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DEMÒCRATES VALENCIANS
PONÈNCIA POLÍTICA ECONÒMICA
1.
Desburocratització i simplificació administrativa. És un objectiu prioritari per al nostre
partit ja que és un dels més importants impediments per a augmentar la productivitat de les nostres
empreses. Simplificació, refosa de normativa i recolzament de mitjans informàtics o electrònics per
a fer més senzill per a empreses i ciutadans el compliment dels seus tràmits i obligacions legals,
fiscals, laborals, etc. D’esta manera l’administració es posa al costat del teixit productiu i no en contra
seu.
2.
Reforma de l’estructura les Administracions Públiques. El pas d’una Administració
Pública del segle XIX al segle XXI es una necessitat per tal de gestionar més eficientment uns
recursos públic finits. La creació d’Àrees de Gestió Funcionals, reflex de la societat (amb qui es
relaciona l’Administració? ciutadans, empreses; que oferix l’Administració? servicis públics)
independents i estables en el temps pero dirigides per una estructura política que responga a la
voluntat democràtica de la societat, és la manera en la que l’administració es posa al servici de la
societat adaptant-se a ella i no al contrari.

3.
Gestió econòmica rigorosa, equilibri pressupostari. El rigor pressupostari no pot ser una
imposició externa, ha de vindre del convenciment de que només amb una bona i eficient gestió dels
recursos públics obtindrem els millors resultats per al benestar de la societat, més treball, més
economia productiva, més i millors servicis públics, més justícia social. El recurs al deute públic
només traslladarà el problema a les generacions futures.

4.
Solució per al dèficit endèmic de la CV. Dotar de recursos financers suficients, en igualtat
i sense discriminacions, a totes les administracions públiques és de justícia. L’Administració
Autonòmica Valenciana patix des de fa molts anys d’un dèficit de finançament endèmic que ha
multiplicat per dos el seu deute públic acumulat. Esta situació especial requerix d’un tractament
diferenciat pel qual l’Estat ha d’assumir la part del deute degut a l’infrafinançament. Totes les
administracions públiques han de ser responsables dels seus ingressos i dels seus gastos.

5.
Punt únic i centralitzat d’atenció empresarial. L’Administració Pública no pot constituir un
fre a l’activitat empresarial i mamprenedora, ans al contrari, ha de ser una ajuda al seu establiment,
funcionament i evolució. Ha de ser proactiva en esta missió per a que l’economia productiva puga
sostindre una societat justa, democràtica i solidària. La creació d’una Agència de Punt Únic
d’Atenció Empresarial serà un element essencial en una nova època en la que l’esperit empresarial
siga reconegut per tota la societat com una activitat imprescindible per al seu progrés.
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6.
Inversions en infraestructures ferroviàries i de comunicacions, hidràuliques, digitals.
Estes despeses son inversions en el nostre futur. De la mateixa manera que invertim en altres
sectors hem d’entendre que les inversions en infraestructures han de respondre a necessitats ben
justificades i no a interessos curtplacistes. La responsabilitat, en el passat, dels gestors públics en
gastos superflus és molt gran. Es fa necessari un canvi de paradigma en les inversions públiques
que contemple el retorn al conjunt de la societat dels beneficis de les inversions, el rendiment a llarg
plaç, que potencie el creiximent econòmic,

7.
Foment de la modernització del teixit empresarial. Les administracions han de ser
proactives en l’adaptació i evolució de les nostres empreses a un món canviant, recolzant i no posant
impediments a la modernització, inversió, fusió, transferència intergeneracional etc. El sector
productiu és la base que soporta l’estat del benestar, l’administració, per tant, ha de col·laborar i
fomentar la necessària evolució i adaptació de les empreses per tal de no perdre punts en la carrera
de la productivitat, de la innovació, del creiximent, de la internacionalització.

8.
Responsabilitat en l’ús i el consum de Servicis Públics. Les diferents Administracions
Públiques estan obligades a oferir uns servicis bàsics d’educació, sanitat i socials dignes i de
qualitat. Per a conseguir açò, els ciutadans hem de feu ús d’eixos servicis amb responsabilitat i
solidaritat. La posada en marxa, començant pels casos més flagrants, del cobrament de taxes mínimes, simbòliques, retornables per compliment d’objectius- que desincentiven el mal ús d’eixos
servicis es torna una necessitat per tal de salvaguardar l’estat del benestar que tants esforços ens
ha costat construir. Hem de ser conscients que els recursos públics son finits i l’època del “tot
debades” s’ha acabat.

9.
Igualtat d’oportunitats: cohesió social. Es una aspecte fonamental en una societat lliure,
democràtica i que vol progressar. La igualtat efectiva té, per mitjà de la igualtat d’oportunitats, el seu
desenrotllament bàsic, el model en que trobem l’equilibri entre la responsabilitat individual i la
responsabilitat del conjunt de la societat expressada a través del servicis oferits per les institucions
públiques. El criteri de reciprocitat entre el perceptor de les oportunitats i la societat que les genera
està plenament vigent. L’objectiu és tindre una societat cohesionada a on l’exclusió social no tinga
cabuda.

10.
Formació i Educació adequada per al mercat de treball. Pensem que l’educació i la
formació superiors patixen d’una visió antiga basada en les humanitats, els continguts teòrics i en
l’escassa practicitat dels coneixements adquirits. Açò ha de canviar. L’enorme inversió que fem en
educació i formació no obligatòria ha de tindre com a objectiu preparar a les noves generacions –a
més d’una adequada formació humanística i ètica irrenunciable- per a un món cada vegada més
tecnificat, mes tecnològic, amb continguts pràctics actualitzats, que contemple la investigació i la
innovació i l’esperit mamprenedor que necessita el nostre teixit empresarial. La pregunta que ningú
vol respondre és: Per qué Espanya no té premis Nobel?
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