada vegada més exigents amb els serveis i per a dotar de 
noves infraestructures que permeten aprofitar les oportunitats de la nova 
revolució.  

 
3.2.- Ocupació com un mitjà, no com una fi: acabem amb les bretxes 
 salarials, la precarietat, i amb l'ocupació submergida 
 

3.2.1. L'Ocupació no és una fi en si mateix, és a dir, les polítiques 
econòmiques i laborals no poden cercar només eliminar d'una llista a 
persones de l'atur o aturades. La Generalitat no crea ocupació, més 
enllà de les places de serveis públics, sinó que són els empresaris i els 
autònoms. A més, en aquesta matèria, es té competències en polítiques 
actives d'ocupació, però la veritat és que el marc legislatiu laboral ho 
marca el Govern d'Espanya. Encara així, la Generalitat, com hem 
explicat i explicarem a continuació, si pot propiciar polítiques 
econòmiques i d'inversió que afavorisquen la generació d'ocupació. El 
nostre objectiu que l'ocupació que es gènere siga un mitjà per a 
aconseguir l'emancipació, en el cas dels joves, i mantenir un projecte de 
vida només, en parella, o en família. 

 
3.2.2. No creiem en un model econòmic basat a ser competitius a força 
de mà d'obra barata, sinó en funció d'un producte o servei amb valor 
afegit, de qualitat, i únic o millor que uns altres iguals, fet per empreses 
amb treballadors qualificats, són salaris i condicions de treball dignes, 
que a més guanyen qualitat de vida, però també capacitat de compra, 
possibilitant que el nostre primer mercat, els i les valencianes, tinguen 
capacitat de consum i generen al seu vine més demanda i amb açò 
producció. 

 
3.2.3. Els socialistes apostem per l'ocupació decent i justament retribuïts 
que garantisquen als treballadors i les treballadores autonomia i llibertat 
reals en la construcció del seu projecte de vida. Un compromís 
arreplegat en les resolucions del 39 congrés del PSOE i de la ponència 
del XIII dels socialistes valencians. 

 
3.2.4. Continuarem intensificant els nostres esforços per a facilitar la 
inserció laboral i el foment de l'ocupació, apostant per l'augment de les 
polítiques actives d'ocupació del SERVEF, consolidant els plans de 
Avalem Joves, Avalem Territori i Avalem Experiència. 

 
3.2.5. Defensarem la consolidació de la formació permanent i 
l'adequació de les capacitats reals dels treballadors a les noves 
necessitats d'un entorn canviant, atallant la bretxa digital i de gènere que 
en matèria salarial i en orientació tecnològica s'observa. Reforçarem la 
política emprenedora i més recursos per als autònoms 
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3.2.6. Considerem prioritari lluitar contra l'economia submergida i la 
competència deslleial en la província d'Alacant, exigint controls eficients i 
acabant amb les borses d'il·legalitat i frau.  

 
3.2.7. Les dades de bretxa salarial entre homes i dones és inassumible, 
per la qual cosa hem de considerar una prioritat tant la incorporació 
plena de la dona al mercat laboral, com que està es faça en igualtat de 
salari a igual responsabilitat i treball. Les societats més riques i amb una 
economia més robusta són aquelles que tenen una incorporació plena 
de la dona al mercat laboral. 

 
3.3.- Continuar amb el creixement i diversitat industrial 
 

3.3.1. El procés de canvi de model econòmic que hem explicat abans 
que ha iniciat la Generalitat, basat en la innovació i suport a sectors 
productius, propiciarà afrontar el procés de transformació del teixit 
productiu per a assegurar la seua supervivència en un món empresarial 
competitiu, en un entorn cada vegada més globalitzat i immers en la 
nova revolució industrial, l'anomenada indústria 4.0, on el motor de la 
revolució és la tecnologia digital amb base en internet i la matèria 
primera és la dada. 

 
3.3.2. El Consell està propiciant la inversió per a la millora, la 
modernització i la dotació d'infraestructures i serveis en polígons, àrees 
industrials i enclavaments tecnològics a través de plans d'ajuda a 
projectes. Un programa que haguera de dotar a les nostres comarques 
d'entorns empresarials preparats per a garantir una activitat econòmica 
professionalitzada, sostenible amb el medi ambient i amb serveis 
tecnològics d'avantguarda que permeten una connexió ràpida a internet. 

 
3.3.3. La Comunitat Valenciana i especialment Alacant és un territori 
divers, emprenedor, amb talent i situat en un lloc que és factor atractiu 
per a nous talents i per a noves inversions. Aprofitarem les capacitats i 
les oportunitats del seu enclavament i del knowhow industrial consolidat.  

 
3.4.- Foment del sector agroalimentari de la província d'Alacant 
 

3.4.1. En concordança amb la Ponència de la via valenciana fomentarem 
el desenvolupament de les manufactures tècniques i avançades, així 
com, el sector agroalimentari impulsant el desenvolupament dels 
processos d'elaboració i transformació dels productes agrícoles. 
Propiciarem el desenvolupament d'una agricultura més eficient, biològica 
i més respectuosa amb el medi ambient.  

 
3.4.2. D'acord amb els acords europeus i amb les recents resolucions 
dels Congressos dels Socialistes, impulsarem l'economia circular i 
posarem a l'abast dels agricultors, ramaders i pescadors, a les 
cooperatives, al comerç i a la indústria agroalimentàries les eines que els 
permeten ser referents en producte i en innovació.  
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3.4.3. El Govern d'Espanya ha reduït dràsticament les ajudes a la 
modernització de regadius i les ajudes a les assegurances agràries, al 
mateix temps que augmenta la factura de la producció amb l'increment 
descontrolat del preu de la llum, i amb açò de l'aigua que cal traure dels 
pous. Per contra, la Generalitat creu que cal donar un marc de seguretat 
al sector, recolzant-ho en la realització d'inversions i davant 
desavinences que pogueren generar un crebant en els comptes dels 
nostres agricultors. Hi ha un treball proper amb ells, com també ho hi ha 
amb les cofradies de pescadors i els ramaders. 

 
3.5.- El turisme com a garantia de desenvolupament sostenible 
 

3.5.1. Continuarem treballant per un turisme com a garantia de 
desenvolupament sostenible en la nostra costa i a l'interior, amb 
estratègia comuna i suport representatiu.  

 
3.5.2. Dotarem de més recursos a l'Agència Valenciana de Turisme com 
a motor fonamental de l'economia valenciana, amb més ajudes a 
projectes turístics singulars, convenis de col·laboració amb el sector i el 
desenvolupament de plans de gobernança amb les mancomunitats. Així, 
continuarem posant en valor el nostre patrimoni, la nostra gastronomia i 
la nostra cultura, com a nous atractius per al turista. 

 
3.5.3. Creiem que qui intenta conservar parcel·les de poder en la gestió 
de polítiques i promoció turística s'equivoca, ja que es dupliquen 
esforços i no s'és amb açò ni eficient, ni eficaç. Creiem que és clara la 
competència de la Generalitat en política turística, com a marca l'Estatut, 
per la qual cosa més enllà del marc normatiu que ho empare, la qual 
cosa defensem és que hi haja una coordinació real de la Generalitat, les 
Diputacions, i els ajuntaments, i que aqueixa es faça impulsada per la 
Generalitat i en el marc dels òrgans de coordinació que inclou la sinergia 
públic-privada. Més quan la Generalitat està apostant per crear ofertes 
de productes-serveis concrets, que incloga a totes les destinacions que 
els ofereixen, evitant així la competència entre destinacions de la 
Comunitat.   

 
3.5.4. Davant el debat generat sobre l'aplicació d'una Taxa Turística, els 
socialistes alacantins creiem  que d’aplicar-se deu ser consensuada amb 
els representants del sector i tots els agents implicats en la gestió de 
destinacions i productes-serveis. Cal estudiar formules, l'impacte de 
cadascuna, la pèrdua de competitivitat que suposa o no, i per tant de 
pèrdua de quota de mercat nacional, internacional o de la pròpia 
Comunitat. A veure si per creure que l'administració va a cobrar més, 
resulta que perdent clients-turistes perdem ingressos per altres impostos 
i llocs de treball, o simplement es trasllada la perduda d'ingressos a més 
precarietat. 

 
3.5.5. És curiós que el PP s'esquince les vestidures amb aquest tema i 
callen del tasazo reial que va suposar l'augment d'IVA turístic, sense que 
amb açò s'augmentara ni un euro la inversió o suport a la promoció al 
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sector turístic, ja que de fet els pressupostos de turisme del Govern 
d'Espanya van baixar un 50 % des de 2012, incloent una altra baixada 
del 30 % de les places oferides de l'IMSERSO. 

 
3.6.- Infraestructures per a ser més competitius i vertebrar la Comunitat 
 i la província econòmica i socialment.  
 

3.6.1. Impulsarem i exigirem Infraestructures per a ser més competitius i 
vertebrar la Comunitat i la província econòmica i socialment.  

 
3.6.2. En el període 2007 i 2011, amb el govern socialista presidit per 
José Luis Rodríguez Zapatero es van dur a terme les majors inversions 
en la província d'Alacant per part de l'Estat, un impuls inversor que va 
ser retallat amb la crisi econòmica i amb l'arribada al govern de Mariano 
Rajoy.  

 
3.6.3. Les inversions de l'Estat en la província arreplegades en els últims 
pressupostos generals de l'Estat continuen reflectint l'escàs pes de la 
província en les prioritats del govern central. 

 
3.6.4. Al costat d'un deficient finançament autonòmic, els pressupostos 
en inversió estatal són molt baixos i la seua execució és raquítica. La 
intervenció general de l'estat, en el seu informe sobre l'execució de la 
inversió del sector públic empresarial i fundacional a 31 de desembre de 
2016 publicava que l'execució d'inversió en la comunitat valenciana 
només havia sigut executada en un 33,4%.  

 
3.6.5. Per a corregir aquesta situació, s'ha traslladat al Ministeri de 
Foment “l'Agenda Valenciana d'Infraestructures” on s'arrepleguen 
actuacions d'especial interès per a la província.  

 
3.6.6. Aqueixes inversions en la seua gran majoria ja comptaven amb 
pressupost en 2011, i unes altres ja tenien iniciats els informes oportuns 
per a incloure-les posteriorment en els pressupostos generals de l'Estat. 
Algunes de les inversions que contempla aqueixa agenda són: 

 
1. Inversions en la vertebració de la província amb la Comunitat, 

Espanya, i Europa per tren: 
• La finalització del corredor Mediterrani Ferroviari, inclosa la 

línia d'alta velocitat València-Alacant-Elx-Oriola. 
• El tren de la Costa Alacant-València, que inclourà un branc 

perquè hi haja combois AVE que puguen anar directament 
de Madrid a Benidorm o Dénia. 

• Modernització de la línia Xàtiva Alcoi 
• La millora dels serveis de rodalies per ferrocarril, incloses 

les rodalies Alacant-Villena i Alacant-Múrcia, que en aquest 
cas ha d'incloure les millores en el tram del terme municipal 
d'Elx. 

• Millorar les línies de rodalies de la província d'Alacant, amb 
nous trens més eficients i accessibles. 
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• Tren per la Costa a Torrevieja. 
• Connexió per rodalies amb Aeroport, tant cap al sud per Elx, 

com amb Alacant, i si escau directament cap al nord cap a 
Benidorm i Dénia. 

 
2. Carreteres 

• La gratuïtat de l'AP7 a partir de la fi de la seua concessió. 
• La finalització del tram de la N332 variant de Benissa 

iniciada en 2008.  
• Ampliació de capacitat de la N332 i N340, així com millores 

de seguretat vial. 
• La duplicació de la variant de Torrevieja 
• Ampliació de capacitat de l'accés a l'aeroport d'Alacant,  
• L'ampliació a tercer carril Crevillent-Enllaç Oriola/ Benferri 
• La Ronda Sud d'Elx 

 
3. Port 

 
Mantenir les inversions de millora, tant per a mercaderies, com 
para passatgers, inclosos els creuers. 

 
4. Aeroport Alacant-Elx 

 
Donar ús a la terminal inicial i redefinir els plans estratègics i de 
creixement de l'aeroport, incloent l'ús de l'antiga terminal, la 
segona pista, i la connexió ferroviària.  

 
3.6.7. Caldria afegir que, atès que el Govern va a ser el gestor de la 
segona circumval·lació d'Alacant (AP7 El Campello-Montfort), aquesta 
passada a ser una carretera lliure de peatge des del moment que passe 
a ser titularitat del Govern, més quan no hi ha capacitat econòmica 
d'assumir una ampliació de capacitat de la primera circumval·lació, que 
donat el flux que suporta per noves àrees residencials d'Alacant, està 
col·lapsada. 

 
3.6.8. Açò quant al ministeri de Foment, però hi ha unes altres també 
molt importants per a sectors productius i la qualitat de vida que ha de 
realitzar un altre ministeri inversor, com és el d'Agricultura i Medi 
ambient, que amb el PSOE va invertir més de 2.000 milions d'euros de 
2008 a 2011, i amb el PP ha parat les inversions. Destacar: 

 
1. Regeneració de la Costa 
2. Obres de millora de la Façana litoral, inclòs passejos marítims 
3. Neteja i regeneració llits i barrancs 
4. Modernització de regadius 
5. Millora reutilització i depuració 
6. Connexions dessaladores i possibles noves dessaladores, o si 

escau ampliació de les actuals. 
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3.6.9. En l'àmbit autonòmic, estem incrementant els recursos destinats a 
vertebrar el territori, millorant el manteniment de la xarxa de carreteres 
autonòmiques i augmentant els recursos destinats a inversions de FGV 
(Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana). 

 
3.6.10. Amb efectes en la província per al pròxim any es durà a terme el 
túnel de la Serra Grossa a Alacant, l'electrificació d'un tram a Benidorm 
del Tramvia o la modernització de la línia 9 del Tram d'Alacant. 

 
3.7.- Garantir més aigua i per sempre 
 

3.7.1. Els efectes del canvi climàtic cada vegada es fan més patents en 
la Comunitat, i especialment, en la província alacantina on l'escassetat 
de recursos hídrics ens situa en una sequera estructural que fa 
imprescindible una eficient planificació dels recursos. Una planificació de 
la qual manca el govern central, més preocupat per fer política amb 
l'aigua en lloc de fer política de l'aigua.  

 
3.7.2. Els socialistes, estem liderant un pla d'acció per a garantir més 
aigua i per sempre, amb transparència, eficiència de la gestió del mix de 
producció i preus assequibles. Hem proposat actuacions al Ministeri en 
aquest sentit, amb l'objecte d'incrementar la capacitat de recuperació 
d'aigües i aconseguir el ple rendiment de les dessalinitzadores. I per a 
millorar l'ús eficient de l'aigua estem destinant més recursos per a 
actuacions en la modernització de regadius i l'estalvi de l'aigua així com 
un esforç progressiu en la recerca, amb un augment de recursos 
destinats a la R+D+i. 

 
3.7.3. Compartim i fem pròpia l'obstinació de la Generalitat per exercir un 
paper centrar en la gestió de l'aigua i sobretot en infraestructures que 
han sigut pagades amb diners públics. Hem de desenvolupar i complir 
amb els acords del transvasament Xúquer-Vinalopó. El Govern 
d'Espanya no pot seguir deixant a la província desemparada. Va ser el 
Govern de Zapatero el que va fer una obra de 360 milions d'euros en 
plena crisi econòmica d'Espanya. La Generalitat del PP no va acabar el 
postrasvase, ni el Govern d'Espanya del PP va donar un marc regulatori 
clar, i fins i tot tots dos van cedir a tercers obres públiques, sobre 
terrenys cedits per a unes condicions, limitant control públic del 
transvasament i postrasvase, encara que amb la concessió a uns altres 
de la gestió. 

 
3.7.4. Vam dir que el memoràndum del Tajo-Segura anava a comportar 
el seu tancament, almenys en períodes de temps concrets. No és que 
tinguérem una bola de cristall, és que sabíem que en les últimes 
dècades eren molts els períodes on en els embassaments de la 
capçalera del Tajo hi havia menys de 400 hm3, que era el nou topall que 
s'imposava, a partir del com per llei no hi hauria transvasament algun. 
L'any hidrològic 2015-2016 i en el de 2016-2017 hi ha hagut mesos que 
s'ha tancat el transvasament. En l'actual 2017-2018, que va començar a 
l'octubre, segueix tancat. Hem perdut drets que no creiem que es 
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puguen recuperar, ja que d'entrada hem renunciat a 160 hm3 a l'any, 
doncs la reserva en capçalera passava de 240 hm3 a 400 hm3, ja en 
vigor, i al que caldria afegir nous drets adjudicats a la Comunitat de 
Madrid i Castella-la Manxa, que encara sense necessitar-los, tenen dret 
al seu ús i per tant no es pot transvasar. Ni un hm3 menys. Exigirem que 
el Transvasament seguisca existint i que, com va fer el Govern del 
PSOE en la sequera de 2005 i 2006, es permeta l'ús de l'aqüeducte per 
la compra d'aigua a usuaris de Castella-la Manxa i Comunitat de Madrid, 
i que el cànon es rebaixe en període de sequera quan s'use, i no es 
pague quan no hi haja aigua. 

 
3.7.5. La veritat és que a dia d'avui, amb les condicions de cabal del Tajo 
mitjà i l'Ebre, la veritat és que no haguérem tingut transvasament per 
falta d'aigua. Un transvasament de l'Ebre que per cert el Govern 
d'Espanya del PP ni té previst ara, ni en el futur. El que ens ha salvat ha 
sigut els milions d'euros invertits pel Govern de Zapatero en plena crisi, 
més de 2.000 milions d'euros, en modernització de regadius, millora de 
depuració i reutilització, dessaladores, i el transvasament Xúquer 
Vinalopó. La província d'Alacant era el principal focus inversor del 
Ministeri de Medi ambient. Ara no, ni tan sols van acabar les obres de les 
desaladoras perquè estigueren al 100%.  
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IV. MODEL DE PARTIT:  
PSPV-PSOE, UN PARTIT ÚTIL EN 
 CADA MUNICIPI, COMARCA, LA 
PROVÍNCIA I LA COMUNITAT 

 
 
4.1.- Útil per a la societat alacantina, per a la majoria progressista, i per  i 
les militants  
 

4.1.1. El PSPV-PSOE és un partit vertebrat en el territori, amb una llarga 
trajectòria d'impuls de canvis en molts pobles i ciutats de la Comunitat, 
com de la majoria de la província d'Alacant. El tercer Congrés Provincial 
ho realitzem a més en un moment on la majoria de les alcaldies de la 
província les ocupa un o una socialista, i on el 90 % de la població 
quanta amb un govern de progrés liderat o participat pel PSPV-PSOE. 

 
4.1.2. A açò cal sumar que la Generalitat quanta amb un President 
Socialista, Ximo Puig, i un acord de progrés sòlid, "el Pacte del Botànic", 
que ja ha suposat molts canvis en la millora de la vida dels i les 
valencianes, en el model de creixement, i en la justícia social. 
Honradesa, Estabilitat, i Creixement just. Aqueix és el canvi.  

 
4.1.3. El PSPV-PSOE de la província d'Alacant ha d'estar centrat a 
explicar, a escoltar, i a proposar. Explicar el que fem i perquè ho fem. 
Escoltar que opinen els ciutadans, els treballadors i els empresaris, els 
majors, els joves, les dones, la classe mitjana, els que menys té. 
Escoltar per a saber que fem bé, que fem malament i que hem deixat de 
fer. I hem de proposar, proposar que més anem a fer matí, però sobretot 
proposar que pobles, ciutats, comarques, províncies i Comunitat volem 
dins de 20 anys, per a nosaltres, però sobretot, per als més joves. 

 
4.1.4. El partit ha de ser el que segueix generant amb fets una societat 
valenciana que se sent valenciana, que comparteix embranzida social i 
econòmic, senyals culturals, característiques mediambientals i 
d'hospitalitat. Fets des dels ajuntaments i fets des de la Generalitat. 

 
4.1.5. Per tant, l'estructura provincial no és una fi en si mateix, sinó un 
instrument per a explicar, escoltar, i proposar, però dins d'un projecte 
comú que és el conjunt del PSPV-PSOE, i per tant la gestió de la 
Generalitat i del propi partit a la Comunitat.  

 
4.1.6. I al mateix temps, ha d'ajudar a cada alcalde a tenir un recolze en 
la seua gestió institucional i social. Ha d'ajudar a cada portaveu que 
lidera l'oposició a arribar a aconseguir també en el seu poble o ciutat una 
majoria de progrés amb un/a socialista al capdavant. 
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4.1.7. Com no, hem d'exercir un paper exigent en l'àmbit institucional 
provincial que representa la Diputació, doncs ha de ser en última 
instància una gran mancomunitat al servei dels pobles, especialment els 
més xicotets, i no solament una plataforma de la dreta per a criticar al 
Consell del canvi. 

 
4.1.8. El 39 Congrés Federal del PSOE i el 13 Congrés Nacional del 
PSPV-PSOE han suposat un nou impuls a la modernització del partit, al 
protagonisme dels/as militants i simpatitzants, i a crear canals per a 
sumar i treballar amb la majoria social de progrés que hi ha a Espanya i 
la Comunitat. No es van a repetir de forma detallada les desenes de 
propostes, però si es va a incidir en elements per a aconseguir que el 
partit arribe fins a l'últim alacantí, i de forma especial, a tots els que són i 
es consideren progressistes, d'esquerres, i socialdemòcrates. 

 
4.1.9. Cal incidir i assumir tots que el Partit no és una fi en si mateix, sinó 
un instrument per a la societat, per a la militància i simpatitzants, i per als 
càrrecs públics 

 
4.1.10. El partit és l'instrument que tenen els socialistes i les socialistes 
alacantins, siguen o no militants, per a transformar la societat i 
aconseguir millorar la qualitat de vida de les persones, amb l'objectiu 
d'aconseguir la igualtat i llibertat. És l'instrument a través del com els 
militants i la majoria social de progrés de la Comunitat i de cada municipi 
aconsegueixen guanyar eleccions per a dirigir institucions i amb ells 
prendre les mesures necessàries per a fer efectiva la igualtat i la llibertat. 

 
4.1.11. També ha de ser l'instrument perquè els militants puguen tenir un 
espai de debat i decisió, sobre l'agenda política del partit i amb açò la 
dels seus càrrecs orgànics i públics. Com l'ha de ser també per als quals 
conformen les nostres candidatures i assumeixen responsabilitats 
institucionals, de tal forma que se senten recolzats i coordinats, doncs no 
creiem en l'individualisme, sinó en la força col·lectiva del partit, els seus 
militants, i les seues propostes. 

 
4.1.12. El partit deu també ser un impulsor de la mobilització social i la 
participació ciutadana en debats i posicionaments polítics i en les 
decisions institucionals. Creiem i volem una societat crítica, participativa, 
i que compta amb organitzacions i persones que contribueixen al 
desenvolupament social, cultual, polític i econòmic de la Comunitat i 
cada municipi. El partit ha de ser el seu referent polític i institucional en 
la província, i açò es guanya amb relació directa, sent accessibles, i 
implicant-los en la nostra presa de decisions, no solament en l'elaboració 
de programes electorals, sinó en el dia a dia.  

 
4.1.13. El partit és l'instrument de l'esquerra valencianista i alacantina 
per a gestionar el present, però també per a dissenyar el futur. Açò es fa 
amb una agenda política clara per a l'acció immediata, però amb un 
disseny constant de com volem que siguen nostres ciutats i societat en 6 
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anys, però també per als pròxims 20 anys, doncs així com es poden 
abordar i aconseguir canvis estructurals.  

 
4.1.14. El partit ha de servir perquè els socialistes comuniquem. Els 
socialistes no creiem que l'important siga la percepció i que la realitat 
siga secundària, però som conscients que la ciutadania es guia i recolza 
a un partit o un altre en funció de la percepció que té d'alguna cosa 
concret o del que representa i fa un govern local o autonòmic, o el propi 
partit. Per tant, ha de servir d'instrument per a comunicar dins i fora del 
partit que fem des de les institucions i el partit, per què ho fem, i com ho 
anem a seguir fent. 

 
4.1.15. Els Estatuts i Reglaments han de garantir que el partit és útil i 
que tots els i les militants té igualtat a l'hora d'opinar i participar. 

 
 

4.1.16. Partint del que s'ha dit, la ponència "Model de Partit", inclou els 
següents apartats per a aconseguir que el Partit siga útil i un instrument 
al servei del militant i la societat: 

 
• Militància Activa, amb protagonisme i igualtat 
• Mobilització i Coordinació del partit en tots els àmbits territorials 
• Liderar l'agenda institucional 
• Oberts a la societat i impulsant la seua mobilització 
• Agenda política per a avui, demà, els pròxim 10 anys, 20, 30... 
• Comunicar per a informar sobre els quals fem i volem fer i donar la 

cara 
• Debat concret sobre els nostres Estatuts i Reglaments  

 
4.2.- Un partit amb una militància activa, amb protagonisme i igualtat 
  
 

4.2.1. Des de l'àmbit provincial hem d'impulsar, usar i desenvolupar els 
instruments creats perquè engeguem nostra principal força, com és la 
militància. 

 
 
4.3.- Un partit mobilitzat i coordinat i present en tots territoris  
 

4.3.1. Per a açò hem de comptar amb una agenda de treball clara dins i 
fora i aconseguir la mobilització del partit. S'ha de concretar amb la 
participació de militants, agrupacions locals i comarcals, amb càrrecs 
públics, amb JSPV, i amb gent gran que sap molt del que ha passat i 
perquè. 

 
4.3.2. Aqueix procés ha d'acabar amb l'elaboració d'un pla de treball 
plurianual que definisca els grans objectius, la metodologia de treball, i 
una estimació de calendari. Al mateix temps, any a any cal avaluar el fet 
i fer un pla de treball específic amb accions concretes per a complir 
aqueixos grans objectius. 
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4.3.3. Les 5 grans àrees de treball del partit vénen a coincidir amb els 
apartats que hem establert en aquesta ponència per a aconseguir un 
partit útil, com són: 
 

 
• Organització del partit, coordinació de l'estructura del partit en 

tots els àmbits territorials, dinamització, i protagonisme de la 
militància. 

 
• Coordinació Institucional, tant dels càrrecs públics, com de les 

iniciatives que ens definiran com un partit amb projecte de 
Comunitat i de ciutat. 

 
• Mobilització social, generant-la per a crear consciència política i 

posant en valor les ideologies i les propostes concretes de 
cadascuna, amb presència en l'acció social i sent referents de les 
organitzacions socials, culturals, polítiques i econòmiques. 

 
• Liderar l'agenda política a la Comunitat i en cada municipi, donant 

solucions als problemes actuals i els que sorgeixen en un entorn 
canviant, al mateix temps que definim un projecte de Comunitat i de 
municipi per a 2023, és a dir, acabant l'actual mandat de canvi i 
sabent que anem a fer en el següent. 

 
• Comunicar més i millor des de la seu autonòmica i en cada 

municipi, doncs hi ha vegades que el problema no és la 
comunicació, sinó el que es fa, però en el nostre cas la realitat és 
bona i hem d'aconseguir que la percepció del que fem siga també 
bona, aconseguint que siguem sinònim de lideratge amb 
honradesa, estabilitat, i creixement just.  

 
 

 
4.3.4. Aquestes grans àrees han de tenir també els seus propis apartats 
que faciliten ampliar els esforços del partit, els seus militants i els seus 
dirigents, com es pot veure en el conjunt de la ponència que defineix part 
de la tasca d’eixos apartats en cada eix. 
 

 
4.3.5. Coordinació per a millorar i optimitzar l’esforç del partit, 
càrrecs, i militants 

 
4.3.6. És necessari combinar el lideratge polític del Secretari General 
amb una comissió executiva coordinada, que si ben els seus membres 
treballen en cadascuna de les seues àrees, hi ha una visió global que 
respon a uns grans objectius com a partit. Aqueixa coordinació ha de ser 
impulsora del propi treball de les àrees i procurar que es complisca el pla 
de treball plurianual i anual. No ha d'assumir la coordinació directa de 
tot, però juntament amb el/la Secretari/a General si ha de ser el 
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responsable que funcione o no. Per cada eix que hem definit pugues 
haver-hi un/a coordinador/a, que, novament no és que l'haja de fer tot, 
sinó que ha de saber treballar en equip, delegar, i impulsar el treball i 
l'avaluació del mateix. 

 
4.3.7. Comissió Executiva Nacional amb treball en comú i per àrees 

 
4.3.8. En línia amb el que s'ha dit en l'apartat anterior, els 5 grans 
objectius es converteixen en 5 grans àrees de treball, que al mateix 
temps contenen altres àrees de treball, com podrien ser: 

 
4.3.9. En l'organització del partit: l'acció electoral, la dinamització local i 
del conjunt del partit, el foment de la participació de la militància, la 
formació de militants i càrrecs orgànics i públics,... 

 
4.3.10. En la coordinació institucional: la portavocía dels Corts, la política 
municipal, l'acció en xicotets municipi, la coordinació d'accions en 
mancomunitats i diputacions, la coordinació del Grup de les Corts 
Generals i el Parlament Europeu, ...  

 
4.3.11. En la mobilització social estaran totes les àrees de col·lectius 
sectorials i a més tindrà un caràcter transversal en totes les àrees que 
compten amb col·lectius específics, de tal forma que si bé la relació amb 
aqueix col·lectiu la porta l'àrea corresponent, aqueixa relació especifica 
s'emmarcarà en una estratègia conjunta de relacions constants amb les 
organitzacions sectorials. De forma específica l'àrea que tinga assumida 
les relacions sindicals i amb organitzacions empresarials, socials i 
educatives, a més del responsable d'organitzacions sectorials del partit. 

 
4.3.12. En la coordinació política i de l'agenda política: totes les 
secretàries d'acció sectorial, podent al seu torn agrupar-se estaràs àrees 
per temàtiques, com poden ser les relacionades amb l'econòmica i 
l'ocupació, les polítiques socials, les polítiques mediambientals i de 
desenvolupament rural i ordenació del territori, i polítiques educatives. 

 
4.3.13. En coordinació de la comunicació: també serà trasversal. 

 
4.3.14. Coordinació de comissions executives i càrrecs orgànics 

 
4.3.15. La Comissió Executiva Provincial comptarà amb un plenari i una 
permanent, però podrà establir en el seu propi reglament formular per a 
realitzar reunions més reduïdes i més operatives, sense menys cap de 
les funcions que té el ple de la CEP. No han de ser òrgans tancats, 
podent convidar a participar a aquelles persones que siguen necessàries 
pel tema a tractar. Així mateix, assistiran a tots aquests òrgans els 
membres nats que establisca el seu reglament, tenint veu i vot solament 
aquells membres nats que així ho establisquen els Estatuts Federals i 
del PSPV-PSOE.  
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4.3.16. Però a més cada gran àrea hauria de tenir una dinàmica de 
treball pròpia, de tal forma que la CEP no siga una suma de noms i 
càrrecs, sinó un equip de treball que compta amb grups de  treball 
interns perquè totes les àrees treballen amb un mateix sentit i objectius. 

 
4.3.17. Que la composició venja marcada en els Estatuts fa que els 
canvis que es deurien de realitzar en quant a les àrees o les persones 
siga molt limitat. Per tant, el Congrés marcarà una composició mínima de 
membres, podent el /la Secretari/ General plantejar al comitè nacional 
variar les àrees, l'estructura i les persones que les ocupen. Quan la 
persona afectada estiga d'acord la votació de la proposta serà en 
conjunt. Quan no siga així, aqueix canvi concret es votarà de forma 
individual.  

 
4.3.18. El/la Secretari/a General podrà plantejar a l'Executiva provincial 
la designació de Delegats/as sectorials per a temes concrets i el seu 
nomenament haurà de també establir els seus objectius i el temps per a 
escometre'ls. Podrà assistir als òrgans provincials del PSPV-PSOE amb 
veu però sense vot. Els reglaments desenvoluparan la normativa per a 
aquesta figura. En el primer comitè nacional ordinari després del seu 
nomenament es ratificarà el mateix i els seus termes. 

 
4.3.19. Les decisions de la Comissió Executiva seran públiques i 
s'informarà als militants sobre les mateixes, llevat que per la seua 
naturalesa la seua publicitat puga suposar un desavantatge estratègic 
amb tercers. Qualsevol militant podrà sol·licitar la revocació d'un acord 
davant el comitè nacional,  per a açò haurà de comptar amb una petició 
expressa i concreta signada per un terç dels militants. La normativa 
Reguladora de l'Estructura i Funcionament general del PSPV-PSOE 
regularan aquest procediment.  

 
4.3.20. Agrupacions provincials per a ampliar el treball autonòmic i 
comarcal 

 
4.3.21. Els Estatuts i Reglaments del PSPV-PSOE establiran les 
competències concretes de les agrupacions provincials i comarcals, amb 
la finalitat de que hi haja una acció conjunta del PSOE en tota la 
Comunitat, especialment sobre aquells temes que siguen competència 
de les Comunitats Autònomes. D'igual forma ho faran sobre aquells 
temes sobre els quals hi haja resolucions del Congrés, Comitè o 
Executiva Nacional. Les discrepàncies orgàniques o polítiques es 
tractaran en els òrgans del PSPV-PSOE, i de forma especial en la 
Comissió Executiva Nacional, en el Comitè Nacional o el Consell 
Territorial del PSPV-PSOE, sense que puga existir desavinences 
públiques salve. 
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4.3.22.Agrupacions Comarques que responen i actuen en el seu 
àmbit 

 
4.3.23. Les agrupacions comarcals definiran la seua estructura i erigiran 
al seu secretari/a General per elecció directa dels militants i la seua 
executiva i òrgans en el Congrés Comarcal. Però aquestes executives 
hauran de contenir com a mínim les secretàries d'àrees que es 
correspondrien amb assumptes d'àmbit comarcal, com són entre uns 
altres, la sanitat, la gestió de residus, la gestió de recursos hídrics, i els 
serveis d'emergències. Si existiren mancomunitats comarcals, ha 
d'haver-hi un membre de l'executiva comarcal que s'encarrega del 
seguiment de l'acció del partit i els representants institucionals pel 
PSPV-PSOE. Les seues funcions orgàniques, polítiques i institucionals 
es definiran en els reglaments del PSPV-PSOE. 

 
4.3.24. Redefinir el nombre de comarques potenciant les grans 
ciutats i els seus veïns 

 
4.3.25. El 13 Congrés del PSPV-PSOE va aprovar que la Comissió 
Executiva Nacional tindrà en compte les peticions de les agrupacions 
municipals sobre la seua adscripció a una comarca i per a la creació si 
escau de noves comarques. I estableix que la Comissió Executiva 
Nacional plantejarà un desenvolupament normatiu que regule aquests 
aspectes i com procedir davant aqueixes peticions, tant per a l'adscripció 
d'agrupacions municipals a una comarca, com per a la creació de noves 
comarques. Des de la Comissió Executiva Provincial, conjuntament amb 
les Comissions Executives Comarcals, s'ha de realitzar un estudi de les 
propostes existents i de les quals es podrien plantejar i presentar-ho 
davant la Comissió Executiva Nacional. 

 
4.3.26. Impulsar consells territorials  

 
4.3.27. No podem repetir òrgans que ja s'han aprovat per a l'àmbit 
autonòmic. Al principi hi ha molta motivació, però després d'un any, que 
a més serà any electoral, no poden acudir a tanta reunió. Per tant, 
s'estudiarà amb la CEN que en lloc de fer òrgans propis, es treballe en 
els òrgans autonòmics tant en plens d'aqueix àmbit, com que es facen 
grups de treball per cada província, que es reunisca en la seua pròpia 
província. La Comissió Executiva Provincial podrà establir consells sobre 
temes sectorials o de coordinació territorial per a un o diversos temes. 

 
4.3.28. Fomentar noves estructures per a unir agrupacions de 
diversos pobles 

 
4.3.29. Les agrupacions de menys de 10 militants podran sol·licitar a la 
Comissió Executiva Provincial d'acord amb la Comissió executiva 
nacional i amb la comarcal corresponent, la fusió de les mateixes en una 
sola agrupació municipal. Aquestes agrupacions tindran un format de 
municipals, podent adquirir el nom d'algun element geogràfic en comú de 
les agrupacions que s'integren. Els/les militants d'una població que 
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hagen quedat integrats en una agrupació municipal, podran conformar 
un grup de treball intern de la mateixa denominat "Grup Treball 
Socialista de (nom del poble)", podent prendre les decisions que els 
correspondrien com a agrupació municipal. L'agrupació municipal 
resultant no podrà prendre decisions sobre temes que afecten 
exclusivament a un dels municipis o siga competència d'un solament 
dels ajuntaments. 
 

 
4.3.30. Pla de modernització del partit en tots els àmbits territorials 

 
4.3.31. La Comissió Executiva Provincial plantejarà dins del seu pla de 
treball plurianual i anual un pla de modernització amb objectius concrets, 
metodologia, calendari, i pressupost. Les agrupacions municipals que 
desitgen entrar en el pla de modernització referent a inversions 
concretes en les cases del poble, haurà de realitzar una aportació. 
 

 
4.3.32. Un partit mobilitzat, des de les agrupacions locals a càrrecs 
autonòmics 

 
4.3.33. La CEP, en coordinació amb la CEN, promourà accions 
informatives sobre la gestió que es realitza des de les institucions, així 
com sobre posicionaments del partit sobre temes d'interès per a la 
ciutadania. De forma específica, demanarà als parlamentaris, tant els 
diputats autonòmics, com a nacionals i europeus i al Senador, així com 
als Diputats provincials, que realitzen accions informatives pròpies sobre 
les principals lleis o actuacions del corresponent govern. Com a mínim 
es farà para sobre l'aprovació de pressupostos de cada institució i 
davant els balanç anuals dels govern del PSPV-PSOE o de denúncia 
sobre els partits conservadors. 
 

 
4.3.34. Un partit preparat per a les eleccions de 2019, locals, 
autonòmiques i europees 

 
4.3.35. Queda menys de dos anys per a les pròximes eleccions 
municipals, autonòmiques i europees. Hem de ser capaços de seguir 
amb la nostra tasca institucional, al mateix temps que preparem el partit 
per a aqueixes eleccions. És cert que el nostre millor aval serà el fet, tant 
on vam governar, com on estem en l'oposició, però hem de tenir una 
estructura preparada per a una acció propera en zones preferents pel 
suport que tenim o pel qual podem tenir. Per açò, s'ha de reprendre el 
treball per a tenir agents electorals per seccions i com a mínim per 
barris. 
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4.3.36. Candidatura del PSPV-PSOE en tots els municipis 
 

4.3.37. En aqueixes eleccions municipals hem de tenir candidats/as en 
tots els municipis, per la qual cosa començarem a treballar amb les 
executives comarcals l'avaluació d'on estem, com estem, i com podem 
tenir candidats/as. 

 
4.3.38. Configurar estratègies concretes en l'àmbit municipal 

 
4.3.39. Hem de reprendre els plans de coordinació de la dinamització del 
partit des de les agrupacions locals, dotant-les d'instruments tècnics per 
a realitzar un treball eficient i que maximitze el temps que dediquen 
els/as companys/as i que en moltes ocasions es compagina amb el 
treball i la conciliació familiar. 

 
4.3.40. Treball en xarxa de tot el personal que depenga del PSPV-
PSOE en qualsevol àmbit 

 
4.3.41. La CEP col·laborarà amb la CEN en l'objectiu de  realitzar un 
grup de treball amb totes les persones que treballen per al PSPV-PSOE 
en qualsevol àmbit territorial del partit o institucional. D'aquesta forma es 
coneixerà el capital humà amb el qual expliquem per a realitzar tasques 
de suport tècnic i humà a les accions de la CEN o d'agrupacions 
municipals o comarcals que no compten amb mitjans. A més, s'establirà 
un pla de formació contínua per a aquest personal. En el cas dels 
responsables de premsa, es farà un grup específic perquè treballen de 
forma coordinada amb el gabinet de premsa del PSPV-PSOE i així reben 
directament notes i informació que puguen ampliar amb dades locals o 
comarcals i reexpedir a mitjans d'aqueix àmbit. 

 
4.3.42. Suport tècnic i humà a les agrupacions amb menys recursos 

 
4.343. Aqueixos grups de treball de personal depenent del partit o en les 
institucions proposats pel partit, ajudaran a les agrupacions municipals i 
comarcals amb menys recursos, donant-li com a mínim una cobertura a 
l'hora de la relació amb els mitjans de comunicació de la comarca o la 
província, o per a la presentació d'iniciatives sobre temes del municipi. 

 
4.3.43. Finançament sostenible i transparència 

 
4.3.44. Els comptes del PSPV-PSOE com a organització seran totalment 
transparents i es fixaran límits per a les donacions de particulars per a 
les campanyes electorals. Per a potenciar aquesta meta es reforçarà el 
paper del Gerent del PSPV-PSOE. La designació del responsable 
economicofinancer del Partit es realitzarà pel Gerent del PSOE a 
proposta del Gerent del PSPV-PSOE. Prèviament el Secretari/a General 
provincial, sentida la Comissió Executiva Provincial, li realitzarà una o 
diverses propostes. 
 

 



3 CONGRES          RESOLUCIONS 
PSPV-PSOE PROVINCIA D' ALACANT 

41 
 

4.4.- Un partit de govern i d’alternativa, que lidera l'acció institucional 
 

4.4.1. Coordinació institucional de tots els càrrecs públics 
 

4.4.2. Ha d'existir una coordinació dels càrrecs públics que els faça 
sentir-se recolzats pel partit, dotant-los de suport tècnic i polític. A més, 
han de rebre informació i, si escau, participar en la seua elaboració, 
sobre els posicionaments del partit en les Corts Generals, el parlament 
Europeu, o Els Corts Valencianes. Hi haurà una coordinació efectiva, 
real i ràpida entre: el responsable de la coordinació institucional en la 
CEP, els secretaris d'àrea sobre àmbits institucionals, el coordinador 
dels alacantins en Els Corts, el coordinador del grup de les corts 
generals, la representant en el parlament europeu, els portaveus del 
grup en les Diputacions, i un membre del gabinet de presidència de la 
Generalitat. De forma mensual s'analitzarà l'agenda institucional i aquells 
temes que pogueren portar-se pel PSPV-PSOE al conjunt de les 
institucions o que porte una altra força política i calga fixar una posició. 

 
4.4.3. Govern local en un projecte comú i municipalista 

 
4.4.4. Hem d'aconseguir que la gestió d'un govern socialista tinga uns 
senyals d'identitat pròpies que perceba nítidament la ciutadania. 
Evidentment la casuística autonòmica, provincial, comarcal i municipal 
és brutal, i el partit ha de saber respondre en cada àmbit a açò. Però si 
pot haver-hi una sèrie de mesures que ens defineixen, com pot ser sobre 
honradesa, estabilitat en la pluralitat política, creixement just i sostenible, 
igualtat, lluita contra la violència de gènere, polítiques socials, i educació 
pública i de qualitat. La CEN i la CEP han de donar un marc que ens 
permeta donar aqueixa imatge de projecte comú, tant pel que fem, com 
per com ho expliquem. 

 
4.4.5. Govern autonòmic proper i sensible a la realitat social 

 
4.4.6. El Consell i tots els/as alts càrrecs que conformen la Generalitat 
han de ser propers i sensibles a la realitat social, però el partit a més ha 
d'ajudar-los al fet que es veja que ho són i que tenim un govern que 
utilitza el diàleg com un mitjà per a cogestionar amb la societat els 
canvis, però sense eludir en cap moment les seues responsabilitats. 
Dins de les accions informatives que s'han comentat abans, s'inclourà 
una general per a explicar la gestió del Consell després de dos anys i 
concretes sobre grans efectes d'aqueixos canvis i dels quals es 
produiran abans d'acabar el mandat per decisions ja preses o que es 
van a prendre de forma imminent. La presència d'alts càrrecs en les 
Assemblees Obertes, en convencions, o en reunions de comissions 
executives ha de ser una constant, com que els diputats/as autonòmics 
han de tenir també una labor protagonista a explicar l'agenda legislativa 
del canvi.  
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4.4.7. Suport en la pluralitat política en tots els àmbits de la 
Comunitat 

 
4.4.8. La CEP ha de seguir amb la tasca de recolzar als nostres grups 
parlamentari, en la diputació o grups municipals i de govern local per a 
aconseguir que el PSPV-PSOE seguisca liderant o lidere en 2019 els 
governs de canvi, que ara són plurals. La pluralitat en l'esquerra o en el 
centre dreta ha vingut per a quedar-se, almenys en els pròxims 6 anys, 
per la qual cosa hem de saber gestionar-la i que tot socialista, militant o 
càrrecs orgànic o públic, se senta recolzat pel partit en la gestió 
d'aqueixa pluralitat. 

 
4.4.9. Suport per a ser l'alternativa on no vam governar   

 
4.4.10. El partit ha de tenir una línia de treball pròpia per als municipis on 
el PSPV-PSOE no forma part del govern local i és necessari reforçar la 
visió d'alternativa.  

 
4.4.11. Actuar i transformar les diputacions. Creiem que les 
Diputacions s'han de convertir en grans mancomunitats de la qual 
formen part els alcaldes, però fins que açò es produïsca, el PSPV-PSOE 
actuarà i procurarà que complisquen el seu paper de suport als municipis 
i que es faça sobre el que li correspon i en coordinació amb la 
Generalitat. Els/as Diputats/as provincials hauran d'assistir a les 
reunions de les executives i comitès comarcals als quals se'ls 
convoquen i podran sol·licitar-los informes específics sobre decisions en 
el ple o comissions de la diputació que afecten a la comarca. També els 
diputats provincials podran sol·licitar poder donar aqueixa explicació i 
crear grups de coordinació amb alcaldes i portaveus municipals, als 
quals podrà assistir el secretari general comarcal i qui l'executiva 
comarcal trie com a responsable de la política municipal. 

 
4.4.12. Oficines parlamentàries amb espai físic i mobilitat i 
presència territorial. Caldrà definir novament l'oficina parlamentària de 
la província d'Alacant i fer-ho amb qui es van a ocupar d'elles, els 
parlamentaris. Més que un espai físic, és necessari un espai digital i la 
presència en el territori, com podria ser amb una presència constant en 
cada comarca. 

 
4.4.13. Treball en xarxa de personal adscrit a grups institucionals.  
Com hem dit abans, es farà un grup de treball amb tot el personal 
nomenat o adscrit per decisió del PSPV-PSOE al grup municipal, al de la 
diputació, al dels Corts, al de les Corts Generals, al del parlament 
europeu, o qualsevol altra institució. D'aquesta forma, podran també 
rebre directament indicacions de coordinació de l'acció institucional del 
partit. 
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4.5.- Un partit obert als alicantin@s i que impulsa la mobilització social 
 

4.5.1. Hem de ser un Partit obert a la transparència, participació i 
col·laboració. Els nostres actes han de ser oberts i hem de millorar la 
relació amb tots els col·lectius de tots els àmbits territorials, i en aquest 
cas d'aquells que tenen un àmbit provincial. Hem de ser el seu referent 
polític, fins i tot dins de la pluralitat de l'esquerra. I ser-ho pel que fem i 
com ho fem, sobretot com comptem amb ells. 

 
4.5.2. Per això és necessari desenvolupar les mesures aprovades pel 13 
Congrés, com són: 

 
• Casas del poble com a espai de participació i debat social.  
• Revisar l'estructures sectorials per a fer-la més eficaç socialment i 

accessible.  
• Suport i treball en comú amb els sindicats.  
• Promoure plataformes d'organitzacions, tant permanents com a 

específiques.  
• Mantenir i impulsar "els consells del pspv" amb grups de treball 

provincials 
• Les primàries obertes 
• Codi de trasparencia/ bon governe 
• Relació constant amb organitzacions socials, culturals, 

econòmiques,...  
• Crear una xarxa i hem de localitzar als militants i simpatitzants que 

ja participen activament, de tal forma que puguem comptar amb ells 
com a agents directes del partit i ells amb els dirigents del partit per 
a anar a aqueixos col·lectius a explicar la nostra posició, la qual 
cosa fem, o el que volem fer. 

• Implicar als simpatitzants i augmentar el seu nombre 
• Militants directes 

 
 
4.6.- Un partit que lidera l'agenda política d'avui i del futur 
 

4.6.1. Lideratge polític i Província i Comunitat que volem en 2023. 
No és casual aqueixa data, és liderar el canvi actual i el de la pròxima 
legislatura municipal i autonòmica. Hem de plantejar respostes a 
problemes actuals, però si tenim aqueixa visió plurianual, podrem 
plantejar sense mentir canvis estructurals realitzables, i que de debò 
aconseguim una societat millor, més justa, més igualitària, més 
respectuosa amb la diversitat, i amb açò més lliure. 

 
4.6.2. Debats sobre l'agenda política a mitjà i llarg termini, a la 
Comunitat i en cada municipi. Hem de propiciar el debat de la 
Comunitat, la província  i els municipis que volem i implicar a agents 
socials, econòmics, polítics i culturals en un pla estratègic per a la 
Comunitat i encada municipi. 
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4.6.3. Resposta política participada davant temes que generen 
alarma social. A més d'aqueixa visió de futur, el Partit ha de ser capaç 
d'estar en els debats socials sobre problemes concrets o estructurals. 

 
4.6.4. Capacitat d'unir al partit i fixar posició sobre temes d'interès 
general. No sap més el que contesta abans, sinó el que contesta millor. I 
contestar millor en el PSPV-PSOE és quan el partit en el seu conjunt 
recolza una posició i ix en tromba a explicar-la. No estem en política per 
a estar còmodes, sinó per a canviar les coses en favor de la majoria 
social. Açò suposa que determinats "poders" o persones amb gran 
influència puguen mobilitzar-se i generar molt soroll. El soroll és millor no 
provocar-ho, però quan encara així es genera i a més és per a defensar 
interessos econòmics o ideològics concrets, hem de ser capaços de 
consensuar una posició i defensar-la conjuntament. 

 
4.6.5. Fundació Ernest Lluch oberta a més debats i en tota la 
Comunitat, també en la província d'Alacant. La nostra fundació ha de 
reprendre el treball d'anàlisi de la realitat i les polítiques per a ser aqueix 
espai referent en propostes i idees, també amb accions i informes 
concrets d'àmbit provincial o comarcal. 

 
4.7.- Un partit que comunica i ajudar a comunicar a militants i càrrecs 
 

4.7.1. Com hem dit abans, no sempre el problema és la comunicació, 
doncs hi ha qui va dir açò i no es va adonar que el problema era el 
balafiament, la corrupció i les retallades. En el nostre cas, no 
comuniquem bé i encara així la societat ens veu bé i valora positivament 
els que fem en les institucions i com a partit. 

 
4.7.2. Podem fer-ho millor treballant en equip en tots els àmbits 
territorials i institucionals. Es tracta de no caure en la innovació per la 
innovació. Hem d'aconseguir assentar la percepció de bon govern 
basada en honradesa, Estabilitat i creixement just. Per a açò 
responsables de premsa, de xarxes, i càrrecs orgànics i institucionals, a 
més dels propis militants, han de comptar amb instruments per a 
defensar la posició del PSPV-PSOE. 

 
4.7.3. Per això, desenvoluparem, conjuntament amb la CEN i el seu 
gabinet de premsa. 
 
4.7.4. Enentre altres mesures les següents: 
 

• Treball en xarxa de gabinets de premsa 
• Notes de premsa ampliables amb ressenyes locals, comarcals i 

provincials 
• Argumentaris sobre temes d'interès social  
• Adaptació a les Noves tecnologies, no solament millorant la 

informació i serveis en la xarxa, sinó també generant una app 
pròpia del partit que siga útil i facilite la comunicació amb militants, 
amb càrrecs i mitjans.   
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• Major presència en Xarxes socials amb agents de mobilització de 
missatges 

• Imatge corporativa d'un projecte comú 
• Xarxa de Wathsapp de militants i simpatitzants 
• Campanyes informatives dins i obertes per accions concretes o de 

balanç 
• Imatge comuna per a un període de temps i adaptable en l'àmbit 

local 
• Suport de portaveus qualificats per a l'àmbit local i comarcal. 
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V. ESTATUTS 
 
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1 
 
La denominació de l'Agrupació Provincial del Partit Socialista del País Valencià 
PSOE en la província d'Alacant és la d'Agrupació Provincial Socialista d'Alacant 
(PSOE) AGRUPACIÓ PROVINCIAL PSPV-PSOE. Està formada per totes les 
Agrupacions de Districte, Municipals i Comarcals de la Província d'Alacant. 
 
Els emblemes del partit són l'enclusa, el tinter, la ploma i el llibre; i el puny i la 
rosa, i les sigles PSPV-PSOE. 
 
Article 2 
 
El nostre Partit és una organització política de la classe treballadora i dels 
homes i dones que lluiten contra tot tipus d'explotació, aspirant a transformar la 
societat per a convertir-la en una societat lliure, igualitària, solidària i en pau 
que lluita pel progrés dels pobles. Els seus objectius i programes són els fixats 
en la seua declaració de principis i en les resolucions dels seus Congressos. 
 
Els/as militants i simpatitzants de l'Agrupació Provincial d'Alacant accepten i 
estan obligats a complir i defensar la declaració de principis del PSOE, els 
programes, els Estatuts i reglaments del PSOE i del PSPV-PSOE, així com les 
resolucions dels òrgans federals, nacionals i provincials i, si escau, locals i 
comarcals del Partit. 
 
Article 3.  
 
Els òrgans executius i de representació seran triats d'acord als següents 
criteris. 
 
Elecció dels òrgans executius: 
 
La comissió executiva provincial serà triada pel següent sistema: 
 
- Elecció del/a Secretari/a General: es realitzarà a través del sistema de 
primàries, mitjançant vot individual, directe i secret dels i les militants i afiliats 
directes si escau de la provincial d'Alacant i que tinguen plens drets polítics, 
conforme al regulat en les normes reglamentàries de desenvolupament. El 
procés de primària, es regirà per normes del PSOE i PSPV-PSOE, que 
afavorisquen la presentació de candidats i vetlen per la igualtat de mitjans i 
recursos, la imparcialitat de l'organització, la llibertat i la transparència durant el 
procés. Les primàries se celebraran pel sistema de “doble volta”. En la primera 
volta, resultarà triat/a Secretari/a General el candidat/al fet que obtinga més del 
50% dels vots vàlids. Si hi haguera més de dues candidatures proclamades i 
cap obtinguera més del 50% dels vots vàlids en la primera volta, passaran a la 
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segona volta les dues candidatures que obtinguen el major nombre de vots, en 
la qual resultarà triat/a Secretari/a General el candidat/al fet que obtinga major 
nombre de vots. 
 
Per a aconseguir la consideració de candidat/a, serà necessari aconseguir els 
següents percentatges d'avals del cens: un 3% dels avals dels militants de la 
província d'Alacant. 
 
En cas que un/una d'únic/a militant aconseguisca el nombre mínim d'avals, 
l'òrgan verificador d'avals li proclamarà Secretari/a General sense necessitat, 
en aquest cas, de votació. 
 
Als únics efectes de verificació dels avals necessaris per a l'obtenció de la 
candidatura, els precandidats podran aportar a l'òrgan verificador dels avals, 
com a màxim, el doble del nombre d'avals requerits per a obtenir la condició de 
candidat/a, tan sols amb la finalitat d'arribar al mínim establit per la possible 
anul·lació de part dels avals presentats. 
 
L'òrgan verificador dels avals serà el Comitè d'Ètica provincial. 
 
Elecció de la Comissió Executiva Provincial: mitjançant sistema majoritari, a 
proposta del/a Secretari/a General triat, per vot individual, directe i secret de 
tots/as els/as delegats/as amb dret a vot del Congrés respectiu 
 
Per a una major imparcialitat en els processos de primàries, els i les 
candidats/as i els representants designats per la candidatura que ocupen llocs 
orgànics en la Comissió Executiva Provincial, durant els processos de 
primàries, quedaran suspesos del seu càrrec, quedant delegades 
automàticament les seues funcions en la persona o òrgan que les normes 
prevegen que ho substitueix en les seues funcions temporalment. 
 
2. Elecció d'altres òrgans: 
 
Elecció del Comitè Provincial: 
 
Elecció en el Congrés Provincial: 
 
Els membres del comitè provincial seran triats, en el nombre que corresponga, 
per els/as delegats/as dels Congressos en llistes completes, tancades i 
bloquejades, que hauran de tenir igual representació d'homes i dones ordenats 
de forma alternativa. Quan el nombre d'integrants de la llista siga imparell, la 
presència de tots dos sexes serà el més ajustada a l'equilibri numèric, 
respectant-se l'ordre alternatiu entre els candidats d'un i un altre sexe. 
 
En el cas que existisquen dues llistes, la minoria que obtinga com a mínim un 
20% dels vots vàlids a candidatures, tindrà una representació proporcional a 
aquests. En tot cas, la llista que obtinga la majoria tindrà dret a la meitat més 
un dels/as delegats/as a triar. 
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En el cas que existisquen més de dues llistes i cap obtinga la majoria, la més 
votada tindrà dret a una representació de la meitat més un dels càrrecs a triar, 
repartint-se la resta proporcionalment entre les altres candidatures que hagen 
superat el 20%. 
 
Elecció directa per votació dels/les afiliats/des: 
 
Així mateix, un terç dels membres del comitè provincial seran triats/as 
mitjançant el vot individual, directe i secret dels i les militants del PSPV-PSOE 
de la província d'Alacant i afiliats/as directes/as de la província d'Alacant i que 
tinguen plens drets polítics, conforme al desenvolupament reglamentari que 
s'aprovarà. La delegació resultant de la votació haurà de tenir igual 
representació d'homes i dones. Quan el nombre d'integrants de la llista siga 
imparell, la presència de tots dos sexes serà el més ajustada a l'equilibri 
numèric. 
 
Elecció de Delegats/as dels Congressos i els/les Participants en 
les Conferències: 
 
Seran triats mitjançant el vot individual, directe i secret dels i les militants del 
PSPV-PSOE de la província d'Alacant i que tinguen plens drets polítics, 
conforme al reglament a aquest efecte aprovat pel Comitè Federal, o si escau 
el Comitè Nacional del PSPV-PSOE. Al Congrés no podran assistir com 
delegats/as els membres de la Comissione Executiva Provincial. 
 
La delegació resultant de la votació haurà de tenir igual representació d'homes i 
dones. Quan el nombre d'integrants de la llista siga imparell, la presència de 
tots dos sexes serà el més ajustada a l'equilibri numèric. 
 
El Partit es pronuncia per la democràcia paritària entre homes i dones i, en 
conseqüència, adopta el sistema de representació equilibrada en virtut del com 
cap sexe tinga menys del 40% ni més del 60% de representació en qualsevol 
òrgan d'adreça, control o executiu del Partit, incloses, l'adreça i les portaveus 
de les comissions, i els càrrecs el nomenament dels quals recau en els grups 
socialistes en les institucions. Qualsevol excepció a aquesta norma haurà de 
ser autoritzada per l'òrgan competent, previ informe motivat. 
 
Article 4. De la censura del/la Secretari/a General, de les comissiones 
gestores i de les dimissions de membres de la Comissió Executiva 
 
De la revocació del/a secretari/a general: 
 
1.- L'inici del procés de revocació o censura del/a  Secretari/a General requerirà 
ser motivat i acordat, mitjançant votació secreta, per un mínim del 51% de vots 
del Comitè Provincial; adoptat l'acord d'inici del procés de revocació, la remoció 
de la persona titular de la Secretaria General haurà de ser aprovada per la 
militància i afiliats/as directes/as de la província d'Alacant en una consulta que 
haurà de celebrar-se en el termini d'un mes des de l'acord de censura del 
Comitè Provincial. En cas que la remoció siga decidida en la consulta per la 
majoria dels vots emesos, es produirà al cessament de la Comissió Executiva 
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Provincial, nomenant-se immediatament una Comissió Gestora. La seua 
constitució, en els supòsits previstos estatutària o reglamentàriament, serà 
nomenada per la Comissió Executiva Nacional, i haurà d'informar-se a la 
Comissió Nacional d'Ètica i Garanties del PSPV-PSOE.  
 
2.- En cas de dimissió o defunció del/a Secretari/a General de la Comissió 
Executiva Provincial, així com quan s'hagen pres mesures disciplinàries contra 
el/la Secretari/a General que hagen comportat la seua suspensió de militància, 
la Comissió Executiva Nacional nomenarà una Comissió Gestora, i haurà 
d'informar-se a la Comissió Nacional d'Ètica i Garanties del PSPV-PSOE. 
 
De les Comissiones Gestores de l'Agrupació Provincial 
 
Les Comissiones Gestores que resulten del procediment anterior tindran un 
mandat limitat a un termini de 90 dies com a màxim des del seu nomenament, 
tenint com a missió exclusiva en aqueix període l'organització del procés de 
Primàries i l'organització del Congrés, si escau, que done lloc a l'elecció d'un/a 
nou/a Secretari/a General i una nova Comissió Executiva.  
 
La Comissió Gestora solament podrà adoptar, des d'una posició de neutralitat 
interna, les decisions ordinàries de gestió de l'organització del partit, sense 
comprometre amb la seua actuació la política o el funcionament més enllà del 
període del seu mandat. 
 
La constitució de les Comissiones Gestores es derivarà dels supòsits previstos 
en l'apartat anterior per la remoció o censura dels/as Secretaris/as Generals i 
d'aquells altres supòsits que es determinen en els presents Estatuts i 
reglamentàriament. 
 
Durant el mandat de la Comissió Gestora, el cens d'afiliats no podrà modificar-
se, a l'efecte del procés d'elecció dels òrgans als quals substituïsca 
temporalment. 
 
 
De la dimissió de membres de la Comissió Executiva Provincial 
 
Les dimissions que puguen produir-se de membres de la Comissió Executiva 
Provincial, seran cobertes pel Comitè Provincial a proposta del/a Secretari/a 
General sense que, en cap cas, tals cessaments o dimissions puguen donar 
lloc a la dimissió en el seu conjunt de la Comissió Executiva Provincial 
 
Article 5. Dels drets i deures dels militants, simpatitzants, i militants 
directes 
 
Els drets i deures dels militants, simpatitzants i militants directes estan establits 
pels Estatuts i reglaments del PSOE i del PSPV-PSOE, per la qual cosa, en la 
mesura que li corresponga segons aqueixos mateixos Estatuts i Reglaments, la 
Comissió Executiva Provincial vetlarà pel seu compliment. En la mesura que 
els òrgans superiors a aquest àmbit ho consideren oportú o així corresponga, 
podrà assumir tasques concretes per a garantir el compliment dels drets i 
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debats, així com per a instar a aqueixos òrgans superiors o altres òrgans de 
l'Agrupació Provincial a prendre les mesures oportunes perquè es garantisquen 
els drets i deures dels/as afiliats/as, simpatitzants, o militants directes. 
 
TÍTOL II. ASSOCIACIONS I COL·LECTIUS. 
 
Article 6 
 
Convenis de col·laboració d'associacions i col·lectius. 
 
1.- El PSPV-PSOE de la Província d'Alacant podrà establir convenis de 
col·laboració amb les associacions culturals, professionals, recreatives, 
reivindicatives, cooperatives, centres d'estudis, organitzacions tècniques i clubs 
d'opinió o similars que desenvolupen la seua labor en la província d'Alacant i en 
el si de moviments socials (ecologisme, pacifisme, etc.); el moviment ciutadà 
(associacions de veïns, consumidors, etc.); el món de la cultura, recerca 
teòrica, ideològica i la Universitat; les reivindicacions socials (tercera edat, 
joves, etc.); sempre que ni en els seus Estatuts ni en les seues finalitats hi haja 
contradiccions amb els principis ideològics i les resolucions dels Congressos 
del PSPV-PSOE. 
 
2.- La col·laboració es formalitzarà mitjançant un conveni subscrit amb la 
Comissió Executiva Provincial i en el qual especificaran els deures i els drets 
de les organitzacions col·laboradores, entre els quals podrà estar el de 
participar en el Congrés i en el Comitè Provincial. 
 
3.- En la primera reunió que celebre el Comitè Provincial haurà de pronunciar-
se sobre el conveni de col·laboració aprovant-ho per majoria. En qualsevol cas, 
es podrà recórrer al òrgan immediatament superior, que també haurà de decidir 
per majoria. 
 
TÍTOL III. ESTRUCTURA GENERAL DEL PARTIT. 
 
Article 7 
 
L'Agrupació Provincial Socialista de la Província d'Alacant, està constituïda per 
totes les Agrupacions Comarcals, de Districte i Municipals que es troben en 
l'àmbit territorial de la província d'Alacant i està integrada en el Partit Socialista 
del País Valencià PSOE. 
 
La missió de l'Agrupació Provincial és desenvolupar en la província d'Alacant la 
política general del Partit, així com dur a terme les iniciatives necessàries per a 
fer front als seus problemes, d'acord amb les directrius generals dels òrgans 
superiors, com són la Comissió Executiva Nacional i la Comissió Executiva 
Federal. 
 
Estatuts i Reglaments del PSPV-PSOE establiran les competències concretes 
de les agrupacions provincials i comarcals, amb la finalitat de que hi haja una 
acció conjunta del PSPV-PSOE en tota la Comunitat, especialment sobre 
aquells temes que siguen competència de la Generalitat Valenciana, davant els 
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quals l'agrupació provincial i comarcals hauran d'assumir la coordinació 
orgànica, política i institucional de la Comissió Executiva Nacional. D'igual 
forma ho faran sobre aquells temes dels quals hi haja resolucions del Congrés, 
Comitè o Executiva Nacional. 
 
Les discrepàncies orgàniques o polítiques es tractaran en els òrgans del PSPV- 
PSOE, i de forma especial en la Comissió Executiva Nacional, en el Comitè 
Nacional o el Consell Territorial del PSPV-PSOE 
 
Article 8 
 
La denominació, organització i estatuts de l'Agrupació Socialista de la Província 
d'Alacant hauran de ser ratificats pel Comitè Nacional en el termini màxim de 
sis mesos des de la seua presentació. 
 
Article 9 
 
Són òrgans de l'Agrupació Provincial Socialista de la Província d'Alacant, el 
Congrés Provincial, el Comitè Provincial, la Comissió Executiva Provincial, la 
Comissió Provincial Revisora de Comptes, el Comitè d'Ètica provincial i el 
Consell Territorial Provincial. 
 
Article 10 
 
Qualsevol actuació dels òrgans que integren aquesta Agrupació Provincial que 
resultara contrària a l'establit en aquests Estatuts, a les resolucions del Comitè 
Provincial o de la Comissió Executiva Provincial, podrà ser suspesa i deixada 
sense efecte per decisió de la Comissió Executiva Provincial, remetent-se la 
resolució definitiva a la primera reunió que celebre el Comitè Provincial. 
 
Article 11 
 
Referent a les Organitzacions Sectorials, la Comissió Executiva Provincial 
donarà compliment a l'establit per a elles pels Estatuts i Reglaments del PSOE i 
el PSPV-PSOE, així com a les resolucions que sobre aquest tema aprova la 
Comissió Executiva Federal i la Nacional, o si escau el Comitè Federal o el 
Nacional. 
 
TÍTOL IV. ÒRGANS PROVINCIALS DEL PARTIT. 
 
CAPÍTOL I. CONGRÉS PROVINCIAL. 
 
Article 12 
 
El Congrés Provincial és màxim òrgan de decisió de l'Agrupació Provincial 
Socialista d'Alacant del PSPV-PSOE. I té com a principals funcions les 
següents: 
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D'acord amb els principis, resolucions, i programes del Partit fixats pel Congrés 
Federal i Nacional, estableix la línia política i assenyala la seua estratègia per a 
la província d'Alacant. 
Debat i jutja la gestió de la Comissió Executiva Provincial, del Comitè Provincial 
i del Comitè d'Ètica Provincial i la Comissió Revisora de comptes. 
Tria la Comissió Executiva Provincial, el Comitè d'Ètica Provincial, la comissió 
revisora de comptes i els seus representants en el Comitè Nacional. 
Debat i aprova els Estatuts de l'Agrupació provincial 
 
 
Article 13 
 
1. El Congrés Provincial està integrat per: 
 
a) Les delegacions de les agrupacions municipals triades pel procediment 

establit en l'article 3 d'aquests Estatuts 
b) La delegació de Joventuts Socialistes d'Espanya triada per les normes 

que resulten d'aplicació. 
c) Una delegació de cadascuna de les organitzacions sectorials, amb veu i 

vot, en els termes expressats en els Estatuts i Reglaments del PSOE i el 
PSPV-PSOE 

d) La Comissió Executiva Provincial, amb veu però sense vot, excepte en el 
debat de les Ponències o Resolucions, que si tindran dret a vot. 

 
2. El nombre de delegats/as serà establit pel Comitè Provincial o òrgan que 
convoque el Congrés, oscil·lant entre 100 i 500. 
 
3. Assistirà una representació, amb veu però sense vot dels corrents d'opinió i 
les col·lectivitats que estigueren associades al PSOE. El seu nombre de 
delegats i delegades serà determinat per l'òrgan convocant en funció del 
nombre de persones que integren aquestes col·lectivitats, tot açò sense 
perjudici dels possibles drets a participar amb vot a aquelles col·lectivitats amb 
les quals així s'haja acordat en el document d'associació. La representació la 
fixaran els Estatuts i Reglaments del PSOE i el PSPV-PSOE 
 
4. El congrés es reuneix ordinàriament entre el tercer i quart any des de la 
celebració del congrés ordinari anterior, i sempre també amb caràcter ordinari 
després del Congrés ordinari del PSPV-PSOE. 
 
Article 14 
 
Para tot el no establit en aquests Estatuts sobre la convocatòria i el 
funcionament del Congrés Provincial, s'atendrà a l'establit pel Reglament de 
Congressos i el Reglament de funcionament intern del PSOE i el PSPV-PSOE.  
 
Article 15 
 
El Congrés Provincial es convocarà obligatòriament dins dels seixanta dies 
posteriors a la celebració del Congrés Ordinari del PSPV-PSOE i 
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extraordinàriament quan ho convoque el Comitè Provincial, la Comissió 
Executiva Provincial, o ho sol·liciten la meitat més un dels afiliats. 
 
Article 16 
 
El Congrés Provincial serà convocat pel Comitè Provincial o per la Comissió 
Executiva Provincial, qui determinarà les dates i lloc de reunió almenys amb 60 
dies d'antelació. 
 
S'enviarà una proposta d'Ordre del Dia Provisional i una Ponència-Marque 
elaborada per la Comissió Executiva Provincial, que haurà de ser ratificada pel 
Comitè Provincial. 
 
Així mateix s'enviaran les Memòries de Gestió del Comitè Provincial, Comissió 
Executiva Provincial i Comissió Provincial Revisora de Comptes. 
 
Les Agrupacions Municipals disposaran d'un màxim de 30 dies per a formular 
suggeriments a l'Ordre del Dia, presentar proposicions, esmenes parcials o 
ponències alternatives sobre matèria de qualsevol naturalesa, tant si figuren 
incloses en la Ponència-Marque com si no, sempre que obtinguen un mínim del 
20 per cent de recolze en el respectiu Congrés. 
 
Quinze dies abans de la data fixada per a la celebració del Congrés, el Comitè 
Provincial, a través de la Comissió Executiva Provincial, enviarà a totes les 
Agrupacions Municipals i Delegats/as triats/as per al Congrés Provincial, una 
Memòria amb totes l'esmenes i proposicions rebudes. 
 
Tant les Resolucions del Congrés Provincial com el resultat de les Convencions 
o Congressos sobre política sectorial s'editen per l'Adreça Provincial del Partit, 
que es responsabilitzarà de l'enviament a totes les Agrupacions. 
 
 
 
 
Article 17 
 
Quan circumstàncies especials aconsellen la convocatòria d'un Congrés 
Provincial extraordinari o quan escaigui per a tractar sobre algun tema 
específic, no caldrà atendre els terminis establits en l'article anterior. 
 
El Congrés Provincial extraordinari podrà ser convocat pel Comitè Provincial o 
la Comissió Executiva i preceptivament quan ho demanen la meitat més un 
dels militants, a la Comissió Executiva Provincial; l'òrgan convocant 
determinarà la data i lloc de la seua reunió, així com els punts de l'Ordre del 
Dia. 
 
El Congrés Provincial extraordinari només pot adoptar resolucions sobre les 
matèries previstes en l'Ordre del Dia per al qual va ser convocat. 
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CAPÍTOL II. COMITÈ PROVINCIAL. 
 
Article 18 
 
El Comitè Provincial és el màxim òrgan de la Província entre Congressos. 
 
El Comitè Provincial està format per: 
 
Membres nats: 

 La Comissió Executiva Provincial. 

 Els/as Secretaris/as Generals de les Agrupacions Comarcals  

 Els Secretaris Generals de les Agrupacions Municipals i els Secretaris 
Generals de Districte que tinguen 20 o més afiliats. 

 Els coordinadors de les Organitzacions Sectorials constituïdes en la 
Província. 

 El President o el Portaveu, si escau, de la Diputació Província 

 Els Coordinadors Provincials dels grups Parlamentaris del PSPV-PSOE 
en Els Corts Valencianes, les Corts Generals i el Parlament Europeu 

 Una delegació de 7 membres de Joves Socialistes de la seua 
corresponent província. 

 
Membres Triats: 
 
50 membres triats/as pel Congrés Provincial. 
 
La representació triada per les Agrupacions Comarcals conforme al següent 
criteri: A partir de 200 afiliats/as, un representant per cada 200 afiliats/as o 
fracció de 100. 
 
La representació triada per les Agrupacions Municipals o de districte conforme 
al següent criteri: 

 Fins a 120 afiliats l'únic representant serà el/la Secretari General de 
l'Agrupació Municipal de 10 o més afiliats. 

 A partir de 120 Afiliats/as, un representant per cada 120 afiliats/as o 
fracció de 60. 

 
Aquesta escala de representació romandrà invariable fins al pròxim Congrés 
Provincial. Cada membre del Comitè Provincial serà revocable en tot moment 
per la instància que ho va triar. Els membres del Comitè Provincial estan 
obligats a informar puntualment, d'acord amb el que determinen els Estatuts de 
l'Organització que representa, als òrgans d'adreça política d'aquesta 
Organització. De la mateixa manera podran ser anomenats/as a informar 
davant el Congrés o Assemblea Municipal pel Comitè corresponent. 
 
Podran assistir els i les representants dels col·lectius o entitats associades al 
PSOE, de conformitat amb els compromisos enunciats en el document 
d'associació. 
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Article 19 
 
És competència del Comitè Provincial: 
 

 Dins de les Resolucions del Congrés Provincial, definir la política del 
Partit entre Congressos. 

 Examinar la gestió de la Comissió Executiva Provincial. 

 Exigir, si escau, la responsabilitat política de la Comissió Executiva 
Provincial mitjançant la presentació d'una moció de censura, recolzada 
almenys pel 20% dels seus membres i sancionada, per a tenir efectes, 
per la majoria absoluta dels i les integrants del Comitè Provincial. 

 Ratificar el programa electoral d'àmbit Provincial. 

 Fer el seguiment de la labor de la Diputació Provincial, així com el 
seguiment de la labor del Grup Socialista en la Diputació Provincial. 

 Garantir que les maneres de gestió dels i les càrrecs públics es adecuen 
a les maneres de gestió socialista. 

 Aprovar les propostes de candidats i candidates i les llistes electorals 
que li siguen presentades, previ dictamen de la Comissió Provincial de 
Llistes que serà triada pel Comitè Provincial en la seua primera reunió 
després del Congrés i que tindrà caràcter permanent, per a tots els 
processos electorals, fins al pròxim Congrés. 

 Ratificar els Reglaments de les Agrupacions Municipals. 

 Aprovar, si escau, les conclusions de les jornades o seminaris que es 
convoquen per a desenvolupar la línia política del Partit. Les conclusions 
aprovades tindran caràcter vinculant. 

 Examinar els informes de la Comissió Provincial Revisora de Comptes. 

 Elaborar el seu propi Reglament de funcionament. 

 Cobrir les vacants que es produïsquen en la Comissió Executiva 
Provincial i Comissió Provincial Revisora de Comptes.  

 Aprovar el pressupostos de l'Agrupació provincial d'Alacant del PSPV-
PSOE 

 Convocar el Congrés Provincial. 

 Promoure i convocar Conferències sobre qüestions de política general o 
sectorial. 

 
Article 20 
 
El Comitè Provincial es reuneix almenys dues vegades a l'any, sent convocat 
per la Comissió Executiva Provincial. En l'últim Comitè Provincial de cada any, 
la Comissió Executiva rendirà compte de la gestió realitzada al llarg del mateix. 
 
El Comitè Provincial pot ser convocat amb caràcter extraordinari quan ho jutge 
convenient la Comissió Executiva o ho sol·liciten, almenys, un terç dels seus 
components. 
 
Les sessions ordinàries hauran de ser convocades amb, almenys, vint dies 
naturals d'antelació. Les sessions extraordinàries seran convocades amb la 
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urgència que requerisca el cas, i els acords seran vàlids sempre que hagen 
sigut notificats amb la convocatòria, per escrit, a tots els seus membres i es 
done el quòrum mínim de dos terços dels seus components. 
 
Quan es produïsquen vacants entre els i les membres del Comitè Provincial es 
procedirà a una elecció per les Agrupacions corresponents, excepte en el cas 
dels membres triats pel Congrés Provincial, que es cobriran pel Comitè 
Provincial a proposta de la CEP. 
 
Els i les membres del Comitè Provincial es mantindran en funcions fins a ser 
substituïts o substituïdes respectivament pels nous membres triats pel Congrés 
Provincial o per les Agrupacions Comarcals o Municipals. 
 
CAPÍTOL III. COMISSIÓ EXECUTIVA PROVINCIAL. 
 
Article 21 
 
La CEP realitza en l'àmbit de la Província d'Alacant la política definida pels 
òrgans d'adreça del Partit, el Congrés Provincial i Comitè Provincial, adoptant 
per a açò quantes resolucions considere necessàries, sempre d'acord amb les 
normes directrius emanades d'aquells. 
 
 
Article 22 
 
La CEP és l'òrgan encarregat d'aplicar i dirigir la política del Partit en la 
província d'Alacant, sempre en el marc de l'establit en els Estatuts i 
Reglaments del PSOE i el PSPV-PSOE. Condicionat a açò, són competències 
de la CEP: 
 

 L'organització i vida interna del Partit. 

 Les relacions amb altres grups polítics i socials de la Província. 

 Quantes qüestions es deriven de la gestió i administració ordinària del 
Partit. 

 La realització de quantes activitats siguen necessàries en tots els 
aspectes per al compliment de les finalitats del Partit a nivell provincial. 

 El seguiment polític de la labor del Govern de la Diputació, si escau, i del 
Grup Socialista de la Diputació. 

 El seguiment de l'actuació dels qui siguen representants del Partit en els 
poders públics, interpretant i valorant si la seua actuació s'ajusta al 
compliment dels objectius fixats. 

 La resolució dels conflictes que sorgisquen en el si del Partit, en els 
termes reglamentàriament establits. 

 El disseny dels mètodes que asseguren la coordinació dels diversos 
projectes polítics del Partit en tots els àmbits, analitzant i definint 
prèviament les prioritats polítiques. 

 El suport al desenvolupament de l'acció política dels socialistes en les 
institucions i la col·laboració de la seua explicació a l'opinió pública. 
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 Aprovar el projecte de pressupostos del Partit, tant ordinari com a 
extraordinari per a les campanyes electorals d'àmbit Provincial, per a la 
seua aprovació en el Comitè Provincial. 

 Proposar a la Comissió Executiva Nacional un candidat o candidata per 
a la Presidència de la Diputació, o si escau el portaveu del Grup 
Socialista en la Diputació d'Alacant, així com la proposta de candidats/as 
a Diputats/as provincials per cada partit judicial. 

 Proposar al Grup Socialista de la Diputació els/as companys/as que 
formaran part de l'adreça del Grup. 

 Convocar les conferències sectorials que crea convenient i coordinar a 
través de les diverses secretaries l'activitat sectorial del Partit. 

 Recaptar dels òrgans territorials del Partit la informació econòmica, 
comptable i financera que considere necessària, així com intervenir els 
seus comptes si les circumstàncies ho requereixen. 

 Aprovar el seu propi reglament de funcionament intern. 
 
Article 23 
 
La CEP es reuneix amb la freqüència que per si mateixa acorde. Les decisions 
de la Comissió Executiva s'adopten per majoria simple de membres presents. 
Perquè les decisions adoptades siguen vàlides es requereix que tots els 
membres hagen sigut notificats de la reunió i el quòrum de majoria simple. La 
CEP podrà constituir dins del seu si comissiones per a assumptes específics en 
els quals delegue facultat de decisions sobre els mateixos. A aquest efecte 
establirà les normes reglamentàries que estime convenients. 
 
Article 24 
 
1. La Comissió Executiva Provincial és triada directament per majoria simple de 
vots representats en el Congrés i està composta pels membres que el congrés 
provincial determine. 
 
2. Participarà en les reunions de la CEP el Portaveu del Grup Socialista de la 
Diputació, amb veu però sense vot. 
 
3. Un representant de Joves Socialistes del País Valencià triat per aquesta 
organització en els termes que establisquen els seus estatuts i reglaments. 
 
4. Si hi haguera secretaries executives, estaran adscrites a una secretaria 
d'àrea i tindran unes funcions específiques que seran determinades per la CEP. 
 
5. La Comissió Executiva Provincial, ja siga el ple o la permanent,  es reunirà 
amb una periodicitat mensual com a mínim. 
 
6. La CEP podrà funcionar en Ple o Permanent, en funció del que assenyale el 
seu Reglament Intern, que serà aprovat per aquesta en la seua primera reunió 
ordinària. 
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Article 25 
 
1. La responsabilitat de la CEP és col·legiada, la qual cosa no eximeix als seus 
membres de la responsabilitat en l'acompliment de les seues funcions. 
2. Les deliberacions de la Comissió Executiva Provincial són reservades. Es 
faran constar en l'Acta de cada reunió els vots particulars que hi hagués sobre 
les decisions recaigudes. 
3. A cada component de la CEP se li assignaran els treballs concrets d’alguna 
Secretaria. 
 
 
Article 26 
 
1. El President o Presidenta ostenta la representació oficial del Partit. Presideix 
i modera les reunions de la Comissió Executiva Provincial i quants actes oficials 
organitze. 
 
2. El Secretari@ General coordina la política i estratègia del Partit. És el/la 
portaveu qualificat de la CEP. Ostenta la representació del Partit. Coordina els 
treballs de la CEP. 
 
3. El Vicesecretari@ General col·labora amb la secretaria general en totes les 
seues funcions, especialment pel que fa a la coordinació dels treballs de les 
secretaries, i li substitueix en cas d'absència.  
 
4. Les Secretaries assumeixen les funcions que s'especifiquen en el Reglament 
Intern i es responsabilitzen d'aquestes davant el Comitè Provincial i el Congrés. 
 
Article 27 
 
Les vacants de la Comissió Executiva Provincial seran cobertes per els/les 
proposats/des del Secretari General i aprovat per la Comissió Executiva 
Provincial, i posteriorment, serà ratificat pel Comitè Provincial, podent actuar en 
funcions fins a aqueixa ratificació. 
 
CAPÍTOL IV: CONSELLS PROVINCIALS. 
 
Article 28 
 
La Comissió Executiva Provincial podrà aprovar, per decisió pròpia o a 
instàncies del Congrés o Comitè Provincial o de la Comissió Executiva 
Nacional, la creació de consells provincials, ja siga per a temes polítics 
concrets que afecten a més d'una comarca de la província d'Alacant, o bé per a 
la coordinació territorial de les deferentes agrupacions de la província sobre un 
o diversos assumptes.  
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CAPÍTOL V. LA COMISSIÓ PROVINCIAL DE LLISTES 
 
Article 29 
 
1. La Comissió Provincial de Llistes està composta pels i les membres de la 
CEP que aquesta designe i per les persones del Comitè Provincial triades 
d'entre els seus membres. Les persones triades com a membres pel Comitè 
Provincial hauran de ser majoria. En el cas que la CPL ho estime convenient 
podrà citar al Secretari/a General de l'Agrupació Municipal. 
 
2. Per a les qüestions que afecten als seus respectius municipis, seran sentits 
prèviament la Secretaria General de les Agrupacions. 
 
3. La Comissió Provincial de Llistes emetrà dictamen previ a l'aprovació 
definitiva per part del Comitè Provincial dels/as candidats/as i candidatures en 
els diferents processos electorals. 
 
CAPÍTOL VI. LA COMISSIÓ PROVINCIAL REVISORA DE COMPTES. 
 
Article 30 
 
1. La Comissió Provincial Revisora de Comptes és l'òrgan encarregat de 
supervisar la comptabilitat, verificar l'administració dels mitjans econòmics del 
Partit i controlar que el seu ús es adecue a les resolucions dels òrgans 
directius. 
 
2. El judici sobre la gestió econòmica política dels béns i drets del Partit 
correspon al Congrés Provincial i, subsidiàriament al Comitè Provincial. La 
naturalesa fidedigna dels informes i xifres que presenta la Comissió Executiva 
Provincial queda garantida per la Comissió Provincial Revisora de Comptes. 
 
3. El Congrés Provincial tria a la Comissió Provincial Revisora de Comptes. 
Estarà constituïda per cinc membres, la missió dels quals serà la revisió 
semestral dels comptes de la Tresoreria del Partit. Aquesta Comissió respon 
únicament davant el Congrés, si bé haurà d'emetre un informe al Comitè 
Provincial cada vegada que aquest així ho sol·licite i com a mínim una vegada 
a l'any per al tancament de pressupostos. 
 
4. La Comissió Provincial Revisora de Comptes, a sol·licitud de la CEP, podrà 
emetre informes i dictàmens no vinculants sobre aspectes concrets dels 
comptes del Partit en el seu conjunt o de la comptabilitat d'algun òrgan concret. 
 
CAPÍTOL VII. EL COMITÈ D'ÈTICA PROVINCIAL 
 
Article 31 
 
1. Serà triada pel Congrés Provincial, que serà el que determine el seu nombre 
de membres. 
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2. Assumirà les funcions que els Estatuts i Reglaments del PSOE i PSPV-
PSOE establisquen per als comitès d'ètica provincials, i assumirà aquelles 
tasques que li siguen delegades per comitès o comissions d'ètica del PSPV-
PSOE i el PSOE. 
 
3.  El Comitè d'Ètica provincial, a sol·licitud de la CEP, podrà emetre informes i 
dictàmens no vinculants sobre aspectes concrets dels comptes del Partit en el 
seu conjunt o de compliment de la normativa vigent per part d'un òrgan concret 
del partit en la província d'Alacant. 
 
TÍTOL V. ADMINISTRACIÓ I PATRIMONI DEL PARTIT. 
 
Article 32. De l'elaboració dels pressupostos. 
 
És competència de la CEP aprovar el projecte de pressupost del Partit, que se 
sotmetrà degudament detallat al Comitè Provincial per a la seua definitiva 
aprovació. 
 
 
TÍTOL VI. JOVES SOCIALISTES. 
 
Article 33 
 
1. Joves Socialistes del Pais Valencià és l'organització juvenil del PSPV-PSOE 
de la Província d'Alacant 
 
2. Les Comissions Executives Municipals o de Districte impulsaran la 
incorporació a Joves Socialistes dels afiliats i afiliades menors de 25 anys. 
 
3. Joves Socialistes tindran representació en els òrgans executius del PSPV-
PSOE per mitjà del/la Secretari/a General de l'àmbit corresponent amb veu i 
vot.  
 
4. Joves Socialistes participa amb una delegació pròpia, amb veu i vot, en els 
Congressos i Conferències provincials. La representació de Joves Socialistes 
serà, com a mínim del 2% i com a màxim del 5% dels representants en aquests 
Congressos o Conferències.  
 
5. Qualsevol discrepància sobre aquest tema es resoldrà d'acord amb els 
Estatuts i reglaments del PSOE i el PSPV-PSOE. 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA 
 
Tant quan no es regule pel Comitè Federal del PSOE, o si escau el Comitè 
Nacional del PSPV-PSOE, l'elecció directa dels membres als Comitès, 
s'entendrà com triat el Comitè Provincial amb capacitat de reunió i decisió amb 
la resta de membres del Comitè que estableix els presents Estatuts. 
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DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA 
 
Els Estatuts hauran d'incloure l'aprovat en la resolució de Model de Partit del 
3er Congrés Provincial. La Comissió Executiva Provincial realitzarà la inclusió 
d'aqueixos acords als Estatuts. Aqueixa proposta se sotmetrà a l'aprovació del 
Comitè Provincial, que en qualsevol cas, no modificarà l'aprovat per esmenes 
directes a l'articulat dels Estatuts provincials. Fins que s'aprove el text definitiu, 
es considerarà com a Estatuts el text de la ponència una vegada incloses les 
esmenes a l'articulat que hagen sigut aprovades en el Congrés Provincial. Així 
mateix, la Comissió Executiva Provincial aplicarà l'aprovat en la resolució de 
Model de Partit de forma immediata. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Els Estatuts, una vegada complida la disposició transitòria segona, podran ser 
modificats pel Congrés Provincial Ordinari. 
 
 


