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I.- PROPOSTES D'AMPLIACIÓ O DESENVOLUPAMENT
D'EIXOS D'ACTUACIÓ ORIGINARIS

EIX I: RESCAT DE LES PERSONES

1 Disseny de l'Agència Valenciana per a la Igualtat, la democràcia i el
desenvolupament dels drets socials.
2 Pla de xoc pel dret a l'habitatge, 1000 vivendes/any en lloguer social
3 Millorar OD VHQVLELOLW]DFLy L HO GLVFXUV S~EOLF G¶XQ FRQFHSWH GH
violències masclistes ampli, més enllà de la violència exercida
G¶KRPHVSDUHOODRexparella cap a la dona parella o exparella.
4 Assumir O¶HL[GHODLJXDltat real i efectiva com a via per a previndre
la violència masclista de forma estable.
5 'HVHQYROXSDPHQWGHO¶,QVWLWXWG¶,JXDOWDW.
6 Desenvolupament del Consell de les Dones, del Consell Autonòmic
/*7%,LGHO¶2EVHUYDWRUL$XWRQzPLFFRQWUDOD/*7%,IRELD.
7 3OD GH &RQFLOLDFLy &RUUHVSRQVDEOH L 5DFLRQDOLW]DFLy G¶XVRV GHO
temps.
8 Creació, manteniment i recuperació de la gestió pública dels serveis
de foment de la igualtat i atenció psicològica, jurídica, social i
G¶RFXSDFLyDGRQHVYLROHQWDGHVLPHQRUVH[SRVDWVDODYLROqQFLDGH
gènere.
9 $YDQoDU HQ HO GHVHQYROXSDPHQW GH OD [DU[D GH UHFXUVRV G¶DWHQFLy
especialitzada de titularitat i gestió pública.
10 0DSD GH UHFXUVRV G¶DWHQFLy D OHV GRQes víctimes de violència
masclista.
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11 3ODHVSHFtILFG¶RFXSDFLySHUDGRQHV víctimes de violència masclista
i criteris de prioritat en el SERVEF per a dones víctimes de
violències masclistes.
12 Foment de codis de bones pràctiques per a què quan existisquen
condemnes per violència masclista no es puga tindre cap càrrec
públic.
13 Impulsar la finestra única per a dones víctimes de violència
masclista.
14 3OD G¶LQWHUYHQFLy DPE [LTXHWV L [LTXHWHV H[SRVDWV a violència
masclista i Pla de Xoc contra la Violència Masclista en adolescents.
15 Reprendre la senda de la recuperació de les polítiques de
FRRSHUDFLy LQWHUQDFLRQDO DUULEDQW D FRPSURPLVRV G¶LQFUHPHQW
pressupostari.
16 Revertir O¶DQRPHQDW model Cotino de residències geriàtriques,
17 Pobresa farmacològica: Retirar el copagament a la totalitat dels
FROāOHFWLXVDPELQJUHVVRVPHQRUVD¼
18 Atenció psicosocial a persones en procés de Desnonaments, creant
línia pressupostària d'emergència.
19 Incorporar la prestació G¶DWHQFLySVLFROzJLFDLVRFLDOGHVGHODSUzSLD
atenció primària.
20 Recuperació Servicis Privatitzats i Concessions administratives.
Posar en marxa auditories ciutadanes. Derogació Llei 15/97.
21 Planificar actuacions per a la recuperació de la Ressonàncies
magnètiques en centres amb mitjans propis.
22 Potenciar l'atenció primària com a eix vertebrador del sistema
sanitari públic.
23 Integrar en el sistema sanitari Públic la rehabilitació en salut mental.
24 Transferir

la

Rehabilitació

psicosocial

L

drogodependències als serveis de Salut Mental.
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25 ([HUFLU O¶DWHQFLy sanitària a les persones malaltes de salut mental
internades en centres psiquiàtrics penitenciaris.
26 5HRUJDQLW]DU OD UHODFLy HQWUH O¶DWHQFLy primària L O¶DWHQFLy GH VDOXW
PHQWDO G¶DFRUG DPE HO 0RGel Col·laboració G¶$WHQFLy DOV WUDVWRUQV
mentals comuns
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EIX II REGENERACIÓ DEMOCRÀTICA I LLUITA CONTRA LA
CORRUPCIÓ

27 Aprovació de la Llei de l'Agència de prevenció del frau i la corrupció
i immediata posada HQIXQFLRQDPHQWG¶HVWD
28 Aprovació de la Reforma de la Llei de la Sindicatura de Comptes.
29 Reforma i Desplegament de La Llei 8/2010, de Règim Local de la
Comunitat Valenciana.
30 GarantiUODVHJXUHWDWFLXWDGDQDDWUDYpVGHO¶HPSRGHUDPHQWFLXWDGj
i la resolució social de les diferents situacions.
31 Desenvolupament de la policia autonòmica.
32 Nova llei d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.
33 5HIRUPDGHO¶(VWDWXWG¶$XWRQRPLDSHUJDUDQWLUGHIRUPDHOHYDGDHOV
mecanismes de regeneració democràtica i lluita contra la corrupció,
especialment aquells relatius a la participació ciutadana.
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EIX III GOVERNAR PER A LES PERSONES

34 Pla d'eliminació de barracons
35 Pla de retorn i recuperació del joves investigadors i investigadores
36 &UHDFLyG¶XQD[DU[DG¶HVFROHVLQIDQWLOVpúbliques de 0 a 3 anys
37 Llistes d'espera públiques, per departaments, patologia i criteris, i
treballar per disminuir-les.
38 2FXSDFLyGHTXDOLWDWGLVPLQXLUHYHQWXDOLWDWLFRQWUDFWHV³EDVXUD´
39 Incorporar dedicació exclusiva dels responsables d'unitats aplicant
el complement B.
40 Normalitzar i homogeneïtzar laboralment el personal d'atenció
continuada equiparant-ho a la resta del personal sanitari.
41 Incorporar un equip de salut pública en cada departament de Salut
SHUDO¶HVWXGLGHOHVGHVLJXDOWDWVVRFLDODPELHQWDOVDOXWODERUDOL de
gènere.
42 Crear els consells de salut de zona.
43 6XSHUDUO¶H[FOXVLyVDQLWjULDGHOHVSHUVRQHVTXHFRQWLQXHQSULYDGHV
GHOGUHWDO¶DVVLVWqQFLDVDQLWjULDS~EOLFDSqO5'
44 $FRQVHJXLU OD LQWHJUDFLy FRPSOHWD GH O¶+RVSLWDO 3URYLQFLDO GH
Castelló.
45 RecuperDU O¶DSHUWXUD YHVSHUWLQD GHOV FHQWUHV GH VDOXW L
G¶HVSHFLDOLWDWV HQ HVWLX LQFORHQW KL  O¶DWHQFLy SHGLjWULFD L O¶DWHQFLy
domiciliària
46 3OjGH[RFSHUDO¶DJLOLW]DFLyGHODWUDPLWDFLyG¶H[SHGLHQWVG¶DMXGHVD
la dependència
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EIX IV NOU MODEL PRODUCTIU

47 Augmentar

els

recursos

per

al

foment

de:

polítiques

reindustrialització sostenible , polítiques G¶DJULFXOWXUD ELROzJLFD
polítiques per finances ètiques i polítiques G¶eficiència energètica.
48 Pla de Recuperació del teixit productiu a les zones rurals.
49 Pla de formació de nous agricultors, per a la recuperació de la
QRVWUD DJULFXOWXUD L OD SUHVVD HQ YDORU G¶XQD DJULFXOWXUD HFROzJLFD L
sostenible amb especial atenció al paper de les dones que treballen
al camp.
50 3OD G¶HILFLqQFLD HQHUJqWLFD HQ KDELWDWJHV L Lmmobles, centrats en
O¶DwOODPHQWWqUPLFLSULRULW]DQWO¶HQWRUQGHOVHGLILFLV

EIX V FINANÇAMENT JUST I AUDITORIA CIUTADANA

51 1HJRFLDFLy SHU O¶DSURYDFLy d'un nou sistema de finançament i
reestructuració el deute per mitjà d'una combinació de reducció del
deute, dèficit a càrrec del deute històric, quita i ajornament del deute
amb el Govern.
52 Reforma legislativa per a fer un sistema fiscal més progressiu i just.
53 Reforç jurídic i orgjQLF GH O¶Institut VDOHQFLj G¶Administració
Tributaria.
54 Creació d'una Unitat per a l'optimització de la captació i gestió de
fons i programes europeus
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55 $FRUG DXWRQzPLF SHU D O¶RFXSDFLy HQWUH DJHQWV VRFLDOV SROtWLFV L
econòmics per establir un marc estratègic de lluita contra la
SUHFDULHWDW O¶DWXU L SHU D XQ GHVHQYROXSDPHQW GH O¶HFRQRPLD
valenciana.
56 2EVHUYDWRUL G¶LJXDOWDW VDODULDO L ERQHV pràctiques salarial en
empreses.
57 &RPSURPtV G¶DXJPHQW GHO SHUFHQWDWJH GHO SUHVVXSRVW GH OD *VA
per DSROtWLTXHVDFWLYHVG¶RFXSDFLy
58 Desenvolupament de mecanismes d'avaluació de les polítiques
públiques d'ocupació i de l'eficiència i qualitat de la formació.
59 3OD G¶LQFHQWLXV D HPSUHVHV TXH DSOLTXHQ ERQHV SUjFWLTXHV HQ OD
contractació, en la millora del personal laboral L O¶LPSODQWDFLy GH
Plans i bones práctiques HQ PDWHULD G¶,JXDOWDW. Foment de
l'autoocupació i, especialment, al desenvolupament i protecció de la
figura de les persones treballadores autònomes.
60 3OD G¶LQLFLDWLYHV GH GUHWV GHVOOLJDWV GH O¶RFXSDFLy SHU D SHUVRQHV
DWXUDGHVRDPEFRQWUDFWHVWHPSRUDOVHQFDGHQDWVG¶DOWDSUHFDULHWDW.
61 Desenvolupament de programes d'increment de la capacitat
d´ocupació per als col·lectius amb més dificultats d'inserció
professional.
62 Pla per a la formació dels discapacitats físics, psíquics i sensorials
en atur.
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63 Impuls de programes per a la formació i inserció laboral per
regularitzar la situació dels immigrants.
64 5HYLVLyLPRGHUQLW]DFLyGHODOOHLG¶HPSUHVHVG¶LQVHUFLyVRFLDOal nou
context social.
65 Elaboració G¶una Planificació Estratègica sobre els Serveis Públics
d'Ocupació autonòmics (SERVOF), amb especial atenció a la seua
modernització, i coordinació amb els corresponents a nivell estatal.
66 (VWDEOLPHQW GH PHFDQLVPHV SHU D OD FRRUGLQDFLy GH O¶RIerta
educativa entre els centres ocupacionals dependents de les
GLSXWDFLRQV L OD &RQVHOOHULD G¶HGXFDFLy ,PSXOV GHOV SURJUDPHV GH
Qualificació Professional Inicial (QPI) i dels programes de
certificació professional.
67 Modernització dels Centres Ocupacionals i Tallers Pre laborals
G¶,QVHUFLy 6RFLDO DPE XQD GHILQLFLy GHOV LWLQHUDULV G¶LQVHUFLy
sociolaboral adaptada a la demanda de treball
68 5HDOLW]DFLy G¶XQ DMXVW GHOV HQVHQ\DPHQWV L WLWXODFLRQV GH OD
Formació Professional als perfils professionals que demanda el
mercat laboral.
69 Desenvolupament els processos de reconeixement, avaluació i
acreditació de les qualificacions i competències professionals.
70 Impuls de programes de formació, de col·laboració públic-privada,
amb compromís directe d'inserció professional.
71 Activació de la modernització i millora del sistema universitari, pel
que fa a l'oferta de titulacions, l'atenció a la formació de
competències, la millora dels sistemes d'avaluació sobre la qualitat
de les universitats, increment de la mobilitat, potenciar els resultats
d'I+D+i i la transferència de coneixement al teixit productiu.
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72 'HVHQYROXSDPHQWG¶XQSURJUDPDSHUDODUHGXFFLyGHla sinistralitat
laboral, posant en valor les experiències exitoses desenvolupades
per sindicats i altres organitzacions socials.
73 5HFRQHL[HPHQW GH O¶(FRQRPLD 6RFLDO HQ WRWV HOs àmbits de
representació econòmics i socials.
74 Reorientació dels programes G¶HPSUHnedoria cap a la figura de la
persona emprenedora social. Amb especial atenció als projectes
liderats per dones.
75 0LOORUDUO¶DFFpVDOVUHFXUVRVILQDQFHUVSHUDOHVGRQHVDPEOtQLHVGH
finançament específiques per a empreses liderades per dones i
mesuUHVGHIRPHQWGHO¶emprenedoria femenina.
76 &UHDFLy G¶XQD PDUFD GH 56( HQWUH OHV HPSUHVHV YDOHQFLDQHV
aplicant un balanç social per a la seua auditoria i avaluació.
77 ,QFRUSRUDFLyG¶LQGLFDGRUVGHJqQHUHHQHOVVLVWHPHVGHVHJXLPHQWL
avaluació de serveis i recursos autonòmics de formació i ocupació
que permeten valorar els resultats obtinguts i el seu impacte en
termes de gènere.
78 Impuls de programes de formació específics per a dones que
GHVLWJHQODUHLQFRUSRUDFLyDOWUHEDOOGHVSUpVG¶XQDOODUJDDEVqQFLD
79 Garantir els fons per a la formació i inserció laboral de la joventut,
DPE HVSHFLDO DWHQFLy DOV QRXV MDFLPHQWV G¶RFXSDFLy VRFLDO L
ambiental.
80 FomHQWGHOWUHEDOOLO¶HPSUHQedoria UXUDOLODSURPRFLyG¶HPSUHVHVDO
món rural.
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EIX VII COMERÇ PER AL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
LOCAL

Fomentar la implantació d'un Model de Comerç equilibrat, basat en
la diversitat, en la sostenibilitat ambiental i urbana, que siga
respectuós amb els drets de les persones, que estiga integrat en la
societat i que gènere riquesa a nivell local.
81 Finalització, aprovació i execució de forma urgent del Pla d'Acció
Territorial Sectorial del Comerç de la Comunitat Valenciana
(PATSECOVA), declarant en suspens l'atorgament d'autoritzacions
d'establiments comercials d'impacte territorial fins a la definitiva
DSURYDFLyG¶HVWH
82 Actualització de la normativa reglamentària de l'Observatori de
Comerç, adequant-la al que es dispose en les directrius del
PATSECOVA.
83 Plantejament G¶un debat autonòmic sobre la llibertat d'horaris
comercials, que vincule a les parts sobre el consens resultant, amb
la participació de totes les administracions i els agents involucrats
en la problemàtica.
84 Foment dels horaris comercials compatibles amb la conciliació
familiar.
85 Realització G¶estudis d'impacte de la implantació de grans
superfícies comercials sobre el teixit del comerç de proximitat.
86 Revisió del Model de Cambres de Comerç.

11  
  

Proposta Revisió-Ampliació de l¶Acord del Botànic
  

EIX VIII INFRAESTRUCTURES I ORDENACIÓ DEL TERRITORI

87 Adopció de mesures efectives de coordinació entre les polítiques
autonòmiques i les de les tres diputacions provincials en matèria de
carreteres i altres infraestructures.
88 Realització de contractes-programa de transport públic per a les
àrees metropolitanes de València i Alacant, amb la constitució
G¶$XWRULWDWVGHO7UDQVSRUWGHOHVjUHHVPHWURSROLWDQHV
89 Iniciar la connexió per Rodalies València-Alacant-Elx-Torrevella.
90

Iniciar accions per determinar la reconducció de les obres del
corredor mediterrani.

91 Obertura del procediment per articular una línia mixta per a
mercaderies i passatgers -LAV 200-220 amb accés intermodal als
ports de València, Alacant i Castelló.
92 1HJRFLDU O¶Dcord entre Generalitat i el Ministeri de Foment per
afrontar les obres de millora en la línia Xàtiva-Alcoi.
93 Negociar un acord entre Ministeri de Foment i Generalitat
Valenciana per finalitzar les obres del projecte del Parc Central de
València
94 Negociar amb el Govern central O¶DUWLFXODFLyGHVROXFLRQVYLjULHVSHU
la connexió de mercaderies i viatgers des de la costa cap a altres
UHJLRQVGHO¶LQWHULRUGHOD3HQtQVXOD.
95 )LFDUHQPDU[DO¶(ODERUDFLyG¶XQ3ODG¶,QIUDHVWUXFWXUHVGH7UDQVSRUW
Col·lectiu.
96 Revisió profunda i oberta al consens del model territorial i de
paisatge de la Comunitat Valenciana i definició de les mesures de
transició cap a un model no basat en el creixement il·limitat.
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97 5HDOLW]DFLy G¶XQ ,QYHQWDUL GHO VRO DFXPXODW HQ HO SHUtRGH GH OD
bombolla immobiliària i sense expectatives urbanístiques.
98 Disseny, en col·laboració amb els ajuntaments, de mesures
polítiques concretes per a la reparació territorial i urbanística dels
impactes de la bombolla immobiliària.
99 $YDQoDU HQ SROtWLTXHV G¶HVFDOD PHWURSROLWDQD SHU DOV HVSDLV
territorials que presenten característiques funcionals pròpies.
100 Adopció de mesures de suport financer als ajuntaments per tal de
SDOāOLDU OD EDL[DGD G¶LQJUHVVRV GHULYDGD GH O¶DSOLFDFLy GH OHV PHVures
de canvi de model que impliquen impactes negatius en la hisenda
municipal.
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EIX IX JUSTÍCIA

101 Foment de mesures efectives perquè l'administració de justícia siga
més democràtica, més pròxima a la ciutadania, més comprensible,
més ràpida, més eficient, compte amb major participació popular, siga
menys jerarquitzada, i més independent.
102 Ficar en marxa procediments per avaluar el seu rendiment actual, la
seua situació i dotar-la dels mitjans materials i personals necessaris i
suficients.
103 Auditoria G¶HILFLqQFLD L GH UHFXUVRV KXPDQV GH O¶DGPLQLVWUDFLy GH
justícia en la Comunitat Valenciana.
104 (ODERUDFLyFRQVHQVXDGDG¶XQ3ODHVWUDWqJLFSHUDO¶DGPLQLVWUDFLyGH
MXVWtFLD DPE IL[DFLy G¶REMHFWLXV L FRPSURPLVRV SUHVVXSRVWDULV SHU D
infraestructures i recursos materials i humans.
105 EsWDEOLPHQWG¶XQSODGHIRUPDFLyamb perspectiva de gènere per al
personal de O¶$GPLQLVWUDFLyGH-XVWtFLD
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EIX X MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC

106 Reforç

del paper de la Xarxa de Municipis de la Comunitat

Valenciana contra el Canvi Climàtic i la Qualitat Ambiental
107 5HFXSHUDFLy GH  O¶2EVHUYDWRUL GHO &DQYL &limàtic de la Comunitat
Valenciana
108 )RPHQWG¶LQVWUXPHQWVG¶LQIRUPDFLyLFRQVFLHQFLDFLyGHODFLXWDGDQLD
sobre el Canvi Climàtic y elaboració de campanyes pedagògiques.
109 Augment dHOV FRQWUROV GH TXDOLWDW GH O¶DLUH HVSHFLDOPHQW HQ
poblacions industrials i intensificar les limitacions sobre les emissions
de CO2 augmentant el nombre G¶HVWDFLRQVG¶HPLVVLRQV atmosfèriques.
110 Enfortiment de les polítiques de desenvolupament rural i de
producció agroforestal com estratègia contra el canvi climàtic i el
desenvolupament econòmic sostenible.
111 Paralització de les reclassificacions de sol en terrenys forestals
cremats en un termini mínim de 30 anys.
112 Prohibició de les reclassificacions de terrenys forestals a usos
DJUtFROHVLQWHQVLXVRG¶DJULFXOWXUDLQWHJUDGD.
113 $SURYDFLy G¶una estratègia preventiva i de coordinació contra
incendis forestals.
114 Promoció de O¶HVWDELOLWDW ODERUDO GHO SHUVRQDO GHGLFDW D OD JHVWLy
IRUHVWDOLDODYLJLOjQFLDLH[WLQFLyG¶LQFHQGLVIRUHVWDOV.
115 (ODERUDFLy L H[HFXFLy G¶XQ SOD GH UHVWDXUDFLy HFROzJLFD L
conservació de la Comunitat Valenciana com a part del foment de
O¶RFXSDFLyYHUGD.
116 5HGDFFLy G¶XQ 3OD G¶$FWXDFLy GH PHVXUHV XUJents forestals que
actue enfront de O¶H[SDQVLyGHSODJXHVIRUHVWDOVLHVSHFLHVLQYDVRUHV.
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117 Creació de plans de dinamització i de ficada en valor dels Parcs
Naturals i Espais protegits, en els que siguen concebuts com a
inversió i no com a despesa.
118 Reestructuració de les institucions implicades en la gestió dels
ecosistemes mediterranis per a millorar la coordinació i augmentar
O¶HILFjFLD i O¶~V dels recursos socials i econòmics.
119 Elaboració G¶XQ 3OD G¶ HFRWXULVPH TXH pose en valor el nostre
patrimoni.
120 Reconeixement i posada en valor dels municipis que no han
deteriorat el seu litoral i/o aposten per la seua protecció
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EIX XI CULTURA

121 Reconsideració y remodelació el Consell Valencia de Cultura.
122 Garantir O¶actualització dels arxius de l¶administració valenciana.
123 Apostar per els artistes i creadores valencians:
124 Reclamació al Govern Central O¶DFWXDOLW]DFLy dels acords de
finançament del Palau de les Arts.
125 Recolzament i finançament de les escoles de música com a part
dels ensenyaments artístics valencians
126 Promoció de la producció i distribució teatral pròpia en valencià amb
dimensió territorial.
127 Ficar al dia la xarxa de biblioteques i implementació de les
biblioteques escolars.
128 Actualització de la Llei Valenciana de la Música i recuperació de
l¶Institut Valencià de la Música.
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