


PROPOSTA D'ACORD DE GOVERN PER A LA GENERALITAT VALENCIANA 2019-2023

El passat 28 d'abril els valencians i valencianes van manifestar amb el seu vot la seua voluntat de
consolidar el Govern de progrés i de canvi que va començar en la Comunitat Valenciana en 2015.

Queda molt per fer, però és innegable que la Comunitat Valenciana està millor que fa 4 anys. Hem
aconseguit que tots els indicadors econòmics i socials milloren, hem reparat drets, la nostra
economia torna a crear ocupació i hem aixecat l'enorme llosa reputacional que arrossegava aquesta
Comunitat.

El pacte del Botànic s'ha convertit en una referència de normalitat democràtica al nostre país. Una
aliança sòlida perquè posa en el centre de l'activitat política a les persones.

Ara és temps de continuar construint junts i juntes un camí per a la convivència i el progrés que va
començar en 2015.

Aquests són els sis eixos que dirigiran l'acció política del govern valencià en la X legislatura:

1. Transició ecològica i lluita contra l'emergència climàtica:
La sostenibilitat ambiental serà un eix transversal en totes les nostres polítiques. Dissenyarem les
accions necessàries en matèria mediambiental per a aconseguir el canvi cap a un model més
sostenible i avançar en la lluita contra l'emergència climàtica involucrant a tots els actors econòmics
i socials.

2.. Feminisme, diversitat i igualtat de tracte: 
El govern del Botànic ha estat el més igualitari i feminista de la Generalitat Valenciana, però queda
molt per fer per a garantir una Comunitat lliure de violència contra les dones, segura i igualitària.
Combatrem qualsevol minvament als drets i llibertats de les dones. No permetrem ni tolerarem la
violència cap a les dones en cap de les seues formes.

3.  Serveis públics per a continuar rescatant i cuidant persones: 
El principal objectiu del govern progressista de la Generalitat va ser el rescat de les persones i de les
polítiques socials que va abandonar la dreta. En quatre anys hem reparat molts drets, però hem de
continuar millorant la qualitat dels nostres serveis públics per a blindar el nostre Estat de Benestar.
L'atenció de la dependència, l'incipient envelliment de la població, la garantia d'una sanitat i
educació públiques de qualitat, o els problemes d'accés a l'habitatge seran algunes de les línies
claus del nostre govern la pròxima legislatura.



4.  Ocupació, model productiu i innovació: 
La nostra economia creix per sobre de la mitjana espanyola i torna a crear ocupació. La inversió
estrangera s'ha multiplicat, i cada dia més empreses trien la nostra Comunitat per a desenvolupar el
seu projecte. No obstant això, el nostre objectiu fonamental continua sent la creació de més
ocupació i de major qualitat, amb una especial atenció en les desigualtats entre homes i dones.
Treballarem per a consolidar el canvi de rumb del nostre model econòmic cap a la innovació i la
sostenibilitat.

5.  Qualitat democràtica i bon govern:  
La Comunitat Valenciana ha deixat de ser el paradigma de la corrupció, per a ser una referència de
transparència i govern obert per a la resta del món. Serem implacables contra qualsevol irregularitat
que afecte l'Administració pública i combatrem la corrupció perquè mai més torne a les nostres
institucions. Així mateix, treballarem per a simplificar els tràmits burocràtics i aconseguir una funció
pública innovadora al servei de la ciutadania. 

6.  Finançament just i fiscalitat progressiva: 

La reivindicació d'una reforma del Sistema de Finançament Autonòmic és una màxima per a aquest
govern. No cessarem a reivindicar el que ens pertany. La reforma del Sistema de Finançament
Autonòmic és un dels pilars bàsics per a garantir la convivència al nostre país, per a solucionar la
crisi territorial, i, per descomptat, una de les peces clau que sosté el nostre Estat de Benestar. A
més, avançarem per a continuar millorant el sistema tributari valencià, de manera que aconseguim
una fiscalitat cada vegada més justa i progressiva. 

És el moment de continuar construint una Comunitat a l'avantguarda, una Comunitat que
done resposta als nous reptes, exigències i reivindicacions del nostre temps.


