
ACORD PRESSUPOSTOS 2019 
CONSELL- PODEM

MARCANT LA SENDA DEL CANVI 
UNS PRESSUPOSTOS PER A LES PERSONES



En 2015 la societat valenciana va votar canvi. No únicament un canvi de govern sinó 
un canvi en el sistema de partits i conseqüentment, un canvi en la forma en què els 
partits s’haurien de relacionar. El Pacte del Botànic ha tingut en aquest sentit caràcter 
d’innovació, ha sigut exemple de la capacitat d’acord entre diferents. Tot i conservar 
el caràcter propi de cadascuna de les forces polítiques que l’integren ha mantingut un 
grau d’estabilitat inèdits en l’autogovern valencià.

Els reptes contemplats en el Botànic, s’han pogut dur a terme per la voluntat d’acord de 
les diferents forces polítiques que l’integren. Totes i cadascuna d’elles, necessitaven 
de l’enteniment mutu i en definitiva, d’una cultura democràtica per a poder portar avant 
unes polítiques públiques transformadores que permeteren millorar les condicions 
de vida de la gent. La pròpia pluralitat que integra el Botànic faria pretenciós fer un 
balanç únic i homogeni d’esta legislatura.

Ara, quan abordem el tram final, podem afirmar, d’una banda que aquest pacte 
ha millorat el bon viure de la gent, permetent que persones sense recursos i amb 
necessitat puguen accedir a tenir els seus medicaments o donant la possibilitat a 
moltes famílies d’escolaritzar als seus fills i filles en escoles infantils públiques i 
o garantint-los uns ingressos que els permeten abordar un projecte de vida digne. 
Durant estos anys, hem retornat drets que havien sigut suprimits i que havien afectat 
sobretot a la gent més vulnerable. Però, a més, hem ampliat drets i els hem garantit 
a col·lectius històricament invisibilitzats o discriminats. I, a més, hem gestionat 
honradament i eficaçment.

D’altra banda, queden reptes pendents que requereixen un major esforç per a 
aconseguir acords encara més amplis que ens permeten avançar i ser avantguarda 
d’Estat de Benestar per a la resta del país.

La societat valenciana venia d’una etapa marcada per les privatitzacions, les 
retallades, l’afebliment de la democràcia, l’amputació de drets i la patrimonialització 
de les institucions. A dia de hui això està canviant. Els i les valencianes tenim unes 
administracions públiques que vetllen més i millor per les nostres necessitats, 
preocupacions i anhels. Hem obert camí, hem mostrat una via que es pot recórrer 
no únicament ací sinó també més enllà, en el conjunt d’Espanya. Hui se’n parla del 
moment valencià.

Estos últims anys han servit per retornar-li la confiança a les institucions i reconciliar-
les amb la societat. Són exemples la reapertura de la ràdio televisió
valenciana o el reconeixement a les víctimes de l’accident del metro de València. 
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També ho són les polítiques de transparència i de prevenció de la corrupció com 
l’Agència Antifrau o la Llei de Comptes Oberts.

Hem tornat a posar les polítiques socials en el centre ampliant les plantilles de
professorat en les escoles, reduïnt les taxes universitàries i augmentant les beques. 
Han crescut les places en els centres de majors, de persones amb diversitat funcional, 
de xiquets i xiquetes i s’han destinat més recursos a la dependència i a la renda 
d’inclusió. Hui el model Alzira ja no és una referència de la mercantilització de la salut 
sinó de retorn dels nostres hospitals a la gestió pública. Perquè la salut no és un 
negoci sinó un dret.

Però no només hem concentrat esforços en recuperar el nostre sistema de benestar 
sinó en desenvolupar lleis pioneres que s’han convertit en referència obligada. Hem 
aprovat la Llei de Funció Social de l’Habitatge i la Llei de Turisme que ens permet 
regular els apartaments turístics i els seus efectes sobre el lloguer. Hem avançat 
en desafiaments de llarg recorregut com l’ecologisme amb la propera creació de 
l’Agència contra el canvi climàtic o la gestió de residus. El feminisme s’ha convertit 
en un pilar fonamental de l’agenda del canvi amb el Pacte valencià contra la violència 
masclista o la Llei LGTBI.

També han sigut uns anys de creiximent econòmic i creació d’ocupació. S’han generat 
192.500 ocupacions i l’atur s’ha reduït en 186.500 persones, un -33,4%. Hem tornat a 
tindre una política econòmica dialogada i orientada a la sostenibilitat. I en eixe sentit, 
anem a seguir treballant en la lluita contra l’economia submergida, la precarietat 
laboral, la desestacionalització i millorar l’estabilitat i la dignificació del treball. Totes 
aquelles polítiques que s’han anat implementant no són tan sols un llistat de tasques 
fetes per cobrir l’expedient sinó les ferramentes de les quals ens hem dotat per poder 
fer altres passos endavant. Cada nou dret, cada volta que algun col·lectiu avança, el 
conjunt de la societat es veu beneficiat i avança també i s’obri un camí per a nous 
avanços i nous drets. Les transformacions de calat tenen agendes en les què cada 
mesura que prenem anticipa la següent.

Ara tenim per davant els últims pressupostos d’esta legislatura i els primers de la 
què vindrà. Les forces polítiques que vam signar el Pacte del Botànic en 2015 hem 
arribat a un acord que possibilitarà l’aprovació dels Pressupostos de la Generalitat 
per a 2019 i que poden convertir-se en els més ambiciosos dels últims anys. Un acord 
pressupostari per consolidar i aprofundir la tasca feta, uns pressupostos per a millorar 
la vida de la gent.
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1.1. Incloure aules de 0-3 anys dins dels plans de construcció de futurs col·legis i 
avançar fins a aconseguir la gratuïtat del primer cicle d’educació infantil, al mateix 
temps que es garantisca una oferta suficient de places en els centres públics.

1.2. Augment de les Beques de la Generalitat ficant en marxa el Pla de Beques 
Generació TALENT, per recuperar i retornar el talent valencià que a emigrat per la 
crisi i les retallades.

1.3. Establir un Pla de dignificació de la funció docent amb:
a) la reducció d’hores lectives per a situar-les en les mateixes hores lectives 
anteriors a les retallades.
b) la disminució progressiva de les ràtios als nivells previs a les retallades.
c) la recuperació del tutor generalista en primària.
d) l’adopció de mesures encaminades a l’estabilitat del personal interí per tal de 
compatibilitzar la seua situació amb la creació de noves places de professorat, amb 
especial atenció amb el col·lectiu d’interins de més edat.
e) facilitar l’accés a cursos per a la millora de les competències en valencià del 
professorat en tots els nivells en horari laboral.
f) l’establiment de mesures per la millora de les condicions laborals del PDI 
(Personal Docent Investigador) associat en les universitats valencianes.
g) dotació del professorat necessari als centres educatius amb necessitats 
específiques en el marc de la Llei 4/2018, de 21 de febrer, de la Generalitat, per la 
qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià.
h) creació i Implantació progressiva de places d’administratiu escolar a tots el CEIP 
de la Comunitat Valenciana.
i) establiment d’un pla i calendarització per a la recuperació del poder adquisitiu del 
personal docent en els diferents nivells.

1.4. Aprovar un protocol educatiu per xiquets, xiquetes i adolescents tutelats per la 
Generalitat Valenciana, incloent la formació i el reciclatge de docents i tutors, així 
com l’acompanyament educatiu a famílies d’acollida i centres de menors i assegure 
l’existència de mecanismes que afavorisquen la seua correcta integració i l’èxit 
escolar.

1.  MESURES PER MILLORAR EL BENESTAR DE LES PERSONES

PER UNA EDUCACIÓ DE QUALITAT I DIGNIFICACIÓ DE LA FUNCIÓ DOCENT

4



1.5. Universalitzar i coordinar l’oferta de cursos gratuïts de valencià en entitats 
col·laboradores, públiques i privades per facilitar i afrontar de manera eficaç les 
futures necessitats de millora de les capacitats en aquesta llengua per a l’accés a la 
funció pública.

1.6. Estudi i posada en marxa de la iniciativa d’extraescolars gratuïtes per a 
l’alumnat de primària, de manera coordinada entre la Conselleria d’Educació i les 
direccions dels centres.

PER UNA MILLORA EN LA QUALITAT DE LA SANITAT PÚBLICA

1.7. Augment de la dotació pressupostària destinada a atenció primària i salut 
mental fins a arribar al 20% del pressupost global de Sanitat.

1.8. Disminuir la desigualtat en salut, continuant treballant en l’eliminació del 
copagament a aquells col·lectius més vulnerables, ampliant la seua eliminació els 
col·lectius amb ingressos inferiors al SMI

1.9. Ampliar la cobertura en salut bucodental per a aquells col·lectius més 
vulnerables que no puguen fer front econòmicament, amb especial atenció als més 
menuts i menudes

1.10. Realitzar un estudi sobre la necessitat i l’oportunitat de l’entrada en vigor d’un 
impost finalista per a les begudes ensucrades desproveïdes d’aportació alimentària.

1.11. Elaborar un protocol d’atenció sanitària per als menors en règim d’acollida o 
adopció, abans de finals de 2018.

1.12. Defensar la sanitat pública recuperant serveis privatitzats:

a) Recuperant la gestió pública del departament de Salut de la Marina Alta-Dénia.
b) Avançant en la recuperació d’alta tecnologia privatitzada, com són: la ressonància 
magnètica, la medicina nuclear i diàlisi.
c) Iniciant l’estudi i implementació per assumir el transport sanitari terrestre urgent 
i el trasllat de personal sanitari a l’atenció urgent extrahospitalària amb recursos 
propis.
d) Reforçant les inversions estratègiques en infraestructures sanitàries i planificar 
les inspeccions necessàries per a establir prioritats d’actuació.
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e) Elaborant un pla estratègic per a reduir els retards en llistes d’espera, establint 
prioritats, realitzant canvis estructurals que incloguen augment de les plantilles i 
utilitzant infraestructures sanitàries de matí i de vesprada.f) Potenciant i millorant 
la salut mental comunitària incloent la inclusió social amb una orientació cap a la 
recuperació.

1.13. Tindre una ocupació de qualitat per a una sanitat pública de qualitat i 
sostenible, mitjançant les següents mesures:

a) Equiparar i igualar les condicions laborals i retributives a les de la resta del 
personal estatutari.
b) Eliminar la pèrdua retributiva per la modificació del lloc de treball en cas 
d’embaràs i lactància.

PER UNA ATENCIÓ SOCIAL DIGNA

1.14. Augmentar considerablement el pressupost destinat a la gestió dels 
expedients de dependència.

1.15. Planificar i ficar en marxa alternatives de titularitat per a la gestió pública, 
davant de la finalització dels contractes de centres de gestió privada:
a) En la tercera edat, mitjançant els centres de dia per a majors i residències.
b) En la salut mental, mitjançant els centres específics de malalts mentals i els 
centres de rehabilitació i inserció sociolaboral.

1.16. Elaborar l’estratègia d’infància i adolescència de la Comunitat Valenciana.

1.17. Augmentar la inversió en matèria de reinserció i formació per a persones 
drogodependents.

1.18. Elaborar un Pla de Migracions per als pròxims quatre anys, junt a l’Estratègia 
valenciana per a la igualtat de tracte, la no discriminació i la prevenció dels delictes 
d’odi.

1.19. Augmentar els fons en cooperació fins a un mínim d’un 0,2 % per avançar cap 
a l’objectiu del 0,7 %.
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PER FACILITAR L’ACCÉS A L’HABITATGE I UNA MILLORA EN EL TRANSPORT 
PÚBLIC

1.20. Aprovació del Pla Estratègic d’Habitatge que pal·lie els efectes de la bombolla 
de lloguer i facilite l’accés a l’habitatge en condicions dignes amb:

a) dotació pressupostària per a bonificar a xicotets propietaris d’habitatge que 
cedisquen les seues vivendes en lloguer social.
b) actualització i publicació del cens d’habitatges de titularitat pública en mans de 
Generalitat Valenciana.
c) Ampliació del parc públic d’habitatge via rehabilitació, compra o construcció 
d’habitatge.

1.21. Garantir l’accés a un habitatge a les persones supervivents de la violència 
masclista perquè siguen prioritàries davant altres situacions, reservant almenys un 
percentatge del 10 % del parc públic d’habitatge

1.22. Ampliar l’horari dels serveis de Metro València durant el servei nocturn en caps 
de setmana
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2.1. Confeccionar el nou Pla d’Igualtat d’Oportunitats de la Generalitat Valenciana, 
vertebrant les línies estratègiques de les conselleries i el sector públic instrumental 
de la Generalitat.

2.2 Establir i identificar les partides del Pacte valencià contra la violència masclista 
i de gènere als pressupostos de cada conselleria, garantint la transparència i la 
transversalitat del mateix.

2.3. Homologar les retribucions dels i les treballadores del IVASS per a acabar amb 
la bretxa salarial existent, així com assegurar el bon desenvolupament de les seves 
funcions mitjançant la dotació dels recursos necessaris.

2.4. Donar a conèixer la situació en la que conviu el col·lectiu de les treballadores 
de la llar i de cures, mitjançant la realització de campanyes de concienciació i 
sensibilització.

2.5. Combatre les bretxes retributives existents i dignificar el treball, a través de les 
següents mesures:

a) La implementació de polítiques d’igual retribució per treball d’igual valor, incloent-
hi la valorització de les feines.
b) La implementació de mecanismes de control que eviten registrar convenis 
col·lectius amb clàusules discriminatòries.

PER UNA EDUCACIÓ DE QUALITAT I DIGNIFICACIÓ DE LA FUNCIÓ DOCENT

2. MESURES PER A GARANTIR LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS 
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3.1. Implementar el Pla Estratègic de la Indústria Valenciana (PEIV) a fi de 
desenvolupar una política industrial que responga a les necessitats reals i als reptes 
de futur dels sectors productius de caràcter industrial de la Comunitat Valenciana.

3.2. Elaboració d’unes noves estratègies de política econòmica i industrial 
complementàries de l’actual PEIV que emfatitze el caràcter local i territorial del 
desenvolupament econòmic valencià:

a) Desenvolupament i aplicació de noves unitats de política econòmica i industrial: 
anàlisi i estudi de les dinàmiques socioeconòmiques de caràcter local i territorial a 
partir de la identificació i caracterització dels diversos Sistemes Productius Locals 
(SPL) valencians.
b) Disseny d’ajudes a PIMES unipersonals per afavorir la conciliació laboral i familiar 
de les mateixes
c) Avançar cap a un nou model de promoció internacional i turística així com 
d’atracció d’inversions que complemente i fomente el desenvolupament econòmic: 
Implementació de projectes pilots que atorguen centralitat a les persones i 
professionals a través de l’estudi i tractament de les diverses tipologíes de 
comunitats transnacionals establides al nostre territori.

3.3. Implementar programes d’acompanyament empresarial en matèria d’innovació, 
finançament a empresa, internacionalització, foment de l’ocupació i fons europeus, i 
desenvolupament i coordinació del Sistema Valencià de la Innovació, mitjançant
- El desenvolupament dels objectius de l’AVI (Agència Valenciana de la Innovació).
- Impulsant els procediments i els sistemes de transferència tecnològica.
- Incrementant el nivell pressupostari del finançament de les activitats i projectes de 
la Xarxa d’Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana.

3.4. Incrementar el suport a l’impuls de l’economia social, mitjançant la dotació 
del Programa Fent Cooperatives a l’objecte de millorar la competitivitat de 
les cooperatives valencianes. Adaptar les polítiques públiques de foment del 
cooperativisme valencià a les seues necessitats reals, a més de fomentar les 
dimensions d’interlocució pública i participació en el diàleg social de les entitats 
associatives.

3. MESURES PER A IMPULSAR LA INDÚSTRIA, L’ECONOMIA, EL 
COMERÇ I L’ENERGIA 
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3.6. Impulsar un Pla d’Acció per incrementar la inversió i el finançament empresarial 
de pimes, cooperatives i persones treballadores autònomes promovent que els 
projectes valencians tinguen un finançament adequat.

3.7. Tramitació del Pla d’Acció Territorial Sectorial del Comerç de la Comunitat 
Valenciana (PATSECOVA) a l’objecte de regular, entre d’altres, la implantació de 
centres comercials al nostre territori i evitar l’especulació urbanística, actualitzant 
també la normativa reglamentària de l’Observatori de Comerç.

3.8. Desenvolupar el Pla d’Energia Sostenible de la Comunitat Valenciana, fomentant 
la inversió i la producció d’energies renovables, impulsant l’autoconsum i la millora 
de l’estalvi i l’eficiència energètica.

4.1. Dotar de recursos suficients les diferents administracions per a desenvolupar i 
ficar en marxa els principis de la Llei de Turisme, Oci i Hospitalitat, mitjançant:

a) La implementació de campanyes informatives de sensibilització i conscienciació 
contra l’intrusisme en el sector de l’allotjament turístic, augmentant els recursos 
humans per a la inspecció turística per lluitar contra els allotjaments il·legals.

b) Augmentar els recursos de l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball 
(INVASSAT) per a millorar l’eficàcia de les tasques d’inspecció i assessorament en 
riscos laborals en el sector turístic

c) Establir una línia d’ajudes perquè els Ajuntaments puguen portar a terme, 
modificacions parcials del Plans Generals d’Ordenació Urbana (PGOU) i adaptar-
se a la nova legislació turística i elaborar els Plans d’Ordenació Turística en cada 
municipi.

4.2. Contribuir a la sostenibilitat de l’activitat turística i posar en marxa estratègies 
que garantisquen la sostenibilitat turística i permeten que tant residents, visitants, 
com agents turístics puguen contribuir a:

4. MESURES EN EL SECTOR TURÍSTIC I DE LES CONDICIONS DELS 
TREBALLADORS I TREBALLADORES
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a) la millora de les infraestructures i dotacions turístiques
b) l’impuls de bones pràctiques laborals i de la lluita contra la precarietat laboral en 
el sector turístic.
c) la lluita contra l’intrusisme i el frau en el sector de l’allotjament turístic.
d) la promoció del medi ambient, la gestió de residus i el desenvolupament d’un 
turisme sostenible.
e) la promoció turística de la CV en el marc d’una política de desestacionalització 
del turisme

4.3. Realitzar les modificacions necessàries a les bases reguladores per a la 
concessió d’ajudes en matèria de turisme, per a garantir el compromís de les 
entitats beneficiàries en la millora dels principis de dignitat, seguretat i drets 
laborals. Incloent criteris socials, de dignificació i protecció laboral, atenent de 
manera especial la lluita contra el frau i la precarietat laboral en el sector turístic.

4.5. Realitzar polítiques de compra i contractació públiques que incorporen criteris 
de qualitat laboral, mediambiental i de gènere.
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5.1. Augmentar el pressupost destinat a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, 
Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural per a 2019 fins al 2% del pressupost de 
la Generalitat Valenciana, apostant de manera decidida per polítiques públiques 
que garantisquen el desenvolupament rural, l’equilibri territorial i demogràfic i la 
sostenibilitat del model productiu i del medi natural.

5.2. Aprovar la Llei de Prevenció de Residus i de Foment de l’Economia Circular 
i dotar-la pressupostàriament per al seu desplegament amb la finalitat de 
reestructurar la gestió de residus de manera que s’assegura la recollida selectiva, la 
transparència, la coordinació i el suport als municipis.

5.3. Assegurar la capacitat de l’administració en la responsabilitat de gestió i control 
mediambiental, a través de:

a) el reforç de la plantilla d’inspectors instructors de procediments sancionadors i 
gestors administratius
b) l’ampliació de la plantilla i la modernització dels mitjans tecnològics destinats a 
la vigilància i el control de la contaminació atmosfèrica i la qualitat de l’aire.
c) L’increment de mitjans de personals destinats a la revisió integral i al control 
de la situació en la gestió dels residus i la viabilitat del compliment dels objectius 
europeus d’economia circular, i increment general de mitjans personals destinats a 
la intervenció ambiental.
d) El reforç dels mitjans materials i humans per a assegurar la qualitat de l’aigua 
depurada i dels abocaments de llots i residus en el medi ambient, especialment en 
les masses d’aigua.

5.4. Escometre de forma integral la gestió forestal i la conservació dels espais 
naturals com a forma de lluita contra el canvi climàtic i la despoblació de zones 
d’interior mitjançant:

a) El desenvolupament normatiu de la reforma de la Llei forestal
b) L’execució de mesures que garantisquen condicions de treball dignes i l’estabilitat 
laboral dels col·lectius que treballen en la protecció del medi ambient, com VAERSA 

5. MESURES SOBRE POLÍTIQUES MEDIAMBIENTALS:  LLUITA 
CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC I IMPULS DE LA TRANSICIÓ 

ECOLÒGICA
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i els agents mediambientals.
c) L’adequació de la Llei de vies pecuàries per a assegurar-ne el manteniment i la 
seguretat perquè puguen continuar sent utilitzades com a infraestructura tant per a 
la ramaderia com per a l’agricultura i els serveis bàsics del medi rural.
d) La millora de les formes d’adjudicació dels treballs forestals, dirigides a fomentar 
la creació i el manteniment de petites i mitjanes empreses al medi rural, plantejant 
ajudes per a la recuperació i el manteniment del mosaic agrari forestal de cultius 

6.1. Promoure iniciatives per a la sostenibilitat econòmica i ambiental del sector 
primari i la defensa de xicotets i mitjans productors mitjançant les següents 
mesures:

a) Garantint l’acompanyament de joves després de la incorporació al sector agrícola 
i ramader.
b) Donar un major protagonisme de l’IVIA augmentant tant les seues capacitats 
humanes i econòmiques com la seua capacitat divulgativa.
c) Impulsant la creació de xarxes comarcals de xicotets productors per a 
l’abastiment de la compra pública sostenible en la restauració col·lectiva (menjadors 
escolars i hospitals).
d) Acabant amb les restriccions al sector apícola a través del decret de la pinyolà.
e) Millorar l’ordenació sector citrícola, fent el mapatge de les diferents varietats.
f) Donant suport als sistemes tradicionals de pasturatge, augmentant les ajudes 
específiques per a la ramaderia extensiva.

6.2. Prendre mesures econòmiques i socials per a lluitar activament contra la 
despoblació i a favor de l’impuls sostenible del medi rural mitjançant:

a) El manteniment dels serveis públics
b) Donar solució a la falta d’accés al transport públic.
c) Impulsar la creació de PIMEs agroalimentàries mitjançant ajudes econòmiques 
i assessorament tècnic per a implantar obradors artesanals públics i escorxadors 
mòbils i formació contínua.
d) Dotar ajudes específiques per al manteniment del petit comerç a zones 
despoblades.

6. MESURES PER A LA SOSTENIBILITAT DEL SECTOR PRIMARI 
I AGROALIMENTARI I LLUITA CONTRA LA DESPOBLACIÓ DEL 

MEDI RURAL
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6.3. Fomentar l’agricultura ecològica i de proximitat dotant a les Oficines Comarcals 
d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua (OCAPA) de personal tècnic suficient 
per a realitzar tasques d’acompanyament i assessorament als joves agricultors i 
ramaders com a enllaç entre els nous productors i l’administració, creant xarxes 
comarcals de llauradors que abastisquen als processos de compra pública 
sostenible i local.

7.1. Convocar un Fòrum per la cultura valenciana basat en un pacte per la cultura, 
amb la finalitat de mobilitzar i reunir a professionals i artistes, de l’acadèmia, 
creadors de videojocs, de la indústria de la cultura, del teatre de les arts plàstiques, 
de la música, del món editorial i de la llengua, de la distribució, del patrimoni, de 
l’administració cultural, en defensa de la nostra cultura.

7.2. Garantir que el conjunt d’institucions culturals valencianes apliquen el codi de 
bones pràctiques.

7.3. Donar suport i finançament a les escoles de música com a part dels 
ensenyaments artístics valencians i actualitzar les ràtios de finançament perquè 
cobrisquen el cost de contractació de les plantilles del professorat.

7.4. Elaborar un pla de mesures urgents per a incentivar la producció, la distribució i 
la creació artística, musical, teatral, de dansa, circ i cinematogràfica, amb dotacions 
pressupostàries per a consolidar projectes, fixar un teixit productiu estable al 
territori valencià i promoure la col·laboració publicoprivada.

7.  MESURES EN MATÈRIA DE CULTURA I PROMOCIÓ DE LA 
CREACIÓ ARTÍSTICA. 
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8.1. Publicar i trametre un informe sobre les actuacions realitzades en matèria de 
revisió i actualització dels plans d’emergència i evacuació de les seus judicials.

8.2. Dotar les oficines judicials i fiscals de tots els mitjans tecnològics necessaris 
per a exercir degudament les seues funcions. Agilitzant la implantació del sistema 
Avantius.

8.3. Garantir la salubritat de les instal·lacions judicials.

8.4. Resoldre els problemes d’arxiu d’expedients judicials existents a les seus 
judicials. Dimensions d’interlocució pública i participació en el diàleg social de les 
entitats associatives.

8. MESURES EN MATÈRIA DE SEUS JUDICIALS DE LA CV, LLUITA 
CONTRA EL FRAU I LA CORRUPCIÓ, TORN D’OFICI I MEMÒRIA 

DEMOCRÀTICA.

MESURES PER A LA MILLORA DE LA JUSTÍCIA

8.5. Afavorir l’especialització d’òrgans judicials en matèria de delinqüència 
econòmica mitjançant la dotació de recursos materials, humans i formatius 
necessaris.

8.6. Dotar amb personal les fiscalies anticorrupció per a agilitzar la gestió 
administrativa dels expedients judicials.

8.7. Incrementar el nombre d’interventors per a la col·laboració en els procediments 
judicials que investiguen la comissió de delictes econòmics relacionats amb la 
corrupció en l’àmbit del sector públic de la GVA.

8.8. Identificar amb caràcter previ a la contractació pública si el titular o titulars de 
les empreses han sigut condemnats o no per sentència ferma per frau i corrupció.

8.9. Incrementar els mitjans personals i tecnològics per a fer de l’IVAT l’Agència 
Tributària Valenciana que necessitem per a una lluita eficaç contra el frau i la 
recaptació tributària

MESURES PER A LLUITAR CONTRA EL FRAU I LA CORRUPCIÓ
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8.10. Elaboració de la normativa reguladora del dret a la defensa.

8.10. Elaboració de la normativa reguladora del dret a la defensa.

8.11. Fiscalitzar i retre compte dels recursos públics destinats a la formació 
contínua per als professionals del torn d’ofici.

8.12. Implementar un servei especialitzat d’orientació jurídica d’estrangeria i dotar-lo 
de pressupost per al seu sosteniment públic.

MESURES PER A LA MILLORA I DIGNIFICACIÓ DEL TORN D’OFICI

8.13. Dotar pressupostàriament per al sosteniment públic del Servei d’Orientació 
Jurídica del Centre d’Internament d’Estrangers (SOJ CIE).

8.14. Recollir i tindre en compte les aportacions d’associacions de memòria 
històrica i democràtica, amb relació al projecte de decret del Consell pel qual 
s’aproven els estatuts de l’Institut Valencià de la Memòria Democràtica, els Drets 
Humans i les Llibertats Públiques.

8.15. Posar en marxa l’Institut de la Memòria Democràtica, elaborar el pla estratègic 
i fer públic el mapa de fosses en territori valencià.

8.16. Crear una oficina de víctimes.

MESURES PER A LA MEMÒRIA DEMOCRÀTICA
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Els canvis socials requereixen marcs normatius que els afavorisquen i dotació 
pressupostària que els faça realitat. Les tres forces polítiques que fem part de l’Acord 
del Botànic PSPV, Compromis i Podem, conscients i compromeses amb la necessitat 
de seguir avançant i aprofundint el canvi que iniciem en 2015, hem aconseguit 
l’acord de prioritzar moltes de les lleis que en estos moments estan en tramitació 
parlamentària que considerem fonamentals en diversos sectors. Des de normes 
que aposten per millorar les nostres infraestructures, defensar el nostre territori i 
medi ambient; afavorir la transparència, la regeneració democràtica i la reducció de 
privilegis; remoure tots els obstacles que troba la igualtat i la justícia social i avançar 
en la protecció social de totes i tots, especialment dels nostres més vulnerables, 
les xiquetes, xiquets i adolescents, però també dels qui són víctimes de les entitats 
bancàries en productes hipotecaris. Seguim construint una millor societat en la qual 
viure i en la qual totes i tots ens sentim part sense exclusions, sense deixar a ningú 
arrere. Per açò impulsarem l’aprovació de les següents normes en Corts valencianes 
abans de la seua dissolució prèvia a convocatòria electoral:

1 Projecte de llei de la Sindicatura de Greuges de la Comunitat Valenciana

2 Projecte de llei de serveis socials inclusius

3 Projecte de llei d’infància i adolescència

4 Proposició de llei per la qual es modifica l’apartat a del punt dos de la disposició
addicional tercera de la Llei 7/2018, de 26 de març, de seguretat ferroviària

5 Projecte de llei de la Generalitat, de modificació de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, 
d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana (LOTUP)

6 Projecte de llei d’estructures agràries

7 Projecte de llei d’igualtat de les persones LGTBI

8 Proposició de llei electoral valenciana

ACORD PER A DESENVOLUPAR LES SEGÜENTS LLEIS ABANS D’ACABAR LA 
LEGISLATURA



9 Projecte de llei, de la Generalitat, reguladora de l’activitat de lobby en l’àmbit de la 
Generalitat i del seu sector públic instrumental

10 Projecte de llei de mediació de la Comunitat Valenciana

11 Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2002, de 2 d’agost, d’estatut dels 
expresidents de la Generalitat

12 Proposició de llei per a la prevenció de residus i foment de l’economia circular a 
la Comunitat Valenciana

13 Proposició de llei sobre les competències de les diputacions provincials

14 Proposició de llei de garantia dels drets d’informació de les persones 
consumidores en matèria de titulització i retitulització de préstecs hipotecaris i 
altres crèdits

15 Proposició de llei de reforma de la Llei 10/2018, de 18 de maig, de la Generalitat, 
de creació del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana.

18

Mónica Oltra Ximo Puig Antonio Estañ
H. Vicepresidenta de la 
Generalitat Valenciana

M.H. President de la 
Generalitat Valenciana

Síndic Grup Parlamentari 
Podem

València, a 30 d’octubre de 2018


