
1. El Consell aprovarà en les pròximes setmanes l’avantprojecte de Llei de Govern 
Obert.

2. Reunió amb el president del Govern d’Espanya, Pedro Sánchez, la primera 
setmana d’octubre.

3. En 2019 convocarem per tercera vegada el programa Avalem Joves+ amb un 
objectiu estimat de 4.500 joves més contractats.

4. Optarem a que la seu europea per a la cooperació en la conca del mediterrani 
estiga a València.

5. Estrategia para la economia de la inteligencia artificial
6. Primer pla de implantació d’empreses en els pròxims mesos al Districte Digital. 

51 noves empreses amb 170 treballadors en la primera fase y 120 empreses i 
400 empleats en una segona. A més, l’empresa Indra s’instalarà amb una 
previsió de 500 treballadors, 60 ja en els pròxims mesos i 200 en l’any 2019. I 
Accenture amb una previsió de 2.000 professionals en els pròxims tres anys, 
250 en els propers mesos

7. El pla d’inversions en la xarxa elèctrica d’Iberdrola inclourà les mesures 
necessàries per a la repotenciació de les línies del cluster ceràmic de Castelló. 
És a dir, perquè la energia siga més barata per a les nostres empreses del 
taulell i així que estes puguen ser més competitives.

8. En col·laboració en l’ajuntament de Sagunt, anem a impulsar una ampliació de 
Parc Sagunt I de més de 600.000 metres quadrats per atendre la demanda 
mentre desenvolupem Parc Sagunt II.

9. L’autoritat portuaria de València te previst aprovar al seu Consell 
d’administració del mes d’octubre els plecs per a l’ampliació nord del Port, amb 
una inversió pública i privada de més de 1.000 millions d’euros. Una inversió 
que permetrà obrir un nou espai per a 5 millons de contenidors i evitar la 
saturació del port.

10. L’AVI impulsarà un pla pilot de polígons industrials digitals en Almussafes que 
posteriorment s’estendrà a la resta d’arees.

11.Pacte per la Indústria de la Comunitat Valenciana.
12.La Generalitat donarà suport projectes concrets d’innovació disruptiva tal i com 

la Unió Europea recomana. Projectes com en concret el de Zeleros, la empresa 
valenciana que investiga l’Hyperloop amb l’objectiu de que ubiquen en Parc 
Sagunt les instal.lacions de proves.



13.Nou Pla Estratègic de Turisme amb horitzó 2025.
14.Demanar al Govern que defense els interessos de l'agricultura mediterrània en 

la PAC i que incrementen els controls fitosanitaris en frontera 
15.Actuació, mitjançant la Llei d’Estructures Agràries, sobre  50.000 hectàrees de 

regadiu de la Comunitat Valenciana per que aconseguisquen umbrals de 
rendibilitat.

16.Inici de les obres de la L10 (abans T2) de Metrovalencia en el tram carrer 
Alacant-Natzaret en el primer trimestre de 2019. Posterior conexió entre 
Natzaret i el port.

17.Estrategia Juntament que inclourà un pla d’ajuda als municipis que per les 
seues característiques tinguen major cost dels Serveis Públics Fonamentals i un 
pla de sanejament dels municipis amb una alta tasa d’endeutament. 

18.Projecte de l’AVI amb el sector de la distribució per a reduir l’impacte del 
envasos de plàstic.

19.PLA PRIMÀRIA amb una dotació de 90 M€ per als pròxims 4 anys, per a 
rehabilitació, reformes, condicionament, equipament i ampliació dels centres 
de salut i consultoris auxiliars.

20.Impulsar un acord-marc consensuat amb el sector empresarial que millore la 
qualitat de l’atenció a les persones majors en la xarxa pública de centres 
residencials.

21.Enfortir l’Institut Valencià d’Atenció Social Sanitària (IVASS) per convertir-lo en 
un instrument eficaç de gestió pública, d’innovació i de qualitat.

22.Iniciar el procediment del pagament de la responsabilitat patrimonial que va 
adquirir l’administració pel cobrament injust de copagament en centres públics,
copagament encobert (minoració de prestacions) i copagament a través de 
centres privats. Afectarà a unes 12.000 persones afectades pel copagament 
injust i confiscatori de l’anterior govern.

23.APP d'humanització i informació perquè els familiars d'aquells pacients que 
estan sent intervinguts tinguen coneixement del lloc on es troba el seu familiar i
del procés d'assistència que està rebent. 

24.Acord Integral d'Actuacions per a la Reducció de Llistes d'Espera, servint-nos de 
tots els mitjans disponibles per a la Generalitat Valenciana.

25.Accelerarem el procés de reversió de l'àrea de salut Dénia que passarà a ser de 
gestió 100% pública  abans de finalitzar la legislatura.

26. Construcció de l'edifici per a Institut de Recerca Sanitària i Biomèdica d'Alacant 
(ISABIAL). 



27.Pla contra la bombolla del lloguer. Creació d’un index orientatiu de preus, 
desgravacions fiscals pel seu seguiment, inspecció de vivendes buides en zones 
tensionades, entre d’altres.

28.Pla d'ajudes a l’accés a la administració que comptarà amb 5 milions d'euros 
dirigits a beques per a estudiants que preparen una oposició, beques per a la 
primera experiència professional en l'Administració, beques per a fomentar els 
treballs de recerca en l'Administració valenciana. Beneficiarà a 500 estudiants 
valencians.

29.Creació de la taula de la Formació Professional. 
30.Pla pilot de educació tecnológica per fer la nostra autonomia, el territori 

capdavanter en noves habilitats tecnològiques a Espanya.
31.Banc d'ADN públic perquè les famílies de les víctimes de la violència de la 

Guerra Civil i la repressió posterior de la Dictadura puguen trobar als seus sers 
estimats. 

32.Targeta Cultural, que subvencionarà la compra bens culturals i l’assistència a 
teatres, museus i cinemes. Amb la col.laboració d’entitats financeres. 

33.Metrovalencia tindrà servei nocturn els caps de setmana i els festius a partir 
finals d’any.

34.Contemplarem la inversió necessària perquè la UJI licite la construcció de la 
segona fase de la Facultat de Ciencies de la Salut abans de finalitzar 2018.

35.Compra del cim del Penyagolosa i incorporació al patrimoni públic. Creació del 
centre d’interpretació del Parc Natural del Penyagolosa a la masia des Sanaüja.


