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Un programa
per a seguir sumant
Fa quatre anys els valencians i valencianes van
apostar pel canvi, un canvi liderat pel Partit
Socialista que ha permés que la nostra economia
torne a crear ocupació i que s’hagen recuperat i
ampliat drets.
Han sigut quatre anys en què tots els indicadors
socials i econòmics han millorat.
Però ara no és el moment de posar-se medalles.
No és el moment de parlar d’allò que ja hem
aconseguit. És el moment de seguir avançant.
És el moment de seguir construint junts un camí
per a la convivència i el progrés que va començar
en 2015.
Sé que queda molt per millorar, però sé que el
rumb és bo.
Este és un programa per als cinc milions de
valencians i valencianes, pensen com pensen
i visquen on visquen. Un programa sense
partidismes, obert al diàleg, que proposa
solucions per avançar.
Ara és el moment de continuar treballant.
Ara és el moment de seguir.
Ara és el moment de seguir sumant.
ximo puig

9

8

01
seguir sumant

extracte del programa de govern | eleccions autonòmiques 2019

seguir sumant

L’ocupació i la seua qualitat dependran en gran mesura del tipus de llocs de treball que es
creen. No volem ser competitius
a base de baixos salaris i precarietat laboral, sinó gràcies al
coneixement basat en les noves
tecnologies, en la ciència, en la
investigació i en la innovació.
Estos anys hem millorat la igualtat d’oportunitats en l’accés a
l’educació amb l’increment de les
beques, amb els llibres de text
gratuïts, augmentant el nombre
de docents, incrementant les
places de Formació Professional
i adequant-les al nostre sistema
productiu. A més, hem fet una
aposta clara per la modernització de la nostra terra amb la
creació de l’Agència Valenciana
de la Innovació i el Districte Digital a Alacant.
En la actualitat, molts joves investigadors encara pateixen la
precarietat laboral o han hagut
de marxar-se a l’estranger. Moltes empreses, especialment pimes, i autònoms necessiten incorporar-se a les oportunitats
de la societat del coneixement.
Per això, hem de continuar
sumant coneixement a la
Comunitat Valenciana.

11
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En el futur,
només seran
pròsperes
les societats
que sàpiguen
generar i
atraure el
talent i el
coneixement
als seus
territoris.

seguir sumant

extracte del programa de govern | eleccions autonòmiques 2019

“Espere, desitge
i somnie que
cada vegada hi
haja més dones
enginyeres,
inventores,
investigadores...
no per ser
dones sinó per
l’excel·lència i
l’impacte de les
seues idees.”

seguir sumant coneixement

01

educant

Per a premiar l’esforç, els estudiants universitaris que
aproven el curs complet tindran la matrícula gratuïta.

02. Per a millorar la formació i la competencia en idiomes multiplicarem per cinc el nombre de beneficiaris
de les ajudes de la Generalitat a les Beques Erasmus
tant d’universitaris com de Formació Professional.
03. Al final de la legislatura tots els alumnes de dos
anys tindran una plaça gratuïta en una escola infantil.
04. Dotarem tots els col·legis d’infantil i primària i tots els
instituts de secundària d’auxiliars natius de conversa
en anglés.
05. Posarem en marxa un pla de tecnificació dels centres educatius vinculat a projectes docents d’adaptació a l’educació digital, incorporant connexions de
banda ampla ultrarràpida i de dispositius informàtics per
a l’ús dels alumnes. Esta iniciativa completarà l’acció de
#XarxaLlibres a aquells centres que transcendisquen a
un model educatiu basat en materials digitals.
06. Consolidarem el Pla Edificant, per a la construcció i
millora dels centre públics docents, i el programa Xarxa
Llibres per a garantir els llibres de text gratuïts
07. Impulsarem mesures per a combatre l’escletxa digital de gènere i facilitar l’accés als estudis masculinitzats.

Nuria Oliver.
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Enginyera en Telecomunicacions i
experta en intel·ligència artificial i big data.

seguir sumant

noves
tecnologies

seguir sumant coneixement

atraient
el
talent

08

Ampliarem la dotació econòmica del Pla GenT, per a atraure
investigadors de prestigi internacional, per a retindre als joves
investigadors i per a facilitar el
retorn dels qui van haver d’abandonar la Comunitat Valenciana.

09

Crearem l’Institut Valencià d’Investigació i Estudis Avançats
amb la finalitat d’oferir a investigadors de tot el món places
permanents en tots els àmbits
del coneixement per a vindre a
treballar a la Comunitat Valenciana i integrar-los en el sistema
d’investigació valencià.

10
14

Elaborarem l’Estatut de l’Investigador Laboral per als instituts
d’investigació biomèdica de la
Comunitat Valenciana, que regule específicament la carrera
investigadora i que proporcione
estabilitat a este col·lectiu.

11. Impulsarem el Centre d’Investigació d’Envelliment
d’Alacant.
12. La Generalitat Valenciana disposa de milers de dades de tota mena, que, gestionades adequadament, millorarien la qualitat de prestació dels serveis públics. Garantint la protecció de dades, crearem un departament
de big data capaç d’identificar, processar i generar
conclusions per a millorar la gestió pública en matèries
com la prevenció d’incendis, sanitat, educació o violència de gènere.
13. D’acord amb tot el Sistema d’Innovació de la Comunitat Valenciana crearem un hub que coordine el
coneixement vinculat a les noves tecnologies de la
indústria 4.0: intel·ligència artificial, computació, robòtica, ciberconnectivitat, tecnologies de fabricació
avançada, materials avançats i nanotecnologies, tecnologies de ciències de la vida i la micro/nano electrònica
i fotònica.
14. Impulsarem un pol d’empreses especialitzades en
ciberseguretat en la Marina de València. El Centre de
Seguretat TIC de la Comunitat Valenciana s’ubicarà en
este entorn de desenvolupament tecnològic i d’emprenedoria per a actuar com a tractor d’un sector essencial
per al desenvolupament de la societat digital.
15. Reforçarem el sistema valencià d’emprenedoria i
d’acceleradores de startups amb la posada en marxa d’un fons de capital que facilite el finançament dels
projectes, especialment els vinculats a la digitalització
de la indústria valenciana. En la pròxima legislatura l’Institut Valencià de Finances ampliarà fins a 30 milions a
l’any el volum de fons de capital llavor i capital expansió.
16. La Comunitat Valenciana serà territori 5G. Desenvoluparem totes les accions necessàries amb les operadores i des de la pròpia xarxa de la Generalitat perquè
aquesta nova tecnologia s’implante progressivament en
tota la Comunitat Valenciana.
17. Organitzarem la Fira Internacional de la Intel·ligència Artificial a la Institución Ferial Alicantina (IFA).
18. Crearem el primer centre de proves de mobilittat
autònoma en l’entorn de la Ciutat de la Llum, per a la
investigació sobre cotxes intel·ligents.

15
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Són dades positives,
però és necessari fer millor
el que sabem fer bé.

El pes de la indústria en l’economia valenciana s’aproxima al
20%. En 2018 es va registrar el
rècord de turistes estrangers
amb 9,2 milions de visitants, la
qual cosa suposa un augment
del 48%, amb 3 milions més de
turistes, respecte a 2014.
Per això, facilitarem les inversions empresarials, reforçarem
l’aposta pel nostre sector industrial perquè cada vegada tinga
més pes i siga més competitiu.
Recolzarem a Espanya i Europa
el nostre sector agroalimentari, que està travessant una dura
crisi, perquè s’apliquen regles
justes. Garantirem l’aigua necessària en tot el territori, continuarem amb la transformació
del nostre model turístic i reivindicarem unes inversions en funció del nostre pes poblacional.

19
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La Comunitat
Valenciana
ha sigut un
dels territoris
que ha liderat
el creixement
econòmic
durant estos
anys.

El nostre PIB ha crescut un 11,1%
front al 10,5% d’Espanya. La inversió estrangera productiva es
situa en 2.488 milions d’euros,
el que suposa, respecte als 14
trimestres previs, un augment
del 108%. Les exportacions han
crescut un 18% durant esta legislatura, 10 punts més que a Espanya i, a més, hem aconseguit
en 2018 un volum d’exportacions
que supera els 30.000 milions
d’euros.

seguir sumant
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01

facilitant
l’activitat
econòmica

Eliminarem traves administratives supèrflues a l’activitat de les empreses. Crearem l’Oficina de Simplificació Administrativa (OSA), que elaborarà anàlisis
legals per a l’eliminació de duplicitats administratives
i càrregues burocràtiques. Esta oficina disposarà d’un
canal obert a través del qual la ciutadania i les empreses podran assenyalar aquells àmbits on troben una
major presència de traves o càrregues injustificades. A
través de l’OSA i de la continuació del Pla Agilitza, aspirem a la reducció del 20% dels tràmits que es realitzen
en l’actualitat.

03. Desenvoluparem un programa de missions comercials en països tercers, especialment en aquells
amb els quals la Unió Europea haja signat o estiga
negociant nous acords comercials. Elaborarem catàlegs sectorials de productes valencians que identifiquen una imatge de qualitat de marca valenciana.
04. Seguirem desplegant l’IVF, desenvolupant una
xarxa comercial a les tres províncies de la Comunitat
Valenciana. Conclourem el pla de reestructuració Afí
SGR perquè assolisca un nivell d’avals de 60 milions a
l’any per a autònoms, pimes i professionals.

20

05. Per a garantir la continuïtat de l’empresa familiar i
els milers de llocs de treball que genera, tota empresa
familiar tindrà una reducció del 99% del valor de la
societat en l’Impost de Successions i Donacions. Per

a beneficiar-se d’esta mesura, tant pimes com grans
empreses valencianes deuran assegurar un mínim de
5 anys de manteniment de l’empresa per part dels hereus.
06. En un món on les tecnologies permeten que molts
treballs qualificats es puguen realitzar a distància i
aprofitant la qualitat de vida de la Comunitat Valenciana, impulsarem una Estratègia d’Atracció d’Empreses per a què traslladen els seus negocis.
07. Optarem al programa European Battery Alliance
per a impulsar una gigafactoria de bateries en la Comunitat Valenciana en col·laboració amb les empreses del sector automobilístic i de la indústria.
08. Impulsarem un pla d’urgència per a la transformació digital de la indústria, amb mesures de reforç
de la capacitació, connexió amb startups i financiació.
09. Ajudarem a la creació d’una xarxa de professionals
per a incorporar en la major part del comerç les noves tecnologies digitals i fomentarem els projectes
tecnològics destinats a este sector.

21

02. Potenciarem l’Oficina d’Atracció d’Inversions,
que comptarà amb una xarxa internacional d’agents
especialitzats en captació d’inversions a l’exterior i en
internacionalització d’empreses. L’Institut Valencià de
Finances (IVF) financiarà els projectes que s’instal·len
i a les empreses que necessiten modernitzar-se per a
incorporar-se a cadenes globals de valor.

seguir sumant
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modernitzant
l’agricultura

Javier Andrés y Rafael Doménech.
Catedràtics d’Economía de la Universitat de València.
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Fragment extret del llibre En busca de la prosperidad.

11. Desenvoluparem amb 30 milions d’euros un programa de reestructuració i canvi varietal destinat
als citricultors valencians.
12. Demanarem al Govern d’Espanya participar en les
inspeccions que realitza la Unió Europea en països
tercers, entre ells Sud-àfrica, per a ajudar en la verificació del compliment de les normatives fitosanitàries
i laborals.
13. Demanarem al Govern d’Espanya que lidere la consolidació de la unió duanera de la Unió Europea per a
homogeneitzar el control en tots els ports.
14. Desenvoluparem un programa d’investigació específic sobre mètodes de lluita contra la xilel·la en
la Comunitat Valenciana. Finançarem una reconversió varietal cap a cultius tradicionals mediterranis resistents.
15. No renunciem al transvasament Tajo-Segura.
Crearem una Comissió Mixta Permanent entre la Generalitat Valenciana i els usuaris alacantins en defensa del Transvasament i la millora dels proveïments i
regadius dependents d’aquesta infraestructura.
16. Finalitzarem les obres de conducció del marge
esquerre del post-transvasament Xúquer-Vinalopó
amb una inversió de 35 milions d’euros.
17. En els pròxims 4 anys invertirem 100 milions
d’euros per a la modernització del regadiu.

seguir sumant creixement

impulsant
el sector
turístic
18. Completarem l’assumpció de la gestió pública
de l’aeroport de Castelló, reforçant el pla d’atracció
de connexions aèries amb especial èmfasi en rutes
que permitisquen un increment del turisme, incloent
la connexió amb el hub de Madrid-Barajas Adolfo
Suárez.
19. Desenvoluparem un pla autonòmic de desestacionalització amb una dotació mínima anual de 5 milions d’euros, amb la participació de l’empresariat i les
destinacions turístiques.
20. Impulsarem el màxim control en l’ordenació de
l’oferta d’allotjaments i de les professions turístiques, garantint el compliment de la normativa i la
igualtat d’oportunitats en el compliment de la llei.
21. Aprofitarem el posicionament del producte MICE,
com a turisme de negocis, per a prescriure la Comunitat Valenciana com a destinació d’inversions
econòmiques i empresarials. Vincularem les accions
de promoció de la destinació per a reforçar el reposicionament dels diversos sectors de la nostra economia a nivell nacional i internacional.
22. Establirem aliances amb els diferents agents turístics per al disseny i gestió del sistema d’intel·ligència turística de la Comunitat Valenciana.

23

“No hi ha
dreceres per a
un creixement
econòmic
sostenible:
la qualitat
institucional i
el capital humà
són les seues
determinants
fonamentals.”

10. Impulsarem un Programa de Modernització i Millora de les Explotacions Agràries dotat amb 50 milions d’euros que aborde tots els aspectes que permitisquen aconseguir explotacions agràries amb una
grandària i orientació precisos per a garantir una competitivitat adequada.
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En els últims anys hem reformat
el servei públic d’ocupació i hem
impulsat plans integrals d’ocupació. Amb Avalem Joves, dirigit
a la contractació de menors de
30 anys, 14.000 joves han tingut
una primera experiència professional i 27.000 han millorat
la seua formació. Amb Avalem
Experiència, per a persones amb
més de 30 anys que han esgotat
la seua prestació per desocupació, hem ajudat a integrar quasi
70.000 persones de nou en el
mercat laboral.
Queda molt per fer. Hem de
continuar creant ocupació,
reduint la temporalitat i
augmentant els salaris.

27
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L’ocupació és
la principal
preocupació
dels
valencians
i les
valencianes.

Gràcies a l’esforç de treballadors
i empresaris, en els últims quatre
anys s’han creat 243.147 ocupacions. Quasi el 14% de l’ocupació
generada en tota Espanya ha
sigut en la Comunitat Valenciana. La taxa d’atur ha baixat del
23%, al començament de legislatura, al 14,3% actual, per baix de
la mitjana espanyola, cosa que
no succeïa des del 2008. I en el
cas dels joves ha baixat quasi 18
punts.

seguir sumant
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“Les majors
energies del
govern d’un
país i els
seus actors
socials han
de dirigir-se
a la creació
de llocs de
treball que
dignifiquen
als qui els
ocupen.”

01. Per a millorar la qualitat en l’ocupació i lluitar
contra l’explotació laboral, aprovarem un Pla de Garantia Social i Ocupació Digna de la Comunitat Valenciana, en el qual buscarem generar marcs autonò-

mics de relacions laborals i garantir el compliment
de la normativa laboral i la responsabilitat social
empresarial.
02. Incrementarem el control sobre les empreses que
treballen per a la Generalitat per a evitar impaga-

ments de les nòmines i garantir el compliment de
la normativa laboral.
03. Labora, el Servei Públic d’Ocupació, realitzarà
una enquesta periòdica entre les empreses valencianes per tal d’identificar els llocs de treball de difícil
cobertura i així poder adequar millor la formació a

les necessitats reals del mercat laboral.

seguir sumant

ocupació
de qualitat

04. Col·laborarem amb tots els ajuntaments en
l’elaboració de plans d’ocupació locals en tots els
municipis de la Comunitat Valenciana, dirigits especialment a joves qualificats sense experiència, i a
persones parades de llarga durada que hagen esgotat les prestacions.
05. Consolidarem els Plans d’Ocupació Avalem.
06. Prioritzarem dins de les polítiques d’ocupació i
formació:
· La Formació bàsica dels aturats menors de 30

anys fins que aconseguisquen un certificat de
professionalitat
· La contractació d’aturats de llarga durada que
hagen esgotat la seua prestació, amb especial
atenció als majors de 55 anys o que no tinguen
ingressos en la unitat familiar.
· Ajudes per a la conversió de contractes temporals de joves en indefinits, amb especial atenció als joves que tenen un contracte formatiu.

Olof Palme.

· Primera experiència laboral a joves que hagen
finalitzat una qualificació reglada i inicien itineraris a través del Servei Públic d’Ocupació.
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Ex Primer Ministre de Suècia.

seguir sumant

extracte del programa de govern | eleccions autonòmiques 2019

seguir sumant

ocupació
autònoma

08. Per a facilitar la transmissió de coneixement en-

tre les persones que es jubilen i els que s’incorporen posarem en marxa l’Escola de Relleus.
09. Elaborarem un pla de formació dirigit a persones de baixa qualificació.
10. Incrementarem la partida pressupostària del Pla
de competències digitals per a garantir l’alfabetització digital en totes les accions de formació per a
l’ocupació.
11. Reservarem una quota per a contractacions de
persones amb discapacitat en els plans d’ocupació

locals, Avalem Joves+ i Avalem Experiència+.
12. Posarem en marxa un Pla Integral d’Inserció dirigit a persones amb problemes de salut mental partici-

30

pat per l’àrea de sanitat, inclusió social i Labora, per
a oferir oportunitats de millora de l’ocupabilitat a
través de l’orientació, la formació i la inserció laboral.
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Ampliarem la tarifa plana
a la Seguretat Social dels
autònoms fins al sisé any
i fins al seté per als joves,
i augmentarem la dotació econòmica actual.

14

Impulsarem una línia de
finançament
específic
per a autònoms i professionals amb aval d’Afí
SGR, amb una dotació
de 40 milions en 4 anys.

Este aval estarà bonificat al 75% per l’Institut
Valencià de Finances,
la qual cosa permetrà a
aquests col·lectius accedir a crèdits bancaris en
les millors condicions.

31

07. Per a posar en valor les competències adquirides en l’entorn professional i en l’aprenentatge
no formal, posarem en marxa un pla d’acreditació de
competències.

33
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Som hereus
de qui
històricament
ha lluitat per
les llibertats i
els drets de les
persones.

Una herència que ha permés la
consolidació d’un Estat de Dret
i un Estat del Benestar que hem
de reforçar amb les nostres polítiques.
En quatre anys hem reparat
molts drets. Hem suprimit els
copagaments farmacèutics, beneficiant a més d’1.400.000 persones. Hem financiat nous tractaments com el de l’hepatitis C.
El sistema d’atenció a la Dependència atén 35.000 beneficiaris
més. Hem aprovat la Llei de Serveis Socials Inclusius, la Llei de
la Funció Social de l’Habitatge i
Llei de la Memòria Democràtica.
I també hem creat les Oficines
d’Atenció a les Víctimes del Delicte.
És necessari ser més eficaços en
la gestió, continuar reduint les
llistes d’espera en sanitat i dependència, fer front als nous problemes que sorgeixen per l’escalada de preus del lloguer, millorar
l’atenció a les víctimes de delictes
i modernitzar la justícia.

35
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Sumem drets
per a construir
un futur més just.
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“Quan les
persones
persegueixen
només el
seu benefici,
s’equivoquen.
Estan més
preparades
per a cuidar i
cooperar.”

seguir sumant drets a

l’habitatge
01. Impulsarem programes específics d’habitatges per
a joves.
· 2.000 vivendes per a joves fins a 35 anys en règim
de lloguer assequible.
· 1.000 vivendes compartides en règim de lloguer per
a joves universitaris.
02. Crearem la Unitat d’Emergència de l’Habitatge,
per tal de garantir solucions habitacionals immediates
tant per a persones en risc d’exclusió com per a persones
que circumstancialment ho necessiten.
03. Avançarem en la transparència i informació dels
preus de lloguer i continuarem implementant polítiques
que ens permeten incentivar els preus assequibles en el
mercat privat.

Adela Cortina.

37

36

Catedrática d’Ètica i Filosofia Política.
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seguir sumant drets a les

polítiques
socials
12. Elaborarem un pla de xoc per a reduir les llistes
d’espera en dependència i simplificar els procediments administratius per a l’assignació de recursos.
seguir sumant drets a la

sanitat

04. Culminarem la reversió del Departament de Salut de Dénia i elaborarem un pla especial d’inversions
en atenció primària i hospitalària de tot el departament.
05. Implantarem una Oficina de control de la demora, amb capacitat de direcció, seguiment i avaluació dels
temps d’espera en tots els departaments, contemplant
les llistes d’espera quirúrgiques, diagnòstiques i consultes, incloent l’atenció primària.
06. Aprobarem una estratègia integral per a la reducció de llistes d’espera, amb tres eixos fonamentals:
· Millora d’infraestructures.
· Increment de personal.
· Potenciació del pla de xoc i autoconcerts.
07. Elaborarem un Pla d’Infraestructures d’Atenció
Primària amb 100 milions d’euros per a construcció,
rehabilitació, reformes i ampliació dels centres de salut i
consultoris auxiliars de la Comunitat Valenciana.

13. Millorarem la informació sobre la tramitació dels
expedients per a facilitar l’exercici dels drets dels ciutadans i ciutadanes, mitjançant la incorporació de les
noves tecnologies.
14. Crearem el programa de respir familiar, que permetrà a les famílies que tinguen al seu càrrec persones
dependents o amb malalties greus comptar amb els suports temporals necessaris en circumstàncies sobrevingudes o en períodes vacacionals.
15. Per a eradicar la pobresa severa que pateixen milers de xiquets i xiquetes en la Comunitat Valenciana,
aprovarem l’Objectiu de Pobresa Infantil Zero 2023,
impulsant la Renda Valenciana d’Inclusió, amb una
atenció especial a les famílies amb fills a càrrec i famílies monoparentals, augmentant l’oferta de lloguers
assequibles i prioritzant a les famílies amb fills en risc
d’exclusió en els processos d’adjudicació i impulsant
l’educació gratuïta de 0-3 anys.

16. Serà una prioritat el diagnòstic precoç i l’atenció
primerenca per a xiquets i xiquetes entre 0 i 6 anys
amb trastorn o alteració del desenvolupament, discapacitat o diversitat funcional, dissenyant un programa
d’atenció sociosanitària adaptat a les seues necessitats, que compte amb els recursos i mitjans tècnics
i professionals necessaris per a facilitar la intervenció
amb la persona, la participació de la família i la implicació del seu entorn.
17. Elaborarem un pla integral de persones amb diversitat funcional, per avançar en el reconeixement
efectiu dels seus drets d’acord amb la convenció de
l’ONU.
18. Posarem en marxa el programa pilot la Casa dels
Xiquets i les Xiquetes. És un model d’atenció integral
amb equips multidisciplinaris on tots els departaments
que intervenen en cas de maltractament o abús sexual
es coordinen i treballen baix el mateix sostre. Comptaran amb un entorn amable per als xiquets i xiquetes i
professionals especialitzats.
19. Dissenyarem un pla de proximitat i ampliació de
places residencials i centres de dia amb persones
majors, persones amb discapacitat i transtorn mental,
mitjançant la col·laboració públic-privada i buscant la
participació de les administracions públiques.

08. Estendrem el servei Sanitat Respon, disponible 24
hores i 365 dies a l’any per a atendre problemes de
salut i orientar pacients i ciutadans en tots els aspectes
relacionats amb els serveis sanitaris de la Comunitat Valenciana.
09. Implantarem progressivament l’atenció bucodental
preventiva i reparadora de 0 a 16 anys.
10. Elaborarem una Llei de Cronicitat per a atendre les
necessitats de pacients diagnosticats amb dany cerebral adquirit, alzhèimer, malalties emergents i malalties rares.
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11. Establirem una deducció de fins a 150 euros en la
quota per a famílies amb fills o menors adoptats amb
malalties cròniques d’alta complexitat o rares.

seguir sumant
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persones
majors

justícia
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22. Dissenyarem el primer pla de prevenció contra la violència a les aules. Elaborarem una guia

d’actuació destinada als joves, implicant col·lectius judicials i policials, que es distribuirà entre
els centres educatius.

Elaborarem la Llei Integral de Persones Majors amb
l’objectiu de millorar la seua qualitat de vida, garantir tots els seus drets i donar resposta a les seues necessitats en matèria d’atenció socisanitària,
promoció de l’educació i participació social, accés
a la cultura, oci, turisme o noves formes de convivència.

21

Impulsarem la construcció o rehabilitació de 500 ha-

bitatges col·laboratius en règim de lloguer per a persones majors de 60 anys o persones amb discapa-

citat amb bon nivell d’autonomia que decidisquen
viure de forma conjunta.

23. Destinarem 20 milions d’euros per a la implantació de l’expedient judicial electrònic de la Comunitat Valenciana .

seguir sumant drets a la

cooperació
24. Impulsarem iniciatives de col·laboració i coordinació tècnica reforçada que busquen un major
impacte, participació i coherència de les polítiques
públiques, a través d’aliances amb els actors de

cooperació al desenvolupament, altres entitats
sectorials, les ONGD, els municipis i altres organismes de la Generalitat Valenciana.

seguir sumant drets a la

qualitat
democràtica
25. Consolidarem un model d’administració basat
en l’estratègia de govern obert i bon govern, que
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supose integritat institucional, més participació,
major transparència i major control.
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Avançar en
igualtat és
avançar en
democràcia.

Ens sumem a les reivindicacions
del moviment feminista del 8M i
seguirem amb ell de la mà. Volem transformar les seues reivindicacions en polítiques que
acaben amb la discriminació,
les desigualtats de gènere i la
violència masclista. Perquè viure
amb por és viure sense llibertat.
Volem una Comunitat Valenciana lliure de tot tipus de violències, segura i igualitària.
Acabar amb la violència de gènere és per al PSPV-PSOE un
objectiu irrenunciable.
Sumem feminisme amb el Pacte contra la Violència de Gènere i
Masclista aprovat esta Legislatura.
Anem a acabar amb la violència masclista
perquè viure amb por és viure sense llibertat.
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Les organitzacions de dones han
sigut claus en la reivindicació
dels drets de la ciutadania. Sumem igualtat també a les nostres
polítiques d’ocupació per acabar
amb la discriminació salarial. Per
a garantir la seua incorporació
en igualtat de condicions al mercat laboral.

seguir sumant
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02. Impulsarem amb els agents socials la Llei Valenciana per al Foment de la Igualtat en l’Ocupació.
03. Crearem un pla de retorn al mercat laboral de
les dones que van deixar el seu treball per atendre
familiars amb incentius per a la contractació i plans
de formació específics.
04. Atés que la major part de contractes a temps
parcial indesitjats es concentren en les dones, concedirem ajudes a aquelles empreses que amplien
la jornada de temps parcial a temps complet per a
les treballadores que així ho sol·liciten.

garantir
la igualtat

01
46

Perquè la igualtat no és només una
qüestió de justícia, sinó també d’eficiència econòmica. Les societats
amb més igualtat són també les
més competitives. Treballarem per
a garantir la igualtat en la retribució
d’homes i dones. Per a lluitar contra
la bretxa salarial, crearem un Comité per la igualtat salarial amb participació de la inspecció de treball i
tots els agents socials implicats.

05. Potenciarem el Consell Valencià de les Dones,
un òrgan feminista, plural, participatiu i independent
que assumirà les funcions d’assessorament de l’administració en matèria d’igualtat d’oportunitats.
06. Actualitzarem el currículum de totes les àrees
del coneixement reconeixent el protagonisme cultural i històric de les dones i incentivarem a les editorials mitjançant convocatòries de premis anuals,
perquè adapten els llibres de text al currículum coeducatiu.
07. Defensarem el paper de la dona en la cultura
potenciant la presència de les creadores valencianes en les exhibicions locals, nacionals, estatals i
internacionals, i la representació equilibrada de dones i homes en les candidatures dels premis, honors
i distincions que es convoquen.
08. Establirem convenis en col·laboració amb els
ajuntaments per a impulsar modalitats d’esports
en les seues categories femenines, especialment en
les disciplines on les dones siguen més minoritàries.
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acabar amb
la violència
de gènere
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Carmen Alborch.

13. El torn d’ofici oferirà un servei especialitzat i exclusiu per a les víctimes de violència de gènere. Per a
això, la Generalitat Valenciana assegurarà la formació
adequada mitjançant un màster de violència de gènere, en col·laboració amb els col·legis d’advocats, les
universitats públiques i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

10. Elaborarem un pla de formació especialitzada per
a totes i tots els professionals de l’administració que
intervinguen en els processos d’assistència a dones
que estan patint qualsevol tipus de violència de gènere.

14. Donarem tractament psicològic gratuït a les víctimes de violència de gènere i als seus fills menors, i
per a això es crearan unitats comarcals especialitzades
que dependran de les Oficines d’Atenció a les Víctimes
del Delicte

11. Garantirem una campanya permanent en els mitjans
públics contra la violència de gènere, que parle de totes les formes de violència contra les dones i xiquetes.

15. Aprovarem una llei contra la tracta i explotació
sexual de dones i menors que establisca mecanismes
adequats per a la prevenció, i pose en marxa serveis
i programes de protecció social i recuperació integral
de les persones que han sigut explotades i prostituïdes.

12. Aprovarem una estratègia de promoció de la seguretat de les dones en l’espai públic. Elaborarem mapes
de percepció d’inseguretat, augmentarem les mesures
de seguretat, incorporarem les parades a demanda en
itineraris nocturns, i millorarem el camp de visió de les
zones públiques amb il·luminació adequada i elements
que eviten les zones cegues.

16. Establirem mesures de recolzament integral a les
xiquetes i xiquets orfes de víctimes de violència de gènere. Tindran accés preferent en l’adjudicació d’habitatges de promoció pública i en les ajudes en matèria
d’arrendament d’habitatges i en l’adjudicació de recursos habitacionals de titularitat pública de la Comunitat Valenciana.
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“El feminisme
hauria de ser declarat
patrimoni immaterial
de la humanitat”

09. Posarem en marxa un pla de detecció precoç de
violència de gènere utilitzant el big data. Consistirà
en un protocol d’actuació en coordinació amb els cossos de seguretat i basat en la gestió de dades de salut.
Utilitzarem tecnologia amb estàndards internacionals i
garantirem el compliment de principis ètics que salvaguarden els valors del sistema de protecció de dades.
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Utilitzem la creativitat i el talent
dels nostres artistes per a democratitzar-la. Pintem d’oportunitats les noves formes culturals de
creadors joves, les plataformes
d’interacció i de difusió, l’art urbà
i la cultura nascuda en la xarxa.
Dirigim la nostra pròpia noció de
cultura, entesa com a motor de
pensament crític i democràtic,
especialment en estos moments
en els quals el populisme i la banalització de la política s’estenen
per tota Europa. Llegim el nostre
futur en valencià.
Omplim els nostres teatres i museus. Celebrem altres 30 anys
junts de l’IVAM o 50 anys més
de la Federació de Societats Musicals. Fem de la Comunitat Valenciana un permanent i dinàmic
contenidor cultural en el qual
càpiguen totes les nostres tradicions. Reivindiquem el nostre
dret a crear en llibertat i a gaudir
de les nostres creacions. Perquè
sumar cultura és sumar diversitat i pluralitat.
Sumem. Sempre sumem perquè no volem deixar a ningú al
marge. Perquè els grans projectes culturals no poden continuar
sent només grans per a uns pocs.
Ni tampoc els esportius. La nostra és una visió social, on cultura
és també un espai d’innovació i
internacionalització, i l’esport és
també integració, convivència i
tolerància.
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La cultura
és una eina
d’interpretació
del món.
Un recurs per a
la imaginació i
la transformació
social.
Un vehicle
d’igualtat,
llibertat i justícia.

Creem una societat on la
cultura no siga un bé de luxe.
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cultura
de
l’esport

seguir sumant

cultura

01. Posarem en marxa el Centre Escènic de la Comunitat Valenciana, com a referent per a la formació, creació,
promoció i investigació en arts escèniques. Este projecte
s’ubicarà a Sagunt, donarà ús a la Nau i es connectarà
amb el Festival Sagunt a Escena, convertint a la ciutat
en un gran referent per al món de les arts escèniques a
Espanya.
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02. Instal·larem una Oficina de Desenvolupament en
Innovació per a la Internacionalització del sector cultural com a referent per a la indústria cultural i per
als creadors, amb l’objectiu potenciar la seua activitat
en l’exterior i d’aconseguir vies de finançament externes. Aquesta oficina serà accessible per a companyies,
empreses i professionals que busquen referenciar-se en
l’exterior o busquen finançament, i també servirà de cercador d’ajudes per als creadors valencians.

04. Un dels grans patrimonis de la Comunitat Valenciana és el patrimoni musical. Tenim més de 60.000
alumnes a les escoles de tot el territori i volem enfortir aquest sector. Per això, multiplicarem per dos les
ajudes per a l’adquisició d’instruments musicals.
05. Promulgarem una nova Llei Valenciana de la Música que adapte la regulació vigent a les noves realitats
de creació i difusió de la música, i que potencie en l’àmbit educatiu i en l’espai públic un sector fonamental per
a la cultura valenciana.
06. Crearem el Museu del Disseny de la Comunitat Valenciana, que servirà de seu per a l’Arxiu del
Disseny de la Comunitat Valenciana, com a centre
d’investigació, catalogació i conservació de fons, i que
afermarà la identitat del disseny valencià. Tant l’arxiu
com el museu permetran posar en valor la trajectòria
dels creatius, que ens ha portat a liderar en l’actualitat
el disseny a Espanya.

07. Impulsarem el pla de millora de les infraestructures esportives de la Comunitat Valenciana. Un pla
financiat per la Generalitat i les diputacions.
08. Aprovarem la Llei de Professions de l’Esport per
a garantir un esport millor i més segur per per als
valencians i valencianes.
09. Impulsarem una regulació d’usos esportius del
medi natural que permeta les activitats esportives
competitives i no competitives, per tal d’afavorir la sostenibilitat i contribuir a la conservació del medi ambient.
10. Realitzarem un Pla Valencià d’Esport Adaptat per
a adequar les instal·lacions i crear unes escoles esportives adaptades per a promocionar-ho des de la
base.
11. Crearem un ADO valencià al costat d’altres entitats
socials de suport per als nostres esportistes d’elit. Un
ADO que tindrà especial atenció en la igualtat de gènere.
12. Signarem un acord entre la Generalitat Valenciana
i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per
a estendre a totes les ciutats l’apertura d’instal·lacions esportives en els centres educatius públics
fora de l’horari escolar.
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03. Implantarem una xarxa teatral que impulse la
creació de projectes per part de les companyies teatrals i que permeta la seua difusió en tot el territori.
Este projecte permetrà a les companyies valencianes, a
diferents nivells (professionals o semiprofesionals) i als
ajuntaments (especialment els més xicotets) accedir a
ajudes i espais per a la interpretació teatral, de manera que les obres podran tindre més difusió, ser vistes
en més llocs i les zones amb menys població gaudiran
d’una programació més ampla.

seguir sumant
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“Cultura és
allò que alça
del sòl la
mirada de
l’ésser hummà
i el porta a
descobrir
l’horitzó.’’
Rafael Chirbes.
Escriptor.

seguir sumant

cultura
en
valencià

13

Proposarem un gran pacte social pel valencià amb

institucions, entitats que
treballen en l’àmbit de
la llengua, organismes
representatius del teixit
social i societat civil per
a augmentar la cohesió
de la societat valenciana
i per a la promoció de
l’ús social del valencià.
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Potenciarem la nostra
llengua pròpia i la nostra cultura a l’exterior,
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a través dels Centres
Valencians a l’Exterior
(Cevex), l’apertura de
lectorats en universitats
de la resta d’Espanya i
d’altres països, la col·laboració amb instituts
oficials, acadèmies i
organismes lingüístics
per a la realització de
cursos i activitats de foment del valencià.
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Sumem sostenibilitat perquè el
canvi climàtic és l’amenaça més
urgent que hem d’abordar com a
societat. Una amenaça especialment important en territoris com
la Comunitat Valenciana.
Li ho devem a les noves generacions. Li ho devem a una joventut que està lluitant per una
transformació econòmica sostenible i que exigeix una transició
energètica cap a una economia
baixa en carboni.
Fa poc aprovàrem l’Estratègia
del Canvi Climàtic i Energia que
ens servirà de full de ruta per als
pròxims anys. A més, recolzem
l’augment de les energies renovables, la mobilitat sostenible, la
producció ecològica, la millora
dels sistemes de gestió de reciclatge i la reutilització de residus o
la rehabilitació d’habitatges amb
criteris d’eficiència energètica.
Però no és suficient. És necessari prendre mesures addicionals,
ja que els pròxims 10 anys seran
vitals per a guanyar la batalla al
canvi climàtic.
Estem a temps de seguir
sumant sostenibilitat en la
lluita contra el canvi climàtic.
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Si continuem
ignorant
les proves
irrefutables que
ens avisen de les
conseqüències
del canvi climàtic,
acabarem
convertits en la
primera generació
que posa en risc
el futur de la
humanitat.

seguir sumant

Greta Thunberg.
Impulsora del movimient Fridays For Future.

seguir sumant per una

societat
sostenible
10. Seguim apostant pels plans de rehabilitació i regeneració urbana d’habitatges, incrementant les ajudes
per a la rehabilitació, l’accessibilitat i l’eficiència
energètica dels edificis.
03. Crearem un Centre de Control de la Contaminació
Atmosfèrica, que incorpore la basta informació de la
xarxa de vigilància de la qualitat de l’aire i dels milers
de focus potencialment contaminadors de l’atmosfera.
I sobre la base de tecnologies de big data, aplicarem
sistemes d’intel·ligència artificial, per a permetre l’establiment de sistemes d’alerta primerenca i sistemes d’informació a la població.
04. Elaborarem una Llei de Canvi Climàtic i Transició
Energètica de la Comunitat Valenciana.
05. Convertirem el Museu Príncep Felip en un centre
de referència internacional sobre el canvi climàtic.

seguir sumant sostenibilitat contra

el canvi
climàtic
01. Crearem un Fons d’Adaptació al Canvi Climàtic
amb recursos de la Generalitat, ajuntaments, govern
d’Espanya i Unió Europea, per a financiar actuacions
tant públiques com privades que garantisquen un desenvolupament sostenible.
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02. Signarem un Pacte per l’Economia Circular amb
tots els sectors econòmics i socials per a desenvolupar
una estratègia de reducció i reutilització que contemple, entre altres mesures, l’educació i sensibilització, lluita contra els plàstics en els mars, desenvolupament de
polítiques de compra verda o avançar cap a l’objectiu
de la Unió Europea d’”Abocadors Zero”.

06. Impulsarem un Pla de Prevenció d’Incendis i Riscos Naturals dirigit especialment a les administracions locals incorporant els últims avanços tècnics.
07. Impulsarem un Pacte pels Boscos Valencians. Articularem una aliança transversal entre institucions públiques, privades, empreses i actors socials. Som plenament conscients que la seua salvaguarda, gestió i
conservació són imprescindibles per a les comarques
d’interior i per a avançar en la senda de la sostenibilitat
ambiental i assolir els Objectius de Desenvolupament
Sostenible de l’Agenda 2030 de l’ONU.
08. Elaborarem l’Estratègia Valenciana per la Biodiversitat 2030 per a conservar l’ecosistema autòcton.
09. Establirem un pla específic per a l’erradicació
d’espècies invasores, tant als nostres ecosistemes hídrics com forestals.

11. Establirem diferents mesures de suport a les instal·lacions d’energies renovables i a l’autoconsum
ciutadà, comercial i industrial, com la simplificació
i unificació dels tràmits administratius de les instal·lacions, la bonificació o subvenció d’equips i accions d’eficiència energètica i producció d’energia renovable
12. Aprovarem l’estratègia valenciana de l’aigua.
· Garantir l’aportació de l’aigua als municipis que es
puguen veure afectats per situacions de sequera.
· Reforçar la capacitat de depuració i reutilització de
l’aigua.
· Promoure inversions per millorar l’eficiència i eficàcia de les xarxes d’aigua potable als municipis.
· Impulsar campanyes de concienciació ciutadana
per a posar en valor i promoure l’estalvi en la utilizació de l’aigua.
13. Desenvoluparem un programa d’utilització d’energies renovables que permeta aconseguir unes tarifes
adequades per als regants i que els permeta utilitzar
aigua dessalada.
14. Habilitarem àrees per a l’estacionament de vehicles, bicicletes i patinets (Parks & Ride i Bicibox) en
les zones de intecambiadors del transport de rodalies i
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.
15. Posarem en marxa mesures de foment i divulgació de l’adopció d’animals domèstics en lloc de la
compra, i al mateix temps avançarem en la convivència
d’animals domèstics en espais públics i d’oci.
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“No hauríem
d’estar parlant
d’una altra cosa
que no siga el
canvi climàtic.”
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Quaranta anys després de
la seua aprovació, el model
territorial necessita una
actualització per a millorar el
seu funcionament i adequar-lo
a la societat actual.
Durant molts anys la Comunitat Valenciana ha sigut invisible
en el conjunt d’Espanya, no ha
estat present en els debats importants i ha sigut tractada injustament en aspectes tan fonamentals com les inversions o el
finançament autonòmic.
En esta legislatura eixa situació
ha començat a canviar. Ens hem
unit com a societat per a reclamar un nou model de finançament autonòmic i per primera
vegada el Projecte de Pressupostos Generals de l’Estat per a
2019 del govern socialista de Pedro Sánchez contemplava inversions d’acord amb el nostre pes
poblacional.
Queda molt per fer. Des de la
unitat i el diàleg treballarem per
a seguir sumant per una Espanya que garantisca la singularitat
entre territoris i la igualtat entre
ciutadans.
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L’aprovació de
la Constitució de
1978 va suposar
per a Espanya
l’etapa més llarga
de creixement
econòmic i de
benestar social
que hem conegut.

Va posar les bases per a la convivència i va obrir la porta a la descentralització d’un Estat fortament centralitzat, en el qual van
aparéixer uns nous protagonistes: les Comunitats Autònomes.

seguir sumant
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“Hem d’entendre
Espanya des de
la singularitat
entre territòris i
la igualtat entre
persones.”
Ximo Puig.
President de la Generalitat Valenciana.

01. Reclamarem, governe qui governe, que s’aborde i
aprove de forma urgent un nou sistema de finançament autonòmic que complisca amb els següents objectius bàsics:
· Reequilibrar l’assignació dels recursos tributaris
de l’Estat proporcionalment a la despesa de les diferents administracions públiques.
· Distribuir els recursos assignats a les comunitats
autònomes proporcionalment a la població de cadascuna d’elles o, en tot cas, conforme a l’indicador
de necessitat (població ajustada).
· Reformar el model de gestió de l’Agència Estatal
d’Administració Tributària, incorporant a les Comunitats Autònomes a la seua direcció estratègica, executiva i de gestió.
· Establir fòrmules de compensació del deute acumulat per l’infrafinançament de la Comunitat Valenciana.
02. Exigirem el compliment de l’Estatut d’Autonomia
de la Comunitat Valenciana, que blinda les inversions
de l’Estat en funció del pes poblacional.
03. Mantindrem l’exigència de finalització el més ràpid
possible del Corredor Mediterrani així com de la connexió ferroviària Cantàbric-Mediterrani.
04. Apostarem per la federalització de l’Estat Autonòmic a través de la reforma de la Constitució, on s’assegure la igualtat en l’exercici dels drets bàsics de tots els
ciutadans, amb independència del seu lloc de residència.
05. Reclamarem que s’enfortisquen les relacions intergovernamentals a través de la Conferència de Presidents com a fòrum en el qual es produeixen les relacions al més alt nivell, així com a través de les diferents
conferències i fòrums.
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06. Treballarem, dins de la reforma constitucional, per
a modificar la composició del Senat, apostant per un
Senat tipus Consell, on estiguen representats els Governs de les Comunitats Autònomes.

Candidatura a les eleccions autonòmiques i generals 2019.

