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Vivim temps extraordinaris. Una pandèmia global ha obligat milions de persones a
confinar-se a les seues cases. Una situació desconeguda que ha tancat de manera
preventiva els espais de treball i socialització, que ha prioritzat la salut per davant de

qualsevol altra consideració.

Després de dues dècades de governs antisocials, antidemocràtics i antivalencians, el
govern del Botànic, nascut de les eleccions de maig de 2015 i ratificat amb un nou
acord el mes d'abril de 2019, ha esdevingut, com havíem pronosticat des de
Compromís, un canvi profund en la manera d'entendre i exercir la política valenciana.

La crisi de 2008 va ser el resultat d'un model econòmic i social nefast, basat en
l'especulació financera i urbanística, els diners fàcils i les pràctiques opaques i
corruptes en les nostres institucions. La gestió perversa d’aquella crisi, aplicant
polítiques austericides dictades per la troika comunitària, va retallar drets i va generar
pobresa i desigualtat, impactant sobretot en les classes mitjanes i els sectors més
desafavorits, fràgils i invisibilitzats de la societat. La política de les retallades va
anticipar la caiguda del govern de Zapatero i va col·locar Rajoy, a la dreta, al
capdavant de la Moncloa. Pocs mesos més tard, en febrer de 2012, va arribar
l'aprovació de la Llei d'Estabilitat de Montoro. I amb aquesta Llei de l'Austericidi, per
exemple, el tancament d'RTVV o la prohibició als ajuntaments de contraure crèdits fins i tot als que estaven sanejats- per a crear dotacions socials. És la mateixa llei que
ara impedeix que les corporacions locals gasten els seus superàvits -en el cas
valencià més de 4.700 milions d'euros- per a ajudar les persones que han patit la crisi
de la Covid-19.
Anys de polítiques pensades per a beneficiar uns quants privilegiats en contra dels
drets de la majoria, les classes mitjanes i populars. Anys en què la Generalitat no va
estar al servei del poble valencià, sinó que havia estat al servei dels més poderosos,
creant una xarxa clientelista per a perpetuar-se en el poder o en els negocis,
mitjançant les concessions administratives de serveis públics en educació, sanitat,
serveis socials i mediambientals. Clientelista, perquè qui treballa o subministra en les
concessions públiques concertades són les amistats, els socis o la família, sense
concurs ni filtres d'igualtat, capacitat o mèrit. A més a més, van convertir el nostre
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territori en una terra de saqueig per a especular i enriquir-se. Les nostres costes, rius,
paisatges agrícoles, boscos i muntanyes han quedat ferits per l'avarícia i la ceguesa
dels qui ens governaven.

Aquella època corrupta es va emportar per davant bona part dels fonaments del
nostre sistema productiu. L'economia valenciana ha viscut anys d'esquena al seu
múscul

industrial

productor

i

exportador,

menystenint

la

investigació

i

l'acompanyament. El nostre territori, el nostre patrimoni natural, l'educació, els
serveis socials o la nostra salut era només mercaderia perquè especularen i
s'enriquiren uns pocs amics vinculats al cercle de poder, ofegant també els
empresaris honrats, allunyats de les pràctiques corruptes. L'abandonament dels
sectors econòmics de valor afegit va causar unes xifres de desocupació
inassumibles, així com grans borses de treball precari, amb acomiadaments massius i
destrucció d'ocupació pública en col·legis, infraestructures socials que ni es van
començar a construir i hospitals.

Compromís ha fet polítiques valentes que ja han començat a donar resultat per
equilibrar tot el mal perpetrat durant anys. Unes polítiques que continuarem
impulsant amb valentia, perquè estan en sintonia amb les necessitats, els anhels i les
esperances del poble valencià.

No podem oblidar ací les polítiques antivalencianes i antimodernes en aspectes com
la cultura, la llengua i la cohesió social. Els atacs al valencià, en àmbits com l'educació
i els mitjans de comunicació, juntament amb l'al·lèrgia de la modernitat de les nostres
expressions culturals.

Tenim davant de nosaltres una nova crisi, aquesta vegada produïda per l'acció d'un
virus, d'una malaltia que ha atacat per igual persones de tota condició social, perquè
el sistema de protecció ja ha començat a ser igual per a totes i tots. Una crisi que ha
posat de relleu la importància d’un sistema de sanitat pública i universal i la
necessitat d’un sistema de serveis socials potent, perquè esta pandèmia ha
demostrat que les activitats vinculades a la vida, criar, cuidar i curar, han esdevingut
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serveis essencials per a la societat. Tenim una majoria progressista a les Corts que
dona suport al Consell amb un full de ruta acordat que s’ha demostrat útil i que ara
necessita actualitzar-se i reforçar-se per renovar la seua aliança amb la majoria social
de les valencianes i valencians. Una majoria social que confia en un govern al servei
de les persones, que destine tots els recursos humans i econòmics necessaris a
reforçar la xarxa de serveis públics, a atendre les classes mitjanes, a protegir I
acompanyar els sectors més vulnerables, les xicotetes i mitjanes empreses, les
cooperatives, a garantir la igualtat, generar riquesa i ocupació estable, mirar el futur
del territori amb llum llargues. Res no ens pot desviar d’aquests objectius. Més
encara, crisis com l’actual redoblen la nostra convicció en estos principis.

Hem de preparar-nos també per fer front a pròximes crisis. L'emergència climàtica, en
un territori tan vulnerable com el nostre, amb evident risc de desertització, entre
altres, ens urgeix a prendre mesures ràpides i valentes i a impulsar la transformació
del sistema socioeconòmic amb més resiliència, i que genere ocupació de qualitat,
basat en la transició ecològica justa de l'economia. En eixe sentit, la Llei Valenciana
de Canvi Climàtic i de Transició Ecològica, recentment presentada, és una eina
fonamental que ha de conservar íntegre tot el seu potencial actual després de la
tramitació parlamentària.

Ara més que mai hem d'acabar amb la submissió que ens ha empobrit com a poble i
apostar per la valentia d'aquells que únicament reten comptes al Poble valencià,
perquè el nostre únic compromís està amb les valencianes i els valencians. perquè les
decisions que afecten la ciutadania valenciana les hem de prendre ací i defensar en
tots els fòrums de representació.

El Botànic va nàixer per rescatar persones, regenerar la vida política, governar per a
les persones i impulsar la transició ecològica i un nou model productiu. També per
aconseguir un finançament just que ens permeta exercir les competències de la
Generalitat. Defensem el Botànic, els acords vigents, per a adaptar-los i posar-los en
un calendari, perquè el virus no ha frenat un canvi que per a Compromís és imparable.
El canvi on les persones són primer.
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El nostre model industrial exigeix intensificar la reindustrialització i augmentar el
valor afegit i la diversificació de les nostres empreses industrials. Volem consolidar
una indústria productiva resilient i arrelada al territori.

Per fer-ho possible proposem:


Impulsar un Pacte per la Indústria i reactivar de manera urgent i intensificar el
Pla Estratègic de la Indústria Valenciana (pressupost desafectat per a
establir l’ajuda extraordinària a persones autònomes) i el Pla de modernització
de les àrees industrials.



Impulsar la participació directa en el capital de les empreses considerades
d’interés estratègic i de les empreses en risc a causa de la crisi de la Covid-19.



Assegurar liquiditat per a les empreses. L'IVF hauria de ser el Banc Públic que
ara es necessita a través de préstecs participatius (préstec més subvenció).
També crear un instrument financer per a la reestructuració i rellançament de
PIME industrials i TEIC en crisis a conseqüència de la Covid-19 i posar en marxa
el mapa d'empreses tractores i estendre el programa de Scale Up.



Impulsar l’R+D+I aplicada, la Indústria 4.0 i la digitalització del teixit
productiu valencià. Augmentar la inversió pública en R+D+I i foment de la
inversió privada, que al País Valencià és encara baixa, i major finançament dels
Instituts Tecnològics a través de contractes programes que garantiran el
finançament a un termini major que l'anual, per exemple de 5 o 10 anys.



Intensificar la descarbonització de l’economia i la promoció de l’economia
circular, amb la condicionalitat de les ajudes, potenciació de les energies
renovables, millora de l'eficiència energètica, foment de les comunitats
energètiques i foment d’iniciatives de Simbiosi Industrial en les empreses del
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País Valencià com a ferramenta clau de suport a l’economia circular en el marc
del programa europeu TRIS (Regions en Transició cap a la Simbiosi Industrial).


Reforçar la governança i la col·laboració i cooperació entre els agents del
Sistema Valencià d'Innovació i potenciar les xarxes de connexió SEIMED. Les
Universitats i els centres tecnològics es configuren com a pilars fonamentals
en aquesta tasca.



Fomentar les relacions i sinergies entre clústers com, per exemple, amb la
creació d’un clúster del “benestar”, el qual pot agrupar empreses
d'alimentació, cosmètica, salut esportiva…; un clúster de “salut” que permeta
incorporar-hi el farmacèutic, tèxtil, metalmecànic, etc.

El confinament ha posat encara més en evidència la necessitat de conservar i
impulsar el xicotet comerç, de proximitat i artesanal, així com les cadenes curtes de
producció-transformació-distribució-comercialització.

Proposem:


Nou marc regulatori:
a. Aprovació del Pla d’Acció territorial sectorial del comerç de la
comunitat valenciana (PATSECOVA), que fomentarà el consum de
proximitat i tindrà un control sobre la construcció de megacentres
comercials en qualsevol part del nostre territori. Tindrà cura que les
zones comercials existents es traslladen a nous emplaçaments i
evitarà l’abandonament de les actuals zones comercials.
b. Desenvolupament de les Àrees de Promoció Econòmica i Urbana
(APEU), que facilitaran la comunicació i la col·laboració entre les
associacions de comerciants i els ajuntaments.
c. Aprovació de la nova Llei de Comerç Sostenible en defensa del xicotet
comerç.



Impuls de la Digitalització del Xicotet Comerç i l’Artesania, amb el
desenvolupament d’un servei per facilitar una major presència de les pimes
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comercials en eCommerce, i Market Places més atractius i que puguen acollir
molta més varietat de botigues i de productes i aconseguir bons
posicionaments en xarxes.


Suport als mercats no sedentaris i als mercats municipals. Els productors
d’aliments són considerats com un sector estratègic europeu, tenen prioritat
perquè els seus productes es produeixen a menys de 100 km. La seua forma
de venda és a través dels mercats. Hem d’apostar per millorar les seues
infraestructures i els seus serveis, tant de venda com de postvenda



Fomentar l’artesania, sector format principalment per dones, que aposten
per la producció sostenible i tradicional, fomentant l’economia circular, la
restauració i la reutilització dels materials.

El cooperativisme és un senyal d’identitat econòmica valenciana i representa el 6,5%,
del PIB, 3 milions de socis i 56.000 llocs de treball. A més, en temps de crisis com la
Covid-19, les cooperatives destrueixen menys ocupació que les societats mercantils

i tenen més capacitat d'adaptar-se als canvis.

Proposem:


Suport clar a l’economia social i al cooperativisme amb la priorització de la
fórmula de l’economia social cooperativa per la col·laboració público-privada.



Impuls del reciclatge d’empreses per evitar preconcursos, en la línia del
Programa experimental de la UE SAVING JOBS per reciclar empreses en crisi o
de difícil successió. Per a aquelles realitats viables econòmicament, amb
problemes financers derivats de la Covid-19, establir un programa d’incentius
perquè es transforme en cooperativa. També accés a crèdit, quitança o
renegociació de deutes amb Hisenda i Seguretat Social, etc. Agrupació
d’autònoms.



Creació d’un Fons d’Emergència Econòmica-Social a través de l’IVF per
accedir a la liquiditat i la inversió post-Covid19 per a empreses de l’economia
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social i desenvolupament de la llei d’accés al capital per part de les persones
treballadores (com al País Basc).


Foment del cooperativisme en l'àmbit municipal amb la creació d’ateneus
cooperatius.



Foment de l’Emprenedoria Verda amb un Programa d’assessorament i
mentorització de l’Emprenedoria Sostenible.

Una de les conseqüències més dramàtiques de la crisi de la Covid-19 ha estat la
ràpida destrucció d'ocupació. En aquest sentit, des de LABORA s'han adoptat
mesures d'urgència per donar suport al manteniment i la qualitat de l'ocupació. No

obstant això, cal abordar un repensament integral de les polítiques d'ocupació, dels
seus objectius i dels seus instruments.

a) Promoure a través d'incentius públics la reducció de la jornada laboral com a
mecanisme de coresponsabilitat i millora de la productivitat de les empreses.
b) En el marc del recentment creat Observatori del Treball Decent, intensificar la
lluita contra la precarietat i la temporalitat, atenent especialment les
necessitats de les dones i dels col·lectius especialment vulnerables, com
joves, desocupats de llarga durada, així com segments altament precaritzats,
com les aparadores o els riders.
c) Enfortir la formació continua i potenciar la formació dual. Encaminar-la cap
a l'ocupació als sectors claus de la recuperació, entre d'altres, sector
sociosanitari, cures, sectors culturals i creatius, economia verda, incloent-hi
el col·lectiu de les persones autònomes.
d) Facilitar i regular noves alternatives al treball presencial, promovent el
teletreball de qualitat i altres metodologies d'innovació organitzativa a les
empreses.
e) Propiciar horaris i ritmes de treball més saludables, i assegurar el dret a la
desconnexió.
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f) Avançar en la implantació d'ingressos vitals mínims i rendes de ciutadania,
desvinculant el treball dels ingressos, lluitant contra la feminització de la
pobresa laboral, i valorant activitats sovint no remunerades (cures, economia
reproductiva)
g) Impulsar nous espais públics que propicien un nou model de treball
cooperatiu, flexible, i que actuen com a nodes de generació de sinergies al
territori entre distints agents: Espais Labora, ciutats, empreses, treballadores.
h) Avançar en la transformació i modernització de LABORA, adoptant una
estratègia de desenvolupament actiu al territori (Avalem Territori) i propiciant
transformacions positives al mercat de treball.
i) S’estudiarà que els ERTO s’allarguen on siga necessari més enllà del mes de
setembre.

Arran de la pandèmia de la Covid-19, s’ha posat encara més de relleu la vulnerabilitat
de les economies amb un pes important del turisme cap a esdeveniments inesperats.

La incertesa d’alguns d’aquests esdeveniments es combina amb l’absoluta certesa
de l’impacte que el canvi climàtic tindrà sobre les nostres vides en els pròxims anys.

Per totes aquestes qüestions, entenem que el sector turístic ha de pivotar en
aquests objectius:



Diversificar l’oferta turística per evitar el turisme massificat i generar focus de
desenvolupament sostenible en altres territoris del País Valencià, prioritzant
la promoció turística fora de temporada alta.



Per tal d’aconseguir una millora de les condicions laborals al turisme, cal
impulsar el Pla de Garantia Social i Ocupació Digna de la Comunitat Valenciana
i diversificar l’oferta turística per tal d’aconseguir un producte que genere més
valor i tinga menys estacionalitat.



Posada en marxa d’un Baròmetre turístic amb estudis de caire quantitatiu
(enquestes) i qualitatiu (grups de discussió, entrevistes, etc.) la percepció i
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l’impacte del turisme en les comunitats locals receptores, especialment en
àrees amb major presència del turisme


Facilitar la incorporació de innovació i ús de les TIC a les empreses valencianes
per tal d’adaptar-se a les exigències de la demanda i tindre la capacitat de
poder crear millores en els seus productes turístics.



Prioritzar en l’ajuda institucional per les empreses del nostre territori que més
dificultats poden presentar, com són les PIME, a l’hora d’adaptar-se a les
noves exigències de l’entorn, com les mediambientals.



Treballar per un model productiu equilibrat en què l’economia valenciana no
presente una dependència tan marcada del turisme, per a reduir la nostra
inestabilitat i crear un sistema més fort i menys vulnerable als xocs.



Millorar i incentivar la formació i l’assessorament dirigit als nostres
professionals del sector.



Creació del Fons de sostenibilitat turística.



Crear un Sistema d’Indicadors Turístics seguint les recomanacions de
l’Organització Mundial del Turisme en el seu programa INRouTe, en permanent
actualització i disponible a través de la pàgina web de Turisme.

Impulsarem la Llei Valenciana de la Societat Digital per a generar espais en l'economia
digital i la transformació de l'Administració. La Llei haurà de potenciar la inclusió i
l'educació digital en totes les capes de la població amb un projecte de competències
digitals, en línia amb les directrius marcades per la Unió Europea i prestant especial
atenció a aquelles zones on conflueixen despoblació i bretxa digital.

Cal crear un model social inclusiu basat en una ciutadania altament capacitada, la
qual cosa contribuirà a la competitivitat laboral i a eliminar les barreres que dificulten
actualment l'ús intensiu i generalitzat de les Tecnologies de la Informació i la
Comunicació.
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Una Hisenda nova, un nou model econòmic que implementem amb més convicció per
reconstruir la nostra societat i la nostra economia.
Proposem:


Simplificació i racionalització dels procediments d'execució pressupostària
definits en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic
Instrumental i de Subvencions, i en la seua normativa de desenvolupament.



Elaboració d'un Informe de Diagnòstic i Estratègia del Sector Públic de la
Generalitat, com a pas previ per adoptar les mesures administratives i
normatives necessàries, i finalment, elaborar un Projecte de Llei del Sector
Públic de la GVA.



Creació d'un marc valencià de contractació pública més àgil, responsable,
sostenible i just, elaborant un Projecte de Llei de Contractes de la GVA.



Implantació de l’Administració digital mitjançant el desenvolupament de tots
els procediments electrònics, la robòtica i la intel·ligència artificial



Convertir l'empresa pública ISTEC en un gran proveïdor de serveis de
telecomunicacions, tant per a les Administracions Públiques Valencianes com
per al teixit empresarial valencià.



Exigir al Govern d’Espanya l’establiment d’un calendari per a la reforma
immediata del sistema de finançament autonòmic (SFA), basada en l’informe
dels experts del Consell, amb el reconeixement i regularització del deute
històric/deute públic de la GVA.



Instar al Govern d’Espanya a incorporar en els Pressupostos Generals de
l’Estat per a 2021 o, en el seu defecte, en els Decrets-Llei que es dicten en el
seu lloc, mecanismes temporals de compensació mentre la reforma del SFA no
s’aprove.



Reclamar l’assumpció del 50% de la despesa en Dependència per part de
l’AGE, i el deute per l’atenció sanitària als desplaçats d’altres autonomies i
estrangers, en el marc dels Pressupostos Generals de l'Estat o, en el seu
defecte, en els Decrets-Llei que es dicten.
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Consolidar la reforma tributària que va configurar un sistema fiscal progressiu
valencià, amb una major progressivitat en el tram autonòmic de l'IRPF i una
reordenació més eficient de les deduccions autonòmiques, i enfortir l’ATV per
tal de millorar la gestió dels tributs propis i lluitar de manera més efectiva
contra el frau fiscal.



Desenvolupar un paquet de Tributs propis de la Generalitat per a la
Sostenibilitat, incloent un sobre el consum de begudes ensucrades finalista
per destinar a l'atenció primària sanitària; i mesures fiscals específiques per a
iniciatives socials i empresarials que decidisquen establir-se en les
comarques d’interior en risc de despoblament.



Incrementar el volum de recursos gestionats per l’Institut Valencià de
Finances (IVF) com a Banc Públic Promocional de la Generalitat, amb
autorització per obtindre finançament d’organismes internacionals com el BEI
i

“fitxa

bancària”

per

captar

depòsits

d’actors

institucionals

com

l’Administració Local, el Sector Públic, etc.


Creació d’un Fons Valencià d'Inversió Pública Estratègica, com a instrument
estratègic i permanent al servei del canvi de model productiu, que realitzarà
les seues inversions per mitjà de la participació en l’accionariat del capital de
les empreses clau seleccionades.



Impulsar l'increment de l'oferta en el mercat immobiliari per mitjà del gravamen
als grans tenedors empresarials d’habitatges buits, que els mantinguen
desocupats per un temps determinat sense causa justificada.



Regular incentius fiscals per a cooperatives, empreses d’economia social i
emprenedors, mitjançant la deducció a l’IRPF de les aportacions al capital dels
socis.



Substitució de les subvencions públiques "a fons perdut" en el cas de
societats mercantils de facturació superior a 10 milions d'euros per línies de
crèdit i inversions de capital.
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Proposarem i aprovarem una Llei valenciana d’Igualtat basada en la redistribució, la
igualtat en l’àmbit laboral i la lluita contra la bretxa salarial

a) La Generalitat contractarà amb aquelles empreses i entitats on el salari
més alt no siga deu voltes major que el salari més baix, per acabar amb
l’escletxa salarial i la desigualtat social en el marc de l’Economia del Bé Comú.
b) Impulsarem una Estratègia Valenciana d’usos de temps i coresponsabilitat
que incloga polítiques de suport a la criança i les cures com:
●

Els permisos iguals, intransferibles, irrenunciables per naixement,
acolliment permanent o adopció (PIINA) per al funcionariat i afavorir
mitjançant clàusules socials la seua implantació en empreses i
entitats. A més, en el cas de les famílies monoparentals s’articularà una
borsa d’hores per a persones de l’entorn sociofamiliar.

●

Universalització de l’educació pública en l’etapa 0-3 anys.

●

Reforçar l’Acord de la Llotja per afavorir la conciliació laboral i familiar
de les persones, majoritàriament dones, que treballen al comerç i
potenciar el comerç de proximitat.

●

Reformar els horaris d’atenció dels serveis públics per facilitar
l’accés normalitzat de tota la ciutadania.

●

Regular el teletreball, en el marc competencial valencià, per garantir
els drets laborals i fomentar la criança i les cures.

●

La Generalitat apostarà pel turisme de qualitat amb perspectiva de
gènere. Per això, només subvencionarà aquelles empreses que no
externalitzen serveis essencials per aquesta activitat econòmica, com
la neteja i la cuina.
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●

Impulsarem estructures que donen abast també a les dones que viuen
en l’àmbit rural per evitar la doble discriminació que pateixen.

Impulsarem

polítiques públiques de redistribució i lluita contra la transmissió

generacional de l’empobriment. Amb els següents objectius:

a) Desplegar la Llei de Renda Valenciana d’inclusió, com a instrument
unificat de lluita contra la desigualtat i l’empobriment, i garantia dels drets
subjectius.
b) Continuar avançant en la garantia de drets subjectius d’accés universal
com les prestacions per al sosteniment de la criança (PESC), renda
valenciana d’inclusió social (RVI) i compatibilitat amb el Ingrés Mínim Vital
de l’Administració General de l’Estat, prestacions per a l’autonomia
personal i atenció a persones en situació de dependència i fons
d’emergència per a dones víctimes de violència de gènere i els seus fills i
filles. A més, vincular per al 2021 les prestacions econòmiques
individualitzades de diversitat funcional i persones majors al Salari Mínim
Interprofessional.
c) Dissenyar i executar el Pla Valencià de Barris Inclusius per a garantir la
igualtat d’oportunitats, drets socials i una vida saludable amb estratègies
integrals i específiques. Construirem un nou model urbanístic amb
perspectiva de gènere.
d) Ampliar els drets de les famílies nombroses i monoparentals en el marc de
la futura Llei valenciana de diversitat familiar i suport a les famílies.

L’aprenentatge derivat de la gestió de la pandèmia de Covid-19 ha reforçat la
importància de l’autonomia personal, no institucionalització, del dret a l’habitatge
digne i de disposar d’una xarxa pública d’atenció residencial de qualitat.
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1. Desplegament i dotació pressupostària de la llei 3/2019, de la Generalitat,
de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana, que permet
configurar el Sistema Públic Valencià de Serveis Socials amb major estabilitat,
inversió pública i foment de l’ocupació de qualitat.

2. El pla d’Infraestructures de serveis socials:
a) Prioritzarà els recursos d’atenció diürna i ambulatoris, facilitant la vida
independent en l’àmbit afectiu.
b) Apostarà per la gestió directa, per part de la Generalitat, de l’àmbit
residencial, especialment, en l’atenció a persones majors amb la millora de
les seues ràtios i seguint desenvolupant el model d’atenció centrada en la
persona i la humanització d’espais. A més, de forma prioritària, complint
l’article 163 de la Llei de garanties i drets de la infància i adolescència, les
residències socioeducatives i, seguint el pacte autonòmic de salut mental,
els Centres Específics per a persones amb malaltia mental crònica (CEEM).
En base al mapa de necessitats, es garantirà l’equilibri territorial i la lluita
contra el despoblament.
3. Increment de les plantilles de serveis socials municipals, de la conselleria
d’Igualtat i Polítiques Inclusives, i dels centres i recursos que en depenen, fins
a la mitjana estatal.

D’una banda, el impacte sociosanitari de la pandèmia de la Covid-19 ha sigut
majoritàriament en les persones majors. D’altra banda, com va ocórrer en 2008, el
impacte socioeconòmic de la crisi ocasionada per la pandèmia de la Covid-19
impactarà majoritàriament entre la població jove. A més, el confinament i el
tancament de les escoles ha empitjorat els drets i la igualtat d’oportunitats en la
infància. Per això, cal un pacte generacional que no deixe ningú enrere.
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1. Infància.
a) Apostar per la implementació del nou model de centres de dia per a la
infància i adolescència, especialment, en els barris inclusius.
b) Ampliar la oferta concertada del programa kumpania per a l’alumnat gitano.
c) La Generalitat seguirà impulsant polítiques de desinstitucionalització de la
infància i adolescència i suport a les famílies amb la creació de l'acolliment
familiar

especialitzat

amb

l'horitzó

d'implementar

l'acolliment

professionalitzat.

2. Joventut.
a) Desenvolupar l’Estratègia Valencià de Joventut, prioritzant el foment de
l’autonomia jove i la cohesió social i àmbit relacional:
●

Accés a la renda valenciana d’inclusió, incrementar les beques-salari,
reserva del 7% del parc d’habitatge públic per a persones joves i
foment del lloguer juvenil, bo il·limitat per a persones joves del conjunt
del transport públic, de competències valencianes, per 36 euros
mensuals, aliança jove per a la salut per a promoure hàbits saludables i
un bo cultural de 120 euros per a les persones que compleixen 18 anys.

●

Adaptar el programa AVALEM JOVES, i els diferents programes
d’impuls de l’ocupació juvenil, a les conseqüències de la Covid-19 en
el mercat laboral.

●

Aposta per l’educació no formal i l’oci educatiu, desenvolupar la llei
valenciana del joc, ampliar el programa Jove i Oportunitat (JOOP) i
valorar les habilitats socials adquirides en el marc del programa
RECONOCE. I apostar, conjuntament amb les entitats municipals, en la
creació d’espais comunitaris de cogestió amb les persones joves.

●

Blindar el desenvolupament de la Xarxa Jove fins a 2023 per garantir les
polítiques de prevenció, participació i promoció de drets de les
persones.
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●

Aposta per l’educació no formal i l’oci educatiu, desenvolupar la llei
valenciana del joc, incloure l’oci educatiu en la Llei Valenciana
d’Educació, ampliar el programa Jove i Oportunitat (JOOP) i valorar les
habilitats socials adquirides en el marc del programa RECONOCE. I
apostar, conjuntament amb les entitats municipals, en la creació
d’espais comunitaris de cogestió amb les persones joves.

b) Blindar el desenvolupament de la Xarxa Jove fins a 2023 per garantir les
polítiques de prevenció, participació i promoció de drets de les persones
joves.

c) Promoure l’emancipació juvenil en condicions dignes:


Amb un Pla Valencià d’Habitatge per a Joves: increment de les ajudes de
lloguer per a joves proporcional al nombre total de sol·licituds; increment
del parc d’habitatge públic per a programes d’emancipació juvenil.



Instant al govern d’Espanya al desenvolupament d’una llei perquè les
Comunitats Autònomes i/o Ajuntaments puguen regular el preu del lloguer
en zones tensionades.

3. Persones Majors.
a) Un nou model d’atenció domiciliària amb perspectiva de gènere
comunitària,

de

proximitat

i

integral

que

garantisca

les

cures,

l’acompanyament davant l’aïllament social i la soledat no desitjada, la
intervenció social i la rehabilitació biopsicosocial de totes les persones que ho
necessiten.
b) Impulsar l’Estratègia Valenciana d’envelliment actiu i lluita contra la
soledat no desitjada atenent, especialment, el deteriorament que moltes
persones majors han patit durant el llarg confinament per la pandèmia.
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El confinament social i la manca de convivència més enllà de la residència habitual ha
comportat una situació de major conflictivitat social, depressió, tensió, dols no
resolts, traumes, increment de les addiccions i, en molts casos, major violència. Per
això, és fonamental:



Impulsar el Pacte Autonòmic per la Salut Mental, empoderant les pràctiques
i hàbits saludables del conjunt de la població amb perspectiva comunitària.



Incloure en els serveis socials municipals, en el marc del contracte-programa
per al 2021, nous equips d’intervenció comunitària en salut mental que
dinamitze els barris i s’encarregue de l’atenció primària, prestant especial
atenció a les conseqüències derivades per la pandèmia de la Covid-19.



La Generalitat desenvoluparà en el marc de l’Estratègia Valenciana
d’Igualtat de Tracte, No discriminació i prevenció dels delictes d’odi per a
combatre els discursos d’odi i l’auge de l’extrema-dreta.

La salut no és un negoci. Per això, la proposta de Compromís no únicament es basa
en la reversió de departaments de salut, sinó en tots aquells àmbits de la sanitat
actualment privatitzats, com els menjadors, la bugaderia, la seguretat, les
ressonàncies, ambulàncies, etc.

Defensem la Salut com un eix transversal a totes les polítiques públiques. Si alguna
cosa ens ha demostrat aquesta pandèmia és la importància de la promoció i la

prevenció de la salut; és per això que des de Compromís proposem que la salut
pública siga un element transversal a totes les polítiques públiques, posant la salut i
benestar de les persones en el centre de la presa de decisions.
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Per tot això proposem:


Reforçar l'Atenció Primària i la Salut Pública amb la necessària dotació de
personal, recursos econòmics, materials i organitzatius.



Sol·licitar la inversió necessària per a l’Atenció Primària que garantisca una
atenció de qualitat mitjançant l'adequació de ràtios. Augment progressiu
anual fins al 20% del total del pressupost de sanitat en 2025.



Dotar els Centres de Salut dels recursos necessaris per a la millora del
diagnòstic i el tractament, evitant desplaçaments innecessaris.



Realitzar des de la Generalitat Valenciana campanyes informatives que posen
en valor la importància de la sanitat pública.



Instar al Govern d’Espanya al compliment de la Llei General de Salut en la seua
disposició addicional quarta, amb la creació d’una entitat estatal de salut
pública, amb suficient independència política i crèdit sobre eficàcia
tecnocientífica, que s'encarregue de coordinar la seua activitat amb altres
centres autonòmics i estatals que tinguen entre les seues competències el
desenvolupament de funcions en matèria de salut pública, en connexió amb el
desenvolupament d'activitats d’investigació.



Incloure professionals de la psicologia en els equips multidisciplinars
d’atenció primària, coordinats amb els serveis socials municipals.



Oferir gratuïtament mascaretes de protecció a la població més vulnerable i
amb menys recursos, mitjançant la recepta electrònica.



Desenvolupar la xarxa de Consells de Salut en tots els nivells del sistema com
a mecanisme de participació ciutadana en el sistema de salut i ampliant les
seues funcions en coordinació amb Salut Pública.



Reorganitzar els professionals de l’àmbit sociosanitari segons les funcions,
associant-se a l’àmbit propi. Així, seria sanitat qui oferiria totes les
prestacions sanitàries i serveis socials qui faria el mateix en la vessant social.



Crear un organisme públic, depenent de la Conselleria de Sanitat dedicat a la
realització d’estudis d’economia de la salut (cost-benefici, cost-eficiència...).
Garantiria una millor utilització dels recursos destinats a la sanitat amb una
visió de mitjà i llarg termini, especialment important en aquest àmbit.
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Augmentar la inversió en investigació, especialment en organismes públics
que no depenen d’objectius econòmics en els seus resultats. Millorar

l’estabilitat laboral del personal d’investigació consolidant places estructurals
no dependents de finançament extern.


Augmentar l’atenció domiciliària, especialment en seguiment de la cronicitat.



Coordinació dels equips d’infermeria amb tots els centres escolars
mantinguts amb fons públics per tal de desenvolupar campanyes d’educació
per a la salut, especialment enfocades a la prevenció de risc per Covid-19.



Recuperar la gestió pública de les concessions que acaben contracte, tant de
departaments com de serveis sanitaris (ressonàncies magnètiques, diàlisi,
transport sanitari…). Valorar la possibilitat i el cost en el cas de concessions

amb contracte vigent, augmentant les mesures d’inspecció en qualsevol cas
(Dénia, Manises, Elx-Vinalopó...).


Crear un mecanisme extraordinari de reorganització de professionals sanitaris
per a casos d’emergència. Facilitant la reubicació voluntària en els diferents
nivells assistencials segons les necessitats temporals del sistema.



Posar en marxa la nova Comissió del Joc de la Comunitat Valenciana i
desenvolupar la Estratègia Valenciana de Prevenció i Tractament del Joc
Patològic prevista en la Llei Valenciana de Regulació el Joc i Prevenció de la
Ludopatia, per abordar aquesta greu problemàtica psicològica i social,
especialment tenint en compte la incidència psicosocial del període de
confinament i la incertesa derivada de les èpoques de crisi.



Desenvolupar les accions necessàries per tal de garantir l’accés a un volum
mínim vital d’aigua potable de 100 l/hab/dia, prohibir el tall de subministrament
d’aigua potable a les llars per raons de vulnerabilitat social o econòmica,
garantir uns estàndards de qualitat sanitària i organolèptica de l’aigua potable
en tot el territori valencià, i promoure i facilitar la recuperació de la gestió
pública i en la població i l'ús d’aigua potable de les xarxes d’abastiment
municipal per a beure i cuinar, desincentivant la compra i ús de l’aigua
embotellada.
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Impulsarem l’ampliació del parc públic d’habitatge per a superar les xifres del 2 %
actual d'habitatge públic en lloguer social i assolir les xifres de la mitjana europea
(Alemanya 4 %, França 17 %, Dinamarca 21 %, Països Baixos 30 %).

a) La Generalitat reforçarà la preferència de l’administració en el dret de tanteig i
retracte que proposa el Decret del Consell.
b) La Generalitat assistirà i promourà que els ajuntament puguen incrementar el
seu propi parc municipal d’habitatge.
c) Proposarem al Govern de l’Estat que impulse una iniciativa per la qual les
entitats de crèdit tornen part del rescat públic amb els habitatges buits que
tenen en cartera.

Promourem la regulació del preu del lloguer per a l’habitatge habitual per a evitar-ne
l’especulació. Per a aconseguir aquest objectiu proposem:



Treballar en el diagnòstic i detecció de les zones tensionades i saturades en
els diferents municipis per a aplicar-hi criteris socials de regulació del lloguer.



Limitar la disponibilitat d’apartaments turístics en les zones tensionades adés
indicades.



Facilitar i promoure la rehabilitació d’habitatges en les zones rurals per tal que
se'n pugen destinar al lloguer.

Donarem suport a l’ampliació de la moratòria impulsada pel Govern de l'Estat per al
pagament de les quotes de la hipoteca i del lloguer. Per eixe motiu proposem:



L’exoneració dels deutes acumulats, si la situació de pobresa de les famílies
així ho recomana per a evitar-ne el sobreendeutament.



L’ampliació de la moratòria aprovada pel Govern de l'Estat.
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La revisió de la legislació en allò que es refereix a les clàusules abusives per a
canviar la dinàmica especuladora del mercat sobre l’habitatge habitual.

Seguirem desenvolupant programes d’innovació educativa, amb finançament
suficient que assegure el seu correcte sosteniment, per posar l’educació pública
valenciana al capdavant des sistemes educatius del nostre entorn europeu.

A més, aprovarem una nova Llei Integral Valenciana d’Educació (LIVE), on
s’establiquen els fonaments per al desenvolupament d’una educació pública i de
qualitat basada en la innovació, la cohesió social i l’atenció individualitzada a les

necessitats de tot l’alumnat.

Seguirem augmentant el professorat al servei de l’educació valenciana,
acompanyat d’una baixada generalitazada de les ràtios escolars, com hem fet
aquests anys fins arribar al punt actual, en què tenim la plantilla de professorat més

gran de la història de la Generalitat Valenciana. Tot i això, volem anar més lluny.

Respecte a les infraestructures educatives, continuarem construint aules dignes
per tal d'eliminar tots els barracons heretats d’anys de governs de dretes,
balafiament i corrupció. Hui tenim més de 800 milions compromesos per construir,
reformar i ampliar escoles a tot el País Valencià. Treballarem per arribar als 1.000
milions d’euros en infraestructures educatives a través del Pla Edificant.

Respecte a les polítiques socials educatives, seguirem avançant cap a la gratuïtat

total del sistema educatiu valencià. Cada any nou, més alumnes són beneficiaris del
menjador escolar 100% gratuït. Des dels 0 alumnes de l'últim curs sota el govern del
PP, als 60.000 alumnes actuals.
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A més, l’educació és també una eina de conciliació i de reducció de les desigualtat
quan s’inicia des de les edats més primerenques. En aquest sentit, cada any
augmentarem l’oferta de places gratuïtes de 0 a 3 anys.

El nostre objectiu és arribar a una educació 100% gratuïta en l’etapa 0 a 3 a través
de places a escoletes públiques de la Generalitat, de les escoletes municipals i de les
escoletes infantils a través del Bo Infantil, que cada nou exercici creix
pressupostàriament.

Apostem per la Formació Professional com a ferramenta útil amb un elevat valor
afegit que conjuga formació i oportunitats d’entrada al món laboral. En aquest sentit,
crearem Consells Territorials de la Formació Professional, en col·laboració amb la

Conselleria d’Economia i amb els agents econòmics de cada àrea territorial.
Impulsarem un fort creixement de l’oferta de places en Formació Professional, tot
garantint que, almenys un 50% d'elles, estiguen vinculades a famílies professionals
essencials per a la transformació econòmica i digital.

Per a Compromís, la cultura no només és una oferta d’entreteniment popular, sinó
que també és una indústria viva, de gran valor afegit i mínim impacte mediambiental,
però que s’ha vist greument afectada per aquesta pandèmia fins a l'extrem que no
arriba a desescalar com altres sectors.

La cultura ens ajuda a construir societats més crítiques amb el seu entorn,
democràtiques i conscients dels seus drets i llibertats. Per això, creiem en una
estratègia compartida entre la Generalitat i els sectors culturals per a la
transformació de l’ecosistema cultural valencià a través de la millora dels drets
culturals de la ciutadania, de l’expressió, de la participació i de la construcció de les
identitats individuals i col·lectives.
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S’ha de crear un sector públic cultural potent que siga punta de llança per a la resta
del sector, a més d’incrementar la innovació i la productivitat de la cultura perquè
comporte un valor afegit i genere llocs de treball de qualitat. Una aposta
pressupostaria decidida i forta és el camí per a aquesta recuperació del sector, per a
garantir els drets culturals és imprescindible incrementar la inversió pública; però no
solament això, cal invertir més, però sobretot cal invertir encara millor.

L’objectiu fonamental és garantir que es complisquen els drets culturals dels
individus. Perquè entenem que la política cultural és una política social, això implica
desplegar polítiques que s’adrecen a totes les persones i a tot el territori, que
identifique en els punts febles i que disposen dels recursos necessaris per a fer-ho. A
més, ha d’anar acompanyat d’un incentiu decidit del consum cultural de la ciutadania,
començant per una baixada de l’IVA cultural al 4%, ja que la cultura ha de ser tractada
com al que és, un bé essencial.

Una política cultural ben planificada i ben gestionada ha de facilitar eines perquè els
professionals de la creació, la producció, la distribució i la mediació cultural puguen
dedicar-s’hi plenament. Perquè creiem que això no solament assegurarà la llibertat
creativa, sinó que també es pot convertir en un motor de reactivació econòmica
després de la pandèmia.
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Aprovació de la Llei de Canvi Climàtic i Transició Ecològica, tot creant un fons verd
finalista, és a dir, que puga revertir en ajudes i bonificacions per facilitar la transició
justa.

Eixe fons finalista té més sentit encara en període de reparació i es pot traduir en:


Suport al món rural, vinculat a canvis més sostenibles



Bonificacions a accions que generen embornals de CO2 (bona gestió forestal,
determinat ús del sòl,...)



Polítiques d'incentiu vinculades a la despesa energètica o al consum
d’energies fòssils



Ajudes directes d'impuls a la mobilitat sostenible i a la instal·lació d'energies
renovables

Tant els grans projectes com els xicotets i mitjans projectes –via PIME, cooperatives
o comunitats energètiques locals—, porten associats llocs de treball de distint tipus
que tenen el potencial de repercutir a escala local.

La Llei de Canvi Climàtic i Transició Ecològica reconeix la figura de les comunitats
energètiques locals; consolida la zonificació de projectes de fotovoltaica via un pla
director que permeta la seua expansió o impulsa l'ús de sòl/sostre públic per a
projectes locals, siguen públics o privats, de renovables, entre altres.
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La democratització de l'energia prevista en la llei, fent que tothom puga ser
consumidor i productor, obri línies de desenvolupament locals noves.
Al mateix temps, els projectes més grans tindran una regulació clara que els

permetrà implantar-se més fàcilment amb totes les garanties ambientals.

Cal implementar amb urgència amb la nova Llei:


Polítiques actives de reducció de residus.



Sistemes de incentiu que fomenten la separativa i eviten una despesa
excessiva en planta (tan econòmica com energètica).
La modernització de les plantes de residus que reduïsquen la fracció en



abocador.
Nous sistemes de retorn de la taxa que fomenten les bones pràctiques.



Impulsarem en els municipis Plans d'Acció Locals pel Clima i l'Energia (PACES) que
permeten fer una planificació adequada a cada municipi (segons les seues
característiques) tenint en compte la perspectiva ambiental i la crisi climàtica. També
l'accés a fons europeus vindrà condicionat per la vigència d'aquests plans

municipals i la coordinació supramunicipal.



Amb la nova Llei, prioritzarem la implantació d'una mobilitat sostenible,
sobretot en aquelles zones en les que es pot prescindir fàcilment del vehicle a
motor. Fomentarem la mobilitat sostenible amb vehicles no contaminants
(bicis, patinets, etc.); invertirem en xarxes de lloguer de vehicles amb baixa
contaminació i donarem facilitats al vianant.
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Creació d’anells verds ciclistes en les àrees metropolitanes de les grans
ciutats.



Creació d’estacionaments dissuasius per a vehicles privats als nodes de
connexió amb el transport públic i d'una xarxa integral que prioritze la
mobilitat sostenible.



Impulsarem la creació de trajectes que prioritzen la mobilitat amb vehicles no
contaminants en direcció als centres d’oci, de comerç i de treball.

La Llei de Canvi Climàtic i Transició Ecològica també proposa formació professional
específica per a la nova ocupació verda. La reparació ha d'anar acompanyada també

amb formació. No només en educació no formal, que es vorà reforçada
estructuralment per la incorporació d'educadors ambientals (contemplats en el Pla
Integral de Residus) en els municipis en un nombre d'acord al pes poblacional, sinó
també per la necessària renovació en l'oferta formativa professionalitzant en les
noves ocupacions "verdes". Si volem impulsar el desenvolupament i a més orientarlo cap a les polítiques verdes, cal formar per produir eixos llocs de treballs.

El paper dels municipis en la transició ecològica és fonamental. Per això existeix una
ordre de bases d'ajudes de canvi climàtic vinculades al PACES per a accions
concretes de mitigació i adaptació en els municipis. Aquestes subvencions són ara
més necessàries per tal d'impulsar inversions en sectors estratègics de creació
d'ocupació verda i de transició energètica.

Caldrà fer la revisió dels planejaments urbanístics i l'adaptació als nous escenaris
climàtics.

Les inversions en matèria del cicle de l'aigua i en reutilització acabaran suposant,
no només un estalvi d'aigua i d'energia, sinó també un d'econòmic que podrà revertir-
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se en el desenvolupament social en un moment en què les polítiques públiques fortes
són més necessàries.

Proposem la incorporació de personal a l'administració ambiental com a ressort
de la recuperació econòmica. Els diferents departaments que són garantia
ambiental de les empreses, així com dels nous projectes que es presenten o dels
espais naturals, han de poder tindre personal que impulse tota eixa activitat en el
marc d'una transició verda. El motor econòmic passa per una administració capaç de
donar cobertura als processos i impulsar els distints sectors de forma estratègica.

Les accions a emprendre per a revitalitzar l'economia valenciana després de l'impacte
provocat per la pandèmia de la Covid-19 han d'emmarcar-se -entre d'altres- en les
següents línies:

En l'àmbit de l'agricultura i l'alimentació:

a) Desenvolupament de la sobirania alimentària, entesa com la capacitat de
cada territori per a definir les seues pròpies polítiques agràries i
alimentàries d'acord amb objectius de desenvolupament sostenible i
seguretat alimentària.
b) Aposta per la diversitat agrícola, entesa com la cura i ampliació de la
varietat de plantes i cultius -element fonamental que beneficia productors
i consumidors-, així com a eina de foment d’una alimentació nutritiva i
sostenible.
c) Desenvolupament de l'agricultura ecològica i foment del comerç
agroalimentari de proximitat.
d) Posada en marxa de les polítiques d'estructures agràries, per a dotar les
explotacions agràries valencianes d'una grandària que possibilite
competitivitat i sostenibilitat.
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e) Foment de la mecanització, robotització i digitalització agrària,
emmarcada i adaptada a les necessitats i a les estructures agràries que
garantisquen el futur de l'Agricultura.
f) Reciprocitat respecte als productes agraris, i en general tot tipus
d'aliments, que s'importen per la UE i que competeixen de manera deslleial
amb els nostres productes agroalimentaris. Evitar l'entrada de plagues
noves, amb controls més rigorosos en l'àmbit de tot el territori europeu.
g) Defensa de la preferència comunitària dels productes agroalimentaris
europeus.
h) Dotar per part de la Generalitat Valenciana d'instruments efectius als
nostres agricultors per a enfrontar-se als problemes ocasionats per
actuacions inadequades de l'Administració Central i Comunitària.
i) Treballar perquè la nova PAC no supose un descens, sinó un augment de
les aportacions financeres actuals. Que en la nova PAC es reflectisca i
s'assumisca les necessitats de l'Agricultura valenciana. I que les ajudes
reflectisquen la contribució de la nostra agricultura en la prevenció del
canvi climàtic i com a fre a la desertització.
j) Promocionar la qualitat i el consum dels nostres productes en els mercats
actuals on es comercialitzen. Treballar per a aconseguir l'alçament del
veto rus.

L’esperit de les nostres propostes és fer valdre la planificació i l’ordenació territorial
com a elements fonamentals per afrontar la crisi amb garanties de resiliència. La
temptació d’utilitzar la construcció i la implantació ràpida i no planificada d’activitats
econòmiques en Sòl No Urbanitzable (SNU) com a eixida «fàcil» de la crisi és una vella
recepta que Compromís no pot acceptar ni afavorir.

D’altra banda, la pandèmia ha posat en evidència les febleses de la globalització.

Existeix una tendència a la relocalització industrial que la crisi sanitària ha aguditzat i
que té un alt component territorial. Tot i que este procés serà limitat i es mantindrà la
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convivència amb el mercat global, pot ser important en alguns sectors tradicionals
(calçat, tèxtil, ceràmica, etc...) que en el seu dia van buscar a l’exterior l’abaratiment
de costos de producció. El seu retorn implicaria inversió en tecnologia i la necessitat

de mà d’obra qualificada.

A més, Europa està posant el focus en la rehabilitació i les renovables com a motor
econòmic per a l’eixida de la crisi, una eixida que, insistim, ha partir del context
d’emergència climàtica en què ens trobem. És moment, per tant, de posar les llums
llargues i consolidar un model territorial coherent amb el model socioeconòmic,
sostenible i resilient, capaç d’afrontar crisis com la sobrevinguda com a
conseqüència de la Covid-19 o l’emergència climàtica i, alhora, de generar
oportunitats.

Per això proposem:


Augmentar les plantilles de personal funcionari: pensem que és un bon
moment per exigir la derogació de la Llei Montoro -lligada a la reivindicació
sobre l’infrafinançament- per tal d’assolir una dotació adequada de personal
en els centres directius crítics de l’administració autonòmica.



Priorització d’aquells expedients urbanístics que poden contribuir a la
creació d’ocupació estable en un horitzó relativament pròxim perquè tenen
un valor afegit. Evitar vincular la imatge del Consell a projectes insostenibles
o que contradiguen qualsevol dels eixos del Botànic II.



La Llei 1/2019 de Modificació de la llei 5/2014 d’Ordenació del Territori,
Urbanisme i Paisatge (LOTUP) va ser fruit de l’acord en la passada legislatura.
El propòsit d’aquella modificació era regular el canvi de paradigma i establir un
nou model basat en la sostenibilitat que continua en absoluta vigència.



Aprovació en esta legislatura dels Plans d’Acció Territorial (PAT) en
tramitació, model de gestió territorial integral que permet una visió global,
ordenada i coherent del nostre país.

Els Plans d'Acció Territorial Integrats tenen sobre el creixement i l'ocupació diversos
efectes positius, tant a curt com a llarg termini, com ara l’agilitació dels tràmits
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burocràtics per a la implantació immediata d'usos i activitats en el territori. La
identificació de sòls industrials i terciaris urbanitzats i no edificats (retinguts) que
són susceptibles de ser desenvolupats pel règim d'edificació forçosa, responent a les

demandes dels agents econòmics o la potenciació de mercats agrícoles de
proximitat. A mitjà i llarg termini, també serviria per a identificar i reservar els sòls no
urbanitzables més idonis per a l'activitat econòmica (industrial i terciària) i, en
definitiva, implicarà un considerable estalvi de costos econòmics, socials i
mediambientals, per la mitigació i adaptació del territori al canvi climàtic que
s'aconseguirà, i també l'atracció d'ocupació d'alta qualitat i la implantació d'usos de
major valor afegit.

Això es concreta en els PAT de les Comarques Centrals, del Baix Segura, els de les

Àrees Funcionals de Castelló, València i Alacant-Elx i els del Sistema Rural.

Unes altres prioritats a desenvolupar en els pròxims temps són:



Agenda Urbana Valenciana: el Consell va aprovar l’octubre passat l’inici del
treball de redacció de l’AUV, després de la redacció de l’agenda europea i
l’espanyola. És un document important a llarg termini, ja que servirà de
quadern de bitàcola per assegurar la resiliència (territorial, econòmica, social i
mediambiental) de les nostres ciutats i assentaments urbans, en definitiva,
per definir model. El document no té rang de norma, però està previst que les
seues determinacions s’incorporen a l’Estratègia Territorial valenciana,
instrument vinculant per a l’ordenació del territori.



Agilització dels tràmits: el perill d’eliminar garanties quan parlem d’agilitzar
tràmits és gran. Per contra, la modernització i la digitalització dels expedients
des del seu inici és imprescindible per facilitar el treball del personal tècnic i
millorar els temps de resposta.



Decret llei de fotovoltaiques. S’està tramitant un decret llei per facilitar-ne la
implantació, en la línia amb el camí que marca Europa. Caldria una dotació
adequada de personal en les subdireccions generals següents: Indústria,
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Ordenació del Territori i Paisatge, Agricultura, Avaluació Ambiental Estratègica
i Avaluació d’Impacte Ambiental.


Mobilitat sostenible. Vincular els programes de paisatge que defineixen la via
litoral i l’execució d’aquesta infraestructura a la resiliència del litoral i al
turisme sostenible.



Establir un règim territorial preferent per a la relocalització d’indústries que
convinga retenir en el territori, afavorint simultàniament la seua eficiència
energètica, la seua viabilitat econòmica i la seua flexibilitat. Es prioritzarà la
capacitat d’adaptar la fabricació d’altres productes de manera flexible o
fàcilment reversible, que s’adapten a necessitats sobrevingudes.



Establir una tramitació preferent per a plans i projectes vinculats a serveis
essencials (ajustades a les definides al decret d’alarma) i el proveïment
d'habitatge públic (no en espais marginals, sinó integrals, conforme a la llei
de la funció social de l’habitatge).



Promoure sòls logístics ben localitzats i atractius per a donar suport al teixit
industrial, amb unes exigències d’urbanització d’acord amb l’activitat. Algunes
“campes” que pogueren estar lligades a eixos usos logístiques, i provistes
dels serveis bàsics que serviren també per a generar ocupació (dutxes, bar,
vigilància, etc.), també podrien entrar en este tipus de sòl urbanitzable.

La crisi de la Covid-19 ha fet més palesa la necessitat d’aquestes polítiques que
mantenen viu l’entorn rural. Uns espais i poblacions que funcionen com a reservori
proper d’aliments i dels recursos i la qualitat ambientals que garanteixen el nostre
benestar. Però que, amb les polítiques adequades, poden ser un espai de
descongestió de les grans ciutats, acollint part de la seua població i evitant les
aglomeracions excessives que han agreujat la pandèmia i estan a la base de moltes
crisis ambientals i del canvi climàtic. Recuperar el rural i afavorir que siga viable és una
part més de les estratègies de sostenibilitat.
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Per això proposem:


Incloure la perspectiva rural en tota la legislació, com s’ha fet amb la de gènere
o la mediambiental, forçant que tota incloga apartats que l’adapten a les
condicions específiques del nostre món rural.



Pla de xoc i reactivació econòmica i social per a municipis de menys de 500
habitants.



Pla de diversificació del teixit econòmic rural que contemple la implantació de
noves activitats i el foment per al manteniment d’aquelles bàsiques que ja
existeixen, com el comerç o les agropecuàries. Un pla que hauria d’incloure les
mesures per a implantar sistemes de teletreball i teleassistència, la
implantació d’indústries culturals o el desenvolupament de noves formes de
turisme, activitats de conservació del medi natural o la millora de les
produccions agroalimentàries. Un altre sector a treballar és el desplegament
en condicions de l’economia de les cures i dels serveis personals en un
territori que en demanda de manera creixent. Aquest pla hauria de contemplar
també el disseny d’itineraris de formació i qualificació professional adaptats a
les característiques i necessitats del rural.



Pla d’implantació de grans centres públics (Centres d’educació superior,
grans centres administratius, etc.) al rural per tal d’aprofitar el seu efecte
dinamitzador sobre el territori i les societats locals, a banda de la seua
capacitat de generació d’ocupació.



Disseny d’accions d’atracció d’indústria als polígons del rural, tenint sempre
en compte la necessitat de la compatibilitat amb altres usos, com el turístic, i
la preservació de la qualitat ambiental d’aquests territoris.



Creació de serveis de transport públic eficaç que funcione sota demanda i
cobrint tot el territori.



Accions de disminució de l’escletxa digital, portant-hi la fibra òptica o el 5G en
condicions que garantisquen la igualtat respecte al servei prestat a les àrees
urbanes.



Programes que contemplen la rehabilitació d’habitatge rural que ajuden a la
instal·lació de persones nouvingudes i a fixar la població ja existent.
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Programes de foment del consum de productes locals i rurals que, a banda de
la promoció o les marques de qualitat, incorporen altres elements importants
com la compra pública.



Pla de manteniment i millora dels serveis públics rurals (educatius, sanitaris,
etc.) que garantisquen un nivell de qualitat similar al de la resta del territori.



Creació d’un òrgan rural consultiu (similar als parlaments rurals implantats en
altres llocs de la Unió Europea) que permeta orientar polítiques d’actuació en
aquests territoris.



Plans de foment i enfortiment de les comunitats rurals que contemplen
qüestions com la millora de la seua autoestima, la custòdia del territori, el
patrimoni o el foment de la pròpia cultura, junt a accions d’atracció i retenció
del talent.



Plans específics de rejoveniment i feminització del medi rural amb les mesures
necessàries per a fixar i atraure aquests contingents de població, que són els
que garanteixen el recanvi generacional.
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Podem concebre la present crisi com una nova oportunitat per a canviar, millorar i
avançar en alguns aspectes que han començat a reeixir els últims anys amb una
governança oberta i transparent.

Proposem:



Aprovar una nova Llei de transparència i bon govern que establisca les bases
per a una bona governança i reforce la qualitat institucional i la cultura de la
transparència en les nostres administracions. Una llei per a ampliar les
garanties per al dret a la informació pública, impulsar l’obertura i reutilització
de les dades públiques, impulsar un marc d’integritat pública i garantir la

rendició de comptes mitjançant la planificació estratègica, la millora normativa
i l’avaluació de les polítiques públiques i els serveis.


Impulsar l’obertura i reutilització de les dades que genera l’administració,
mitjançant una estratègia d’obertura i governança de dades que permeta
aprofitar totes les seues potencialitats per a generar valor econòmic i social,
millorar la presa de decisions públiques, modernitzar l’administració i facilitar
la rendició de comptes, posant les dades al servei de la ciutadania amb criteris
ètics i valors públics.



Construir un sistema valencià d’integritat institucional per a reforçar els valors

d’ètica pública en les institucions públiques valencianes i generar confiança
en la ciutadania, amb codis de conducta i sistemes de garantia, difusió,
seguiment i avaluació.


Aplicar i desplegar la llei de foment de la responsabilitat social, especialment
en l’àmbit de la contractació pública. S’ha d’impulsar i aprovar el decret de
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clàusules socials i s’han d’incloure clàusules laborals, socials, mediambientals
i ètiques en tots els contractes públics.


Impulsar un nou model d’atenció a la ciutadania plenament adaptat al món

digital que acompanye la ciutadania en el trànsit cap a la tramitació
electrònica, garantisca una atenció de qualitat i incorpore innovació i millora
continua mitjançant la gestió de dades i la intel·ligència artificial.


Executar de manera immediata i urgent el Pla de Reforç de l’Administració de
Justícia, amb la incorporació de personal suficient (gestors, tramitadors
processals, auxiliars judicials, personal mèdic forense, etc.) per a corregir el
col·lapse judicial, agreujat per la pandèmia.

’
Construir l’Europa social
El pilar europeu de drets socials consisteix a donar als ciutadans uns drets socials
nous i més efectius. Són mers principis, com la pròpia Comissió reconeix i el seu
compliment depén de la benevolència dels Estats membres. Els drets no es poden
donar si no existeixen garanties jurídiques efectives i el text que els atorga no té
força jurídica vinculant.

Per això proposem que l’Estat Espanyol ratifique la Carta Social Europea revisada
(Consell d'Europa) i se sotmeta al procediment de reclamacions col·lectives, el pilar
perdria tot el seu sentit (que no té en l'actualitat, ja que és una còpia de la norma del
Consell d'Europa).

Garantia de Drets Humans en els tractats de lliure comerç
Un altre aspecte important són les clàusules essencials en els acords de lliure
comerç. La política comercial de la UE hauria de ser un vehicle per a fomentar els
principis i valors europeus, des de la democràcia i els drets humans fins a la defensa
del medi ambient i els drets socials. No obstant això, existeixen informes on es
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desmenteix que les clàusules sobre protecció i garantia dels drets humans, incloent
els drets socials, siguen realment efectives.

Per tant, caldria exigir que aquestes clàusules sobre drets humans es compliren
realment i que s'avaluaren en els informes d'impacte ex-post per tant d'aplicar
sancions als països que les infringisquen, mitjançant, per exemple, l'aplicació de nou
d'aranzels.

Foment de la participació regional en la Política de Cohesió.
La Política de Cohesió és un dels principals elements de la construcció europea, ja
que tracta de reduir les disparitats entre territoris, a fi d'aconseguir una major
cohesió a nivell social, econòmic i territorial. Es tracta de la principal política d'inversió
pública del continent, i es canalitza fonamentalment a través del Fons Europeu de
Desenvolupament Regional i del Fons Social Europeu.

L'estructura dels fons en forma de programes operatius difereix en funció dels
Estats, la qual cosa propicia una major o menor centralitat, tant des del punt de vista
de l'operativitat com des de la perspectiva de la distribució. Per exemple, en un Estat
tan descentralitzat com Alemanya, el sistema de repartiment dels fons implica,
fonamentalment, els estats federats. A França, paradigma de centralitat estatal, les
regions són autoritats de gestió, la qual cosa els confereix una àmplia autonomia en
la programació, l'execució i la certificació dels fons.

Al contrari del que poguera semblar, el cas d'Espanya no representa un punt
intermedi: el Govern d'Espanya assigna els fons d'acord amb els seus propis criteris,
tant en el repartiment entre Comunitats i Ciutats Autònomes i Administració General
de l'Estat, com entre les pròpies CA, que hi tenen una participació escassa. A més, en
un sistema que dificulta les relacions entre les CA i la Comissió Europea, redunda en
falta de transparència i en terminis administratius més curts, que incrementen
innecessàriament el risc de les operacions, a conseqüència de l'existència d'un major
nombre de nodes en el conjunt dels procediments de la gestió dels fons.
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Tenint en compte els formats en funcionament en altres Estats europeus, el sistema
polític

descentralitzat

d'Espanya

i

l'existència

d'importants

competències

autonòmiques, sembla adequat exigir la possibilitat d'una major participació
efectiva de les CA en els processos d'assignació dels fons europeus, una major
autonomia en la seua gestió, i unes possibilitats de negociació a nivell de la Unió
Europea, de manera estructurada, organitzada i lleial amb la resta d'autonomies i
amb el govern de l'Estat.

’
Finançament Autonòmic


El Govern de l'Estat presentarà abans d’acabar l’any un esborrany descriptiu
per la redacció d’una nova proposta de sistema de finançament autonòmic
que garantisca un finançament just per als valencians i valencianes. Fins que
això no arribe, es compensarà a través dels Pressupostos Generals de l'Estat.

Sistema de Dependència


L'Estat complirà la Llei i aportarà de forma gradual el 50% del finançament del
sistema d'atenció a la dependència i activarà els fons de garantia assistencial i
cohesió sanitària.

Inversions Justes


El Govern de l'Estat establirà una agenda valenciana d’Inversions en els
Pressupostos

Generals

de

l'Estat,

augmentant

el

pressupost

en

infraestructures d'acord al nostre pes poblacional.

Deute amb el Consorci València 2007


El Govern de l'Estat assumirà en els pròxims Pressupostos Generals de l'Estat
el deute del Consorci València 2007, que ascendeix a 430 milions d'euros.
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Agricultura Valenciana


L'Estat defensarà els productes agroalimentaris valencians enfront dels
acords de lliure comerç, exigint que la importació de productes de països
tercers complisca íntegrament amb la normativa comunitària.



El Govern de l'Estat es compromet a reconéixer la singularitat agrària
mediterrània en la nova PAC (Política Agrària Comuna).



L'Estat també inclourà en els Pressupostos Generals de l'Estat el finançament
en recerca sobre la Xylella i altres plagues i compensarà les agricultores i
agricultors afectats.

Infraestructures hídriques


El Govern de l'Estat protegirà el Parc Natural de l'Albufera amb el finançament
de la millora del col·lector oest que dona accés al llac.



Es garantirà el subministrament hídric adequat a les conques mediterrànies i
es revisarà el règim tarifari atenent a principis de sostenibilitat i transparència.



S'incorporaran fons d'energia renovable a les infraestructures de dessalació,
depuració i reutilització d'aigua.

Medi Ambient i Transició Ecològica


El Govern de l'Estat ha de garantir el compliment de tota la normativa
ambiental respecte a l'ampliació del Port de València perquè qualsevol
actuació es produïsca amb totes les garanties.



S'ampliaran els recursos dels Plans d'Impuls al Medi Ambient en matèria de
residus i espais naturals per finançar nous projectes d'estudi d'eficiència
energètica i restauració ambiental en espais com el clausurat abocador de la
Murada a Oriola.

Drets socials


El Govern de l'Estat es compromet que l'Estat ratifique la Carta Social Europea
revisada per ampliar els drets socials.
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Comunicar les autopistes alliberades amb les localitats


Es remodelarà els accessos existents entre l'AP-7 i altres vies i se'n
construiran de nous per donar accés a les ciutats, adaptant la capacitat
estructural del volum de trànsit.

Finançament local


El Govern de l'Estat impulsarà una reforma del finançament de l'Administració
Local,

amb

criteris

de

coresponsabilitat

fiscal,

i

que

contemple

específicament, a més de la població, la càrrega turística i la tipologia urbana a
l'hora de quantificar el cost dels serveis públics.


El Govern de l'Estat impulsarà una modificació de la Regla de Despesa
aplicable a les Administracions Locals amb superàvits continuats, ampliant els
supòsits que permeten un major marge de despesa no financera, el catàleg de
les inversions considerades financerament sostenibles, així com augmentar
els supòsits que permeten l'augment de la despesa o la consignació de
despeses extraordinàries. Es permetrà amb urgència lliurar de l'aprovació d'un
Pla Econòmic Financer els supòsits d'incompliment per ús de romanent
positiu.



El Govern de l'Estat facilitarà l'autorització per a les Administracions Locals
d'un major marge en les convocatòries d'ocupació pública amb criteris
objectius com la població i atenent especialment la recuperació dels llocs de
treball amortitzats des de 2010 per les baixes taxes de reposició. Així mateix,
la simplificació del règim de la contractació menor en la Llei de Contractes del
Sector Públic (LCSP), revisant la regulació d'elements com la necessitat i
recurrència d'unes certes despeses de caràcter municipal.
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