


PRESIDÈNCIA

1. Creació de la Xarxa de la Cultura gastronòmica Mediterrània.   Es tracta
d’establir una xarxa per connectar en un tot coherent les diverses iniciatives
que s’estan portant a terme al voltant de la gastronomia i generar sinèrgies i
propostes  que  situen  a  la  Comunitat  Valenciana  a  l’avantguarda  de  la
gastronomia,  tant  pel  que  fa  a  formació  i  innovació  com  a  propostes  de
qualitat.

Es tracta d'una xarxa en la qual s'involucraran diversos agents, com són les
administracions  públiques,  empreses  i  associacions  empresarials,
emprenedors,  tecnòlegs,  investigadors,  món  acadèmic,  productors,  cuiners,
consumidors i prescriptors d'experiències turístiques, unida per la posada en
valor de la gastronomia i el producte autòcton. Pretenem donar cobertura a
totes aquelles iniciatives vinculades a la gastronomia que sorgeixen des de
diferents àmbits per a consolidar un producte més potent. Els àmbits d'acció
abastaran des del subministrament, elaboració i producció gastronòmica, fins a
aquells vinculats a la ciència, innovació i transferència de resultats; recerca,
tecnologia,  qualitat,  emprenedoria,  generació i  prestació de producte turístic
vinculat a la gastronomia, promoció i comercialització i comunicació a mitjans i
usuaris. 

La xarxa comptarà amb el recolzament institucional de la Generalitat, a través
de Turisme Comunitat Valenciana, així com incentius i inversió directa sobre els
agents  involucrats,  així  com  una  marca  per  a  dotar-ho  d'un  sistema  de
reconeixement i distinció.

2.  Impuls  al  Projecte  Destinacions  Turístiques  Intel·ligents,  mitjançant
l’Oficina de destinacions intel·ligents i el programa Platges Intel·ligents 

El desenvolupament de l'estratègia té una doble vessant: d'una banda territorial/
municipal, en col·laboració d'un grup de 28 destinacions de tota la Comunitat i
per una altra, empresarial,  a través de la col·laboració amb les associacions
empresarials  i  en  concret  amb  l'Agrupació  Innovadora  de  lso  Destinacions
Intel·ligents  de  la  CV  (ADESTIC),  que  integra  empreses  del  sector,
tecnològiques i centres de coneixement i recerca. 

A açò cal sumar la R+d+i aplicada a l'àmbit de la gestió intel·ligent procedent
dels convenis de recerca entre Turisme Comunitat Valenciana i les universitats



valencianes,  part  dels  quals  s'integra  en  l'estratègia  DTI  de  la  Comunitat
Valenciana.  D’altra  banda  el  programa  de  Transformació  Digital  del  Sector
Turístic  de  la  CV  té  com  a  objectiu  impulsar  l'evolució  de  les  empreses
turístiques cap a un model innovador.

En este sentit l’oficina és una ferramenta de gestió per a les destinacions i el
projecte  de platges busca analitzar,  conceptualitzar  i  dissenyar  els  serveis  i
ferramentes  tecnològiques  amb  les  quals  ha  de  comptar  una  platja  pera
apropar-se al model de planificació i gestió Intel·ligent. Comporta la definició del
model de Platja Intel·ligent (Smartbeach), amb base en el  model DTI CV, la
tecnologia  aplicada  a  la  gestió  de  platges,  posant  l'accent  en  l'usuari  final,
gestor  i  proveïdor  de  serveis  complementaris  amb  3  dimensions  principals:
sostenibilitat, seguretat i accessibilitat.

3. Programa  de  viabilitat  financera  dels  municipis  amb  problemes  pel
sosteniment  dels  seus  serveis  públics. Es  tracta  d’un  decret  que
desenvoluparà la tercera pota del fons de Cooperació Municipal dotada de 12
milions d’euros i  que constarà de dos actuacions.  En primer lloc l’ajuda als
municipis  amb  excessiu  endeutament  financer  .  I  d’altra  banda,  l’ajuda  als
municipis amb dèficit de serveis públics i en risc de despoblament.

4. Celebració en el mes d'octubre la setmana de la Comunitat Valenciana
en  Madrid  i  Brussel·les. La  nostra  Comunitat  s'ha  marcat  com a  objectiu
col·lectiu recuperar la seua reputació i prestigi, projectar el seu dinamisme, la
seua  estabilitat  i  el  seu  caràcter  innovador  i  obert  i  d'altra  banda,  també
reclamar el seu lloc a Espanya i a Europa.

La Generalitat reforçarà en ambdues ciutats les actuacions de projecció de la
Comunitat  en  tots  àmbits,  especialment  en  aquells  que  ens  caracteritzen
particularment, promovent activitats culturals, empresarials, turístiques, etc.  Les
activitats, es concentraran a Madrid durant la primera setmana d'octubre i es
desenvoluparan  a  Brussel·les  durant  aqueix  mateix  mes  en  el  marc  de  la
setmana de les regions europees.

5. Elaboració d’un Procediment dins del Pla territorial d’Emergències de la
Comunitat  Valenciana  en  matèria  d’emergències  derivades  de  riscos
tecnològics i ciberatacs.

Constatant la cada vegada major dependència tecnològica de múltiples serveis
incloent  sanitaris,  de  seguretat  i  emergències,  i  la  conseqüent  major
vulnerabilitat  i  la  possibilitat  d'una  afecció  generalitzada  a  la  població,  es
considera  imprescindible  establir  un  procediment  en  el  qual  es  regulen  els



procediments específics a aplicar en aquest tipus d'emergències, tot açò basat
en anàlisis de risc i la integració en el Pla de totes les Agències i Organismes
amb competències.

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D’IGUALTAT
I POLÍTIQUES INCLUSIVES

1.  Disseny  i  aprovació  del  “Pla  Concertat  de  Finançament  de  les
Polítiques de Joventut per a entitats locals”.  Es tracta de desplegar allò
previst en l’article 35.2, de la llei 15/2017 de polítiques integrals de joventut,
que preveu que la Generalitat donarà suport tècnic i econòmic a les entitats
locals, mitjançant un pla de finançament concertat, per al desenvolupament de
polítiques  públiques  de  joventut.  D’esta  manera  es  garantirà  la  igualtat
d’oportunitats, la cohesió social i la vertebració del territori. 

En una primera fase el pla de finançament concertat començarà a incorporar-se
en  els  pressupostos  de  2019,  i  serà  implementat  paulatinament  dins  de
l’Estratègia Valenciana de Joventut 2019-2023, de manera que s’assolisquen
els objectius marcats per la llei en l’aplicació de polítiques de joventut a nivell
municipal.

2. Fòrum internacional de regions i municipis europeus i de les riberes
mediterrànies per una política migratòria alternativa. 
Liderarem  una  trobada  europea  que  servisca  per  definir  una  nova  política
migratòria  basada  en  els  drets  humans  i  en  compliment  de  la  legislació
internacional.  Impulsarem una resposta conjunta als reptes demogràfics i  de
suport a la interculturalitat. La cimera es centrarà en la prevenció del discurs de
l’odi,  l’estudi  i  compartició  de  bones  pràctiques  en  l’acollida  de  persones
migrants  i,  particularment,  persones  menors  d’edat  no  acompanyades.
L’experiència d’acollida de les 630 persones de l’Aquarius proporciona un punt
de partida i una experiència que pot ser compartida amb altres ciutats i regions
europees.

Es tracta d’un projecte que implicarà al conjunt del Consell en la mesura que
l’experiència  de  l’Aquarius  va  ser  exitosa  per  la  col·laboració  de  totes  les
administracions i departaments implicats.



3.  Pla  d’  informació  i  difusió  dels  drets  de  famílies  nombroses  i
monoparentals. 
La  diversitat  familiar  és  un  fet  al  qual  l’administració  ha  de  donar  resposta
ràpida i  àgil,  adequant les seues estructures i  mètodes de funcionament als
nous models de família propis d’una societat moderna i avançada. Igualment,
és  important  difondre  les  diverses  normatives  en  matèria  de  protecció  i
ampliació dels drets dels nous models familiars. 

Amb eixe objectiu es preveu la creació de la figura de “cap de suport de famílies
nombroses  i  monoparentals”  a  les  direccions  territorials  i  l’ampliació  de
l’estructura  funcionarial.  Igualment  es  treballarà  en  la  implantació  de  la
tramitació  electrònica  dels  títols  de  famílies  nombroses  i  monoparentals,
l’elaboració d’una guia de reconeixement dels drets d’estes famílies i es durà a
terme  una  campanya  de  difusió  de  drets  de  les  famílies  nombroses  i
monoparentals.

4. Festes “Lliures i Segures”.  En compliment del Pacte Valencià contra la
Violència  de  Gènere  i  Masclista  es  desenvoluparan  polítiques  actives  per
garantir unes festes lliures i segures de violència masclista. A banda d’algunes
mesures que ja s’estan duent a terme, com els “punts violeta” en els festivals
de  música,  es  promocionarà  i  valoraran  les  accions  polítiques  que  molts
municipis estan duent a terme per a garantir els drets, la llibertat i la seguretat
de les  dones.  Per  això  es  convocaran uns premis de reconeixement a  les
bones pràctiques de les entitats  locals en l’àmbit  festiu, per convertir  estos
espais festius en llocs lliures i segurs per a les dones.

5.  Impulsar  la  formació  i  professionalització  de  les  cuidadores  de
persones en situació de dependència en l'entorn familiar a través d´un
pla que estimule i afavorisca la qualificació professional 

Elaborarem un pla perquè l’experiència adquirida per les persones que cuiden
als seus familiars siga certificada per a la seua posterior incorporació al mercat
laboral. La figura de les persones cuidadores en l'entorn ha sigut històricament
familiar i  no professionalitzada. Són persones amb una dedicació absoluta i
amb  un  aprenentatge  molt  profund  adquirit  per  l'experiència  però  poc
reconeguda per la societat o el món empresarial. Amb el decret 62/2017 es va
donar  resposta  a  la  figura  de  la  persona  cuidadora  en  l'entorn  familiar,
compatibilitzant-la  amb altres  recursos i  es  va  adquirir  el  compromís  de la
formació  i  atenció  als  cuidadors  i  cuidadores.  També  es  va  atendre  al
seguiment de la tasca realitzada, inspecció i formació.



El govern d’Espanya ha anunciat la recuperació del pagament de la cotització
en la seguretat social de les cuidadores familiars, que va ser anul·lat pel Partit
Popular. És una reivindicació històrica de totes les associacions en defensa de
la llei de dependència que el Consell sempre ha fet seua. Esta nova situació
anunciada pel  govern  d’Espanya,  per  tant,  pot  complementar-se  des de la
Comunitat  Valenciana  amb  un  reconeixement  de  la  professionalització  i
qualificació professional d’estes persones.

CONSELLERIA D’HISENDA I MODEL ECONÒMIC

1. Elaboració de les bases de la llei valenciana de desenvolupament de la
societat digital (LVDSD).

Amb esta futura Llei  és pretén crear un marc d'actuació i  coordinació per a
impulsar la societat digital en el conjunt del territori valencià, convertint-ho en un
referent  internacional,  al  mateix  temps  que  és   potència  la  innovació  i  la
transformació  digital  del  teixit  productiu,  l'emprenedoria  i  la  generació
d'ocupacions de futur.

• Situar  a  la  Comunitat  Valenciana  entre  les  regions  líders  en  Societat
Digitals.

• Potenciar la innovació i la transformació digital del teixit productius.

• Desplegar  un  ecosistema  de  referència  capaç  de  potenciar  el
desenvolupament  endogen  i  l'atracció  d'empreses  tecnològiques  ("Districte
Digital").

• Potenciar l’ocupabilitat i generar ocupacions creatives i de qualitat.

• Potenciar el desenrotllament d'àrees estratègiques de l'economia digitals.

• Impulsar la inclusió i l'educació digital.

• Implantar  una  educació  que  contribuïsca  a  la  competitivitat  laboral  dels
joves.

• Impulsar  la  modernització  digital  de  les  administracions  públiques
valencianes.

• Desenvolupament  de les infraestructures necessàries per a transformació
digital de la societat.



2. Implantació de la cita prèvia per a ajudar a la ciutadania en la tramitació
de les seues obligacions tributàries.

Per  mitjà  de  la  posada  en  funcionament  del  sistema  de  cita  prèvia  s
´aconseguiran els següents objectius:

• Potenciar la funció de servici a la ciutadania que ha de tindre la gestió dels
tributs,  incrementar  l'eficiència  en  la  gestió  administrativa  dels  tributs  per  a
reduir els costos de tramitació.

• L'assistència  al  contribuent  en  el  compliment  de  les  seues  obligacions
tributàries.  En  certs  casos,  a  causa  de  la  complexitat  del  tràmit  o  de  la
informació,  pot  ser  recomanable  posar  a  l'abast  de  l'usuari  un  servici
d'assessorament amb personal especialitzat.

• L'impuls  del  compliment  espontani  per  la  ciutadania de tals  obligacions,
simplificant les obligacions formals i facilitant-les, per mitjà de la utilització del
sistema de cita prèvia.

3. Aprovació de l’ordre de bases de subvencions per a donar suport  a
projectes d'entitats valencianes finançats amb programes europeus.

Es cofinança,  amb fons propis de la Generalitat,  la part  no cofinançada per
programes  europeus  de  projectes  europeus.  Amb  aquestes  subvencions  es
pretén ajudar a entitats socials, econòmiques i  mediambientals que desitgen
accedir  a  altres  fonts  de  finançament  mitjançant  el  desenvolupament  de
projectes, iniciatives o activitats en l’ àmbit europeu i contribuïsquen, mitjançant
aquests, a millorar les condicions de vida, incrementar els nivells de ocupació,
la  productivitat,  la  competitivitat,  la  innovació,  millorar  la  protecció  del  medi
ambient, lluitar contra el canvi climàtic i promoure la cohesió de la Comunitat
Valenciana. Concretament la aprovació de les bases d’ordre de subvencions i la
primera convocatòria dona suport a la participació en projectes europeus.

4. Confecció de l'inventari de béns immobles i drets de la Generalitat 

Revisió  i  actualització  de  l'Inventari  de  Béns  Immobles  de  la  Generalitat
Valenciana. Inclou edificis, solars, rústiques i muntanyes; quedant excloses les
carreteres, vies fèrries i vies pecuàries.

A l'inici  de  la  comanda,  es  parteix  d'un  total  de  2.718  immobles  i  6.244
subimmobles. En el treball es va a visitar el 100% dels immobles per a analitzar:

• dades  econòmiques:  Valoració  d'immobles,  incorporació  d'índexs
d'actualització, …

• dades  urbanístiques:  revisió  de  la  vigència  del  pla  general  d'ordenació
urbana, elaboració de la fitxa urbanística de l'immoble 



• titularitat cadastral

• Cartogràfic: elaboració de pla de situació i empremta en format digital.

5. Acord per a posar en marxa el primer pla de formació global per als
treballadors del sector públic instrumental.

La  formació  dels  empleats  públics  constituïx  un  element  essencial  per  a  la
consecució de la modernització del sector públic. La millora i el perfeccionament
del capital humà és un valor inqüestionable en tota organització i, per això, ha
de ser abordada com una exigència prioritària. Per tal motiu, cal plantejar la
formació com un dret i, al mateix temps, un deure del personal al servici del
sector públic.

Fins  al  moment,  les  entitats  integrants  del  sector  públic  instrumental  de  la
Generalitat  no  han  afrontat  una  planificació  i  ordenació  integral  de  les
necessitats  conjuntes  de  formació  ni  tampoc  han  tingut  accés  als  plans  de
formació desenvolupats periòdicament per l'IVAP, com a òrgan competent de
l'Administració  de  la  Generalitat  encarregat  de  la  coordinació,  programació  i
execució de la formació.

Amb la  finalitat  de corregir  i  reconduir  esta anòmala situació es pretén que
l'IVAP es constituïsca en l'eix vertebrador de la formació del personal al servici
dels ens del sector públic instrumental de la Generalitat. Amb esta finalitat, es
planteja l'objectiu d'arribar a un acord al si de la Comissió de Diàleg Social del
Sector  Públic  Instrumental  que aborde esta qüestió.  El  dit  acord seria  el  IV
Acord de la Comissió.



CONSELLERIA  DE  JUSTÍCIA,  ADMINISTRACIÓ
PÚBLICA,  REFORMES  DEMOCRÀTIQUES  I
LLIBERTATS PÚBLIQUES

1.Aprovació  d'un  nou  Decret  de  condicions  de  treball  del  personal  de
l'administració de la Generalitat.  Han transcorregut 12 anys des de l'aprovació del
Decret  175/2006  que  regula  les  condicions  de  treball  del  personal  al  servei  de
l'administració del Consell que s'ha vist superat, des d'aquella data, per diverses normes
i acords posteriors.

En particular, durant la present legislatura s'ha avançat de forma significativa en el règim
de condicions de treball  fruit  dels compromisos adquirits amb els agents socials i  de
l'aprovació del II Pla d'Igualtat del personal al servei de l'administració del Consell.

Per açò, resulta necessària l'aprovació d'un nou Decret que unifique i aclarisca totes les
mesures ara disperses en un sol text normatiu i que permeta abordar, en el marc del
diàleg amb els agents socials, l'estudi i revisió d'altres aspectes que afecten a la jornada
general del personal, així com seguir avançant en les mesures de foment de la igualtat
d'oportunitats i de coresponsabilitat d'homes i dones, prestant una especial atenció a les
mesures d'acció positiva per a les dones víctimes de violència de gènere.

2.Elaboració  d'un  programa  d'ajudes  per  a  la  incorporació  de  talent  jove  a
l'administració pública valenciana. 

Està previst que en els pròxims 10 anys es jubilen més de 5.000 empleades i empleats
públics, la qual cosa suposa que a partir de 2018 tots els anys podran generar-se més
de 500 vacants entre el personal de l'administració de la Generalitat, acostant-se a les
800 a partir de 2022 i a les 900 entre els anys 2025-2029.

Per açò, és necessari dissenyar un pla per a la incorporació de joves altament qualificats
a la funció pública valenciana a través de diverses mesures per  a  facilitar  l'accés a
l'ocupació pública amb caràcter definitiu,  obtenir una primera experiència laboral o el
desenvolupament de projectes de recerca en l'àmbit de l'administració pública.

Aquestes mesures hauran de tenir en compte especialment la situació econòmica de les
candidates i candidats corregint els obstacles que els impedeixen accedir en condicions
d'igualtat a determinades places.

3.Portal de Justícia Oberta de la Conselleria de Justícia,  Administració Pública,
Reformes Democràtiques i  Llibertats  Públiques.  S'han millorat  i  ampliat  durant  la
present  legislatura  els  serveis  que  prestem  a  la  ciutadania.  Tots  els  ciutadans  i
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ciutadanes  tenen  dret  a  rebre  un  servei  de  justícia  de  qualitat  i  a  obtenir  tota  la
informació necessària en cada situació.

No  obstant  açò,  l'entramat  institucional  i  procedimental  és  de  tal  complexitat  que
impedeix conèixer d'una manera clara i accessible tots els recursos existents i açò amb
independència de quin òrgan o institució és la competent per a prestar un determinat
servei.

Aquesta circumstància contribueix a reforçar la percepció negativa que la ciutadania té
de la Justícia per la seua excessiva complexitat  i  lentitud i,  en definitiva, de ser una
administració molt allunyada dels problemes reals que els afecten. 

Per açò, es considera necessària la creació d'un Servei Únic d'Atenció a la Ciutadania
(Justícia Oberta) que s'encarregarà específicament de gestionar de manera centralitzada
totes les eines i instruments que permeten una major proximitat a la ciutadania.

En aquest sentit,  es considera fonamental la creació d'un portal  web, amb un nom i
localització fàcilment recognoscible, en el qual s'incorpore tot el catàleg de serveis en
aquest àmbit i que constituïsca el punt de referència dels ciutadans i les ciutadanes per
a obtenir de forma clara i accessible tota la informació necessària.

Aquest portal haurà de permetre a més que qualsevol persona puga accedir a tots els
tràmits que puguen realitzar-se de forma telemàtica a través de la seu judicial electrònica
de la Generalitat o d'altres administracions i institucions.

Finalment, resulta fonamental que el servei compte amb un equip de professionals amb
la  formació  necessària  per  a  donar  resposta  de  manera  personalitzada  a  totes  les
consultes que la ciutadania realitze a través de qualsevol canal de comunicació (telèfon,
mail, bústies, etc)  així com canalitzar i fer un seguiment de les queixes o suggeriments
sobre el funcionament dels serveis, formulant les propostes necessàries per a la millora
de la seua qualitat.

4.Projecte  d'un  sistema  de  lectura  accessible  de  sentències. La  Convenció
Internacional de Nova York sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de 13 de
desembre de 2006 es troba ja incorporada com a part de l'ordenament jurídic espanyol i
consagra el nou enfocament dels drets de les persones amb discapacitat expressant
l'obligació  dels  Estats  d'abordar  la  discapacitat  des  del  model  social  i  des  d'un
enfocament de drets Humans.
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El Reial decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre  que aprova el Text Refós de la Llei
General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social estableix
l'obligació que els poders públics garantisquen el dret a la igualtat d'oportunitats i  de
tracte de les persones amb diversitat funcional removent els obstacles que impedeixen
el seu exercici ple i efectiu.

Els  poders  públics  tenen,  per  tant,  l'obligació  de  promocionar  la  seua  autonomia
personal,  garantir  l'accessibilitat  universal  als  serveis,  així  com  fomentar  la  seua
incorporació  al  mercat  de  treball  i   possibilitar  la  seua  integració  en  la  comunitat,
eradicant qualsevol forma de discriminació.

La  Carta  de  drets  dels  ciutadans davant  la  Justícia  arreplega el  dret  al  fet  que les
notificacions,  citacions,  emplaçaments  i  requeriments  continguen  termes  senzills  i
comprensibles pels seus destinataris, emprant una sintaxi i estructura senzilles, sense
perjudici del seu rigor tècnic.

Per a fer efectiu aquest dret a les persones que tenen dificultats  lectores transitòries o
permanents és necessari prèviament que aquestes puguen accedir al seu contingut. 

Per açò, la conselleria posarà en funcionament un sistema de “lectura  accessible de
sentències”  d'aplicació,  en un primer moment,  als  procediments civils  de modificació
judicial de la capacitat que es desenvoluparà en determinats partits judicials.

5.Creació  del  Centre  de  Mediació  de  la  Comunitat  Valenciana. L'engegada  del
Centre  de  Mediació,  prevista  en  el  projecte  de  llei  de  Mediació  de  la  Comunitat
Valenciana, actualment en tramitació parlamentària, suposarà un impuls decisiu per a
coordinar totes aquelles actuacions que es duguen a terme en aquesta matèria, tenint
com a principis essencials la voluntarietat, igualtat de les parts en conflicte, neutralitat i
imparcialitat de les persones mediadores, confidencialitat, bona fe, caràcter presencial i
flexibilitat.

Fins al moment d'engegada de la llei i el desenvolupament reglamentari, el centre de
mediació es crearà com una estructura provincial en virtut dels convenis signats amb el
CGPJ. D'aquesta forma, es dotarà de personal i d'un procediment de gestió informatitzat
per  a  posar  en  contacte  els  assumptes  derivats  pels  tribunals  amb els  mediadors  i
entitats  mediadores.  Aquests  centres  inclouran  tres  espais.  D'una banda,  els  espais
SOM, que arrepleguen el servei d'orientació i mediació. Per un altre, els espais Mediem,
en el qual les entitats mediadores informaran dels serveis i processos. I finalment, espais
Trobem,  per  a  realitzar  les  sessions  informatives,  així  com  els  espais  que  es
requerisquen per a realitzar mediacions.
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CONSELLERIA  D’EDUCACIÓ,  INVESTIGACIÓ,
CULTURA I ESPORT

1. Elaboració de l’Inventari del Patrimoni de la Guerra Civil.  La darrera modificació
de la Llei de Patrimoni incorpora, per primera vegada, en els béns de rellevància local
una sèrie d’elements construïts i utilitzats durant el període del 1936 al 1939 arreu de les
comarques valencianes. Per fer possible l’aplicació d’aquest canvi en el marc legislatiu
és  necessari  un  primer  inventari  amb  un  llistat  exhaustiu  dels  aeròdroms,  refugis,
trinxeres,  parapets,  polvorins,  rases,  canals  de  comunicació,  observatoris,  llocs  de
comandaments,  elements  de  resistència,  magatzems,  galeries  subterrànies  i  tots  els
elements constructius relacionats amb l’arquitectura militar de la Guerra Civil.

La realització d’un primer inventari autonòmic contempla com a principal eina de treball
el  contacte  directe  amb les  corporacions  municipals.  Aquesta  col·laboració  permetrà
establir  un  inventari  provincial  i  comarcal  dels  béns  catalogats  i  no  catalogats  pels
municipis, l’estat de conservació i el seu coneixement per evitar l'actual dispersió.

2.Presentació de l’aplicació mòbil de l’Agenda Cultural Valenciana.  La Conselleria
d’Educació,  Investigació,  Cultura  i  Esport  posarà  a  disposició  de  la  ciutadania  una
aplicació  per  a  dispositius  mòbils  amb  l’oferta  cultural  d’arreu  del  territori  valencià
programada  per  la  Generalitat  Valenciana,  oberta  també  a  la  inserció  tant  de  la
programació de la resta d’administracions públiques com dels espais privats valencians.
L’objectiu de l’Agenda Cultural Valenciana és que el conjunt de la ciutadania valenciana
puga accedir  a  través d’una  app de  forma directa  a la  informació  dels  espectacles,
concerts, exposicions, fires, festivals o produccions de qualsevol dels gèneres artístics
de forma geolocalitzada.

L’aplicació, que estarà disponible a l’Apple Store i a Google Play, permetrà un accés
ràpid i simple a la informació sense necessitat d’autentificació. Una Agenda Cultural que
serà versàtil pel que fa a la seua aplicació pràctica ja que millorarà la connectivitat de la
ciutadania amb els esdeveniments culturals del seu entorn.

3. Premis de les Arts Escèniques, Premis de la Música i Premis de l'Audiovisual  La
Generalitat  Valenciana  celebrarà,  mitjançant  l’Institut  Valencià  de  Cultura,  de  forma
territorialitzada,  tres  gales  culturals  on  es  lliuraran els  guardons amb què es  pretén
distingir i reconéixer la tasca dels artistes i creadors valencians d’arts escèniques,  de
música i d'audiovisuals durant el segon semestre de 2018. Aquests premis, que ja se
celebren  en  altres  comunitats  autònomes,  serveixen  per  construir  un  marc  de
reconeixement de les produccions pròpies, dels creadors, dels músics i de la professió
actoral del conjunt del territori valencià.
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Per  aconseguir  aquest  objectiu  es  recuperaran  els  Premis  de  les  Arts  Escèniques
Valencianes, que es van deixar de celebrar per la censura al sector per part del Consell
del  moment.  A més es crearan els Premis de la Música Valenciana i  els Premis de
l'Audiovisual Valencià. A través del conveni amb la Corporació Valenciana de Mitjans de
Comunicació, les gales seran retransmeses al conjunt de la ciutadania pel nou espai
públic de comunicació valencià À Punt. 

4. Avantprojecte de Llei de les professions de l'esport a la Comunitat Valenciana.
El Consell aprovarà durant el segon semestre de 2018 l’avantprojecte de llei pel qual
s'ordena l'exercici de les professions de l'esport a la Comunitat Valenciana. La norma
definirà les professions de l'esport i determinarà les funcions i activitats professionals de
cadascuna  d'elles,  explicitant  els  títols  acadèmics  i  qualificacions  professionals
necessaris per poder exercir-les.

La generalització del fenomen esportiu i la marcada incidència de l'esport en la salut i la
integritat de les persones justifica que els poders públics vetllen perquè les persones
esportistes, consumidores i usuàries de serveis esportius estiguen dirigides i entrenades
per autèntics professionals, que garantesquen realització de forma correcta i segura de
l'activitat esportiva. 

La nova llei aprofundirà aspectes indicats per la Llei de l'esport i l'activitat física de la
Comunitat  Valenciana,  que  inclou  com  a  línia  general  d'actuació  «promoure  la
qualificació i  regulació professional en l'esport i  l'activitat física» i al manament de la
Disposició  Addicional  Segona  de  la  mateixa,  que  determina  que  «el  Consell  de  la
Generalitat presentarà a les Corts un projecte de llei de regulació de les professions de
l'esport i l'activitat física a la Comunitat Valenciana».

5. Pla de foment de la formació professional com a motor innovador i d’ocupació
La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport impulsarà un pla per fomentar el
paper  de  la  formació  professional  com  a  motor  innovador  i  d’ocupació.  El  pla  es
concretarà en dos iniciatives: la creació d’una línia d’ajudes a la innovació pedagògica
en l’FP i el programa AVANTFP per acostar la formació professional i el seu potencial al
teixit productiu valencià.

Els Projectes d’Innovació aplicada en la Formació Professional i arts plàstiques i disseny
tenen la finalitat de finançar projectes que potencien sistemes de treball que integren la
innovació didàctica i la tecnològica i posen en contacte centres educatius, empreses,
entitats  i/o  instituts  tecnològics.  El  desenvolupament  de  cadascun  del  projectes
d’innovació seleccionats es realitzarà al llarg del curs 2018-2019, i cada projecte tindrà
una assignació econòmica. S’estima una dotació pressupostària aproximada d’un milió
d’euros amb quanties de més de 20.000 euros per projecte.
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El  programa AVANTFP vol  posar  en valor  l’atractiu  de  la  formació professional  i  els
ensenyaments  de  règim  especial  pel  públic  en  general  i  el  teixit  empresarial  en
particular. Estarà composat d’una sèrie d’accions que culminaran en un esdeveniment al
mes  de  desembre  per  visualitzar  la  potència  de  l'FP  valenciana  i  promocionar  els
intercanvis de centres, professionals i l'alumnat amb els agents econòmics.

.
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CONSELLERIA  DE  SANITAT  UNIVERSAL  I  SALUT
PÚBLICA

1. Elaboració d'una norma autonòmica per a regular la publicitat i propaganda de
productes i serveis sanitaris 

Amb l'objectiu d'abordar d'una manera integral les activitats, productes i serveis que
puguen suposar una amenaça a la salut de les persones, es regularà mitjançant norma
el control de l'activitat publicitària. 

S'inclouran  activitats  o  productes  objecte  de  publicitat,  propaganda  i  promoció
comercial del seu tràfic, ús o consum, productes, materials, substàncies, energies o
mètodes  que  s'anuncien  o  presenten  com  a  útils  per  al  diagnòstic,  prevenció  o
tractament de malalties o desenvolupaments fisiològics, modificació de l'estat físic i
psicològic,  restauració,  correcció  o modificació  de  funcions orgàniques,  etc.,  sense
base en l'evidència científica i  que tampoc compleixen les exigències de veracitat,
claredat i informació sobre el seu contingut, composició, naturalesa o efectes. 

L'objectiu d'aquesta norma serà el de regular la publicitat i propaganda de productes i
serveis  sanitaris  respectant  la  llibertat  i  drets  de  l'empresa,  però  implementant
mecanismes  de  detecció  i  control  per  a  evitar  pràctiques  abusives  que  afecten,
especialment, a la població més vulnerable. 

2. Elaboració i Publicació de l'Informe sobre desigualtats en l'àmbit de la salut

Aquest  Informe  pretén  elaborar  un  mapa  de  les  desigualtats  en  els  determinants
socials de la salut i del nivell de salut en la població de la Comunitat Valenciana, amb
l'objectiu  de  promoure  decisions  i  polítiques  que  corregisquen  les  causes  de  les
desigualtats, així com permetre una millor avaluació de les polítiques dutes a terme per
l'administració en matèria d'igualtat i inclusió en l'àmbit de la salut.

Aquest Informe elaborarà una anàlisi epidemiològica d'indicadors i determinants de la
salut a la Comunitat Valenciana entre els anys 2000 i 2015. Tindrà com a base els
següents eixos de desigualtat:  territori,  gènere, edat,  lloc d'origen,  nivell  d'estudis i
situació laboral o ocupació.

3. Obertura del Portal MedicamenTIC

El Portal MedicamenTIC pretén convertir-se en un portal de referència d'informació de
medicaments  per  a  la  ciutadania.  MedicamenTIC  té  com  a  objectiu  proporcionar
formació i informació accessible, fiable i actualitzada sobre els diferents medicaments
dispensats pel sistema públic de salut. 

A més, aquest portal informarà sobre utilitats i conceptes en matèria farmacològica i
proporcionarà respostes a les preguntes freqüents dels usuaris. 
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4. Publicació de l'Estratègia Oncològica Pediàtrica

L'Estratègia  Oncològica  Pediàtrica  pretén  no  solament  humanitzar  l'assistència  dels
xiquets i  xiquetes en tractament contra el  càncer,  sinó també homogeneïtzar-ne les
cures i augmentar la seua qualitat, altament depenent de l'experiència acumulada.

Aquesta  estratègia  busca  involucrar  als  departaments  de  salut  i  als  hospitals  que
presten  tractament  oncològic  en  xiquets  i  xiquetes  en  la  recerca  d'una  atenció
específica, fonamentada no solament en el component físic, sinó també emocional dels
pacients.  Per  això  es  pretén conjuminar  i  fomentar  iniciatives  que generen  entorns
amables i revertisquen en el benestar dels xiquets i xiquetes en tractament. 

5. Signatura de l'acord del Consell sobre llistes d'espera

Un de les grans qüestions que ha abordat la Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Pública des de l'inici de la legislatura i que requereix un especial impuls en l'últim any
de la legislatura és la reducció de les llistes d'espera. 

Per  a  engegar  o  reforçar  mecanismes  eficaços  que  aconseguisquen  una  reducció
efectiva és necessària la signatura de l'acord del Consell sobre llistes d'espera. Amb eixa
signatura  es podran incrementar  els  autoconcerts  en  els  hospitals  públics,  es  podrà
continuar  amb  el  Pla  de  Xoc  i  s'afegiran  els  extraconcerts  o  la  col·laboració  entre
departaments assumint pacients corresponents a altres hospitals.

CONSELLERIA D’ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS
PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

1. Pla Valencià d’Estadística

El  Pla  Valencià  d'Estadística  actuarà  com  a  marc  planificat  per  desenvolupar,
elaborar  i  difondre  estadístiques  d'interès  de  la  Generalitat  en  els  àmbits
demogràfic, social i econòmic, que ajuden a millorar les sinergies de tots els sectors
de la societat valenciana i de les administracions públiques. D’aquesta manera, el
Pla ha de recollir l'activitat estadística que, en el seu període de vigència, haurà de
realitzar  tota  la  Generalitat:  Presidència,  les  conselleries  i  els  seus  organismes
autònoms i empreses que en depenen. 

Entre els seus objectius es troba el satisfer les demandes d'informació quantificable
dels òrgans de govern i les institucions de la Comunitat Valenciana necessàries per
a la programació de l'activitat pública al millor servei dels ciutadans; promoure l'ús
de l'estadística pública posant a disposició de la societat  valenciana,  empreses,
agents  econòmics  i  socials  i  ciutadania  en  general,  la  informació  estadística
necessària  i  útil  per  al  millor  coneixement  i  anàlisi  de  la  realitat  geogràfica,

16



econòmica, demogràfica, cultural i social de la Comunitat Valenciana, com a base
indispensable per fonamentar les seues decisions; garantir a la ciutadania l'accés a
la informació estadística oficial, d'acord amb el principi de transparència; avançar en
l'organització  estadística  de  la  Comunitat  i  i  facilitar  la  coordinació  de  l'activitat
estadística pública valenciana amb la Unió Europea i  l'Administració General  de
l'Estat.

2. Pla  Autonòmic  per  a  la  Coordinació  Territorial  en  la  captació  d’inversions  i
reinversions

IVACE  elaborarà  un  Pla  per  a  la  coordinació  territorial  en  la  captació  i  gestió
d'inversions  i  reinversions.  L'objectiu  és  establir  un  protocol  d'actuació  a  l'hora
d'atendre i promoure la captació d'inversions i les reinversions en el nostre territori
perquè entre totes les administracions locals, provincials i autonòmiques així com
altres  agents  implicats  existisca  una  coordinació  que  permeta  oferir  una  millor
atenció a les empreses, millorar l'eficiència dels recursos públics empleats i donar
una imatge que millore el posicionament de la Comunitat Valenciana. 

Aquest pla serà elaborat pel Valencian Investment Desk dins de l'àrea internacional
de  l'IVACE.  Per  a  açò,  comptarà  amb  la  participació  dels  ajuntaments  que  ja
realitzen tasques d'atracció d'inversions, les diputacions, les diferents conselleries,
així com els ens públics vinculats amb la matèria i altres entitats o organismes que
es consideren d'interès per la seua relació amb la temàtica. Des de la Generalitat es
persegueix  sumar  una  oferta  de  valor  global  juntament  amb  les  accions  de
posicionament realitzades per altres organismes i institucions valencianes a fi de
ser més competitius que altres regions a fi d'evitar duplicitats i aprofitar al màxim els
recursos públics.

3. Plataforma Indústria 4.0

Per  a possibilitar  la  construcció  de l'entorn de comunicació regional  en  matèria
d'indústria  4.0,  s’habilitarà  un  espai  participatiu  de  promoció  de  l'ecosistema
regional d'indústria 4.0, que vindrà a materialitzar-se en l'engegada d'un portal web
regional  d'indústria  4.0.  Aquest permetrà disposar d'un espai  per  a  la integració
d'informació  especialitzada,  identificació  d’habilitadors,  bones  pràctiques  en
indústries, iniciatives d'impuls a la indústria 4.0 i altres àmbits d'actuació dirigits a la
transformació digital de les empreses de la Comunitat. En aquests moment, El Pla
Agenda Indústria 4.0 de l’IVACE ja ha donat llum verda al primer Laboratori d'Idees
innovadores per a projectes 4.0 de la Comunitat. Les pròximes accions previstes
són, a més del portal web regional 4.0, un catàleg de capacitats 4.0 d'universitats i
centres tecnològics. 

Cal  assenyalar que en octubre de 2017, el  Pla Agenda Indústria 4.0 CV va ser
presentat  formalment  a  la  societat  per  part  del  Conseller  d'Economia.  Aquest
s'articula entorn de 5 eixos estratègics, 15 reptes i 40 línies. Amb tot, i per a la seua
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adequada difusió a la societat, és necessari el desenvolupament d'un portal web
específic. 

4. Debat Públic Futur del Treball a la Comunitat Valenciana

El Consell impulsarà un debat públic sobre el futur del treball a la Comunitat per a
concretar  propostes  i  línies  d'actuació  que  possibiliten  l'aprofitament  de  les
possibilitats que ofereix el territori valencià. La Conselleria d'Economia ha decidit
prendre  la  iniciativa  davant  les  noves  formes  de  producció  i  els  nous  models
d'ocupació  i,  d'aquesta  manera,  afrontar  una anàlisi  en  profunditat  del  futur  del
treball que permeta identificar nous reptes i oportunitats per a millorar l'economia
valenciana. Per a açò, la Conselleria mitjançant el Servef s’ha proposat l'obertura
d'un  diàleg  participatiu,  descentralitzat,  amb la  ciutadania  i  els  agents  socials  i
econòmics de la Comunitat, per a concretar actuacions prioritzant els objectius de
cohesió  i  inclusió  social,  treball  estable  i  de  qualitat,  i  equilibri  entre  l'esfera
productiva i reproductiva. 

Amb aquesta finalitat, en el seminari de Castalla-Biar la Conselleria ha plantejat tres
objectius:  la  realització  de  debats  i  dinàmiques  participatives  descentralitzades
sobre el futur del treball a València, Castelló i Alacant; l'obertura de diàleg en xarxes
socials  sobre  nous  reptes  i  oportunitats;  i  l'elaboració  d'un  document  global  de
conclusions i propostes d'actuació. 

La iniciativa de la Conselleria ja ha pres forma amb dues actuacions dutes a terme
pel Servef i el Consell Tripartit. El Servei Valencià d'Ocupació i Formació va realitzar
al  juny  un  debat  del  futur  del  treball  amb  experts  nacionals  i  internacionals
(«Esperant els Robots»), mentre que el Consell Tripartit està preparant una jornada
al novembre sobre el mateix tema amb la col•laboració de CES i l'Oficina de la OIT
per a Espanya al novembre. 

5. Full  de  ruta  per  a  la  implementació  de  la  Llei  de  gestió,  modernització  i
promoció de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana

La Conselleria d’Economia elaborarà un full de ruta per a la implementació de la
Llei  de  Gestió,  Modernització  i  Promoció  de  les  Àrees  Empresarials.  Una  fita
important per a la conselleria d’Economia és garantir el desplegament de la Llei de
Gestió,  modernització  i  promoció  de  les  àrees  industrials  de  la  Comunitat
Valenciana i la seva aplicació, després de que el passat maig s’aprovara en Corts.
Per tant, un dels objectius és afrontar la regulació de les àrees industrials de la
Comunitat Valenciana, comprenent des de la seua planificació fins al seu posterior
funcionament,  a més de crear noves fórmules i  camins adequats per a garantir
serveis i dotacions de qualitat. 

Entre les accions que s'inclouran cal destacar un cronograma de compliment de les
obligacions,  la  posada  en  marxa  de  la  figura  de  les  Entitats  de  Gestió  i
Modernització de les àrees industrials -EGM- i l'activació del procés i procediments
per dur a terme la classificació d'àrees industrials. 
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Cal recordar que la Llei de la Generalitat, de Gestió, Modernització i Promoció de
les  Àrees  Industrials  de  la  Comunitat  Valenciana  és  una  llei  de  la  indústria
valenciana feta de baix cap a dalt. Per a la seua elaboració s'ha comptat amb la
col•laboració directa dels principals agents afectats 

Aquesta llei s'articula en coherència amb els principals instruments de planificació
econòmica, territorial i industrial vigents a la Comunitat.

CONSELLERIA  D’AGRICULTURA,  MEDI  AMBIENT,
CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

1. Elaboració del catàleg de sòls forestals per a protegir el bosc

El sòl és l’element bàsic de l'ecosistema forestal. Per això, s’han de posar en valor
les seues funcions ecològiques, per a què així siga tingut en compte com un factor
fonamental en la planificació d'actuacions de protecció o de restauració d'espais
naturals,  competències  de  la  Conselleria  d’Agricultura,  Medi  Ambient,  Canvi
Climàtic i Desenvolupament Rural. 

El 60% del territori valencià, és territori forestal, es tracta del pulmó de la Comunitat
Valenciana i el principal protector del sòl fèrtil, i necessitem un major coneixement
del  mateix  per  a  actuar  sobre  ell  i  protegir-lo.  Per  aquest  motiu  s'elaborarà  un
catàleg de sòls  forestals  del  territori,  amb el  principal  objectiu  de disposar  d'un
document que recopile la informació disponible sobre els sòls forestals de forma
estandarditzada. Així mateix, es pretén incorporar una anàlisi dels principals riscos
de degradació dels sòls forestals, especialment els relacionats amb els incendis
forestals, que poden estar lligats a processos de desertificació. El catàleg permetrà
tindre un mapa sobre el qual treballar des del coneixement i la realitat del nostre
territori.

2. Pla Director de la Marjal dels Moros per la conservació de zones humides

La marjal dels Moros forma part dels espais naturals valencians de la Xarxa Natura
2000. Els darrers anys la marjal ha anat quedant-se progressivament més aïllada i
desconnectada dels municipis veïns i d’altres espais naturals pel desenvolupament
del  port  de  Sagunt  i  de  la  zona  industrial  i  logística  de  Parc  Sagunt  i  per  la
urbanització del litoral.

Davant d’aquest context i donada la vulnerabilitat d’aquest espai natural, des de la
Conselleria  pretenem  elaborar  un  Pla  Director,  per  a  crear  un  nou  marc
d’oportunitats mitjançant un conjunt d’accions planificades, coordinades, amb els
objectius de reconnectar l’espai amb les poblacions veïnes, millorar les garanties de
conservació  dels  seus  valors  naturals,  preservar  el  patrimoni  etnogràfic  i
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arqueològic,  recuperar  els  antics  usos  ramaders  i  agrícoles  transformats  a  la
producció  ecològica  i  incrementar  les  possibilitats  de  lleure  i  d’activitats  a  l’aire
lliure.

El  primer  pas  en  l’aplicació  del  Pla  és  establir  un  full  de  ruta,  un  repartiment
d’inversions previstes i un cronograma, tenint en compte als actors interessats.

3. Consell i Pla de Desenvolupament Agrari de l´Horta Valenciana per mantindre
la nostra agricultura

Durant el segon semestre de 2018 tramitarem i aprovarem el Decret que regula la
creació, òrgans i funcionament del Consell de l'Horta de València (Llei 5/2018 de
l'Horta de València), un òrgan en el qual participaran les diferents administracions
involucrades  en  la  dinamització  de  l'Horta  i,  també actors  socials,  econòmics  i
ambientals.  Al  mateix  temps,  aprovarem el  Pla  de  Desenvolupament  Agrari  de
l'Horta de València, instrument estratègic que tindrà per finalitat la millora de les
rendes per a les persones que es dediquen a l'agricultura i les empreses agràries,
garantint la rendibilitat econòmica de les explotacions agràries i la supervivència de
l'Horta. 

4. Avanços  en  sanitat  animal  per  la  seguretat  alimentària  i  viabilitat  de  les
explotacions 

L'activitat ramadera implica un control exhaustiu de la sanitat ramadera, tant per a
assegurar la seguretat alimentària dels consumidors com per a garantir la viabilitat
econòmica de les explotacions i protegir-les davant possible aparició de malalties.
Actualment està implantat un sistema de controls que al llarg d'aquest semestre
millorarà, entre d’altres, mitjançant:

 Agrupacions de Defensa Sanitària (ADS): Campanya voluntària d'eradicació
de  la  tuberculosi  en  bestiar  caprí  i  campanya  voluntària  en  oví-caprí  de
Agalaxia contagiosa. 

 Eines informàtiques: Guies telemàtiques

Finalment,  conscienciar  sobre  un  ús  racional  dels  antibiòtics  en  veterinària,  és
crucial per a evitar situacions de resistència als antibiòtics, i es realitzarà mitjançant
l'aplicació en la Comunitat  Valenciana del Pla Nacional enfront de la resistència
d'Antibiòtics (PRAN), que consistirà en la incorporació de controls en el programa
d'inspecció de seguretat alimentària en granges. 

5. Pla contra el malbaratament alimentari

La reducció del desaprofitament i  de la pèrdua d'aliments està inclosa entre els
Objectius de Desenvolupament Sostenible (12.3) i aquesta pèrdua constitueix un
terç de la producció mundial d'aliments. A l’Estat espanyol es llancen 25 milions de
kilos d’aliments setmanalment, a la Comunitat Valenciana uns 2-3 milions de kilos a
la setmana. Reduir aquest quantia de malbaratament esdevé imprescindible només
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per una qüestió  d’equitat,  ètica i  justícia  social,  però també per  una qüestió  de
sostenibilitat i de lluita contra el canvi climàtic.

Des del Govern Valencià elaborarem un Pla contra el desaprofitament alimentari, de
forma  inclusiva  i  participada,  amb  l'objectiu  de  prevenir  el  desaprofitament
d'aliments i adoptar decisions que propiciïn un canvi real d'actituds i procediments
que  contribueixin  a  reduir  les  pressions  ambientals  i  a  adoptar  un  model  de
producció i consum més sostenible, alineat amb els objectius de desenvolupament
sostenible i l'economia circular.

Aquest Pla constituirà l'elaboració d'un diagnòstic i anàlisi de la situació en el nostre
territori, així com la identificació dels actors, una guia de bones pràctiques i anirà
enfoca al foment de la recerca respecte a la millora de la vida útil dels aliments, a la
satisfacció del consumidor i a la reducció del malbaratament.

CONSELLERIA  D’HABITATGE,  OBRES  PÚBLIQUES  I
VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI

1. Aprovació del Reglament de l’Observatori de l’Habitat i Segregació Urbana.

 Previst en la LFSH, es crearà pel Consell i tindrà les tasques que s’establisquen
per reglament.

 Es disposa d’un esborrany del reglament i cal iniciar i fer la tramitació de la norma
perquè s’aprove pel Consell.

 L’Observatori  de  l`Hàbitat  i  de  la  Segregació  Urbana  serà  responsable  de
l’elaboració dels estudis i informes independents, en termes tant qualitatius com
qualitatius, sobre la situació sobre el dret a un habitatge digne i funcional i les
funcions socials de la propietat que s’hi dedueixen.

2. Estudi del Sector Logístic de la CV. Presentació

 L’impuls  de  la  logística  i  la  millora  de  la  connectivitat  és  una  de  les  línies
estratègiques clau per a la transformació del model econòmic de la C.V. 

 La  Conselleria  està  redactant  un  Estudi  del  Sector  Logístic  de  la  CV,  per  a
determinar la situació actual i les necessitats per als propers anys pel que fa a
zones, plataformes i infraestructures logístiques.
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 Es presentarà en dos etapes: la primera sobre estat actual i prognosi de futur, i, a
partir dels seus resultats, s’abordarà la fase d’estudi de necessitats i oportunitats
de dimensionament de la xarxa logística.

 L’objectiu és disposar de l’Estudi complet i presentar-lo a final d’any.

3. PATs de les Comarques Centrals i del Baix Segura. Tramitació dels Documents
Inicials Estratègics. S’està començant a treballar en l’elaboració de l’esborrany del
Pla i Document Inicial Estratègic del PATs de les Comarques Centrals i del PAT del
Baix Segura. 

Tenen com a objectiu l’ordenació dels usos del sol de aquestes comarques des d’un
punt  de  vista  supramunicipal,  garantint  la  coordinació  de  cadascun  dels  plans
urbanístics municipals.

Els objectius d’aquests plans son definir una infrasatructura verda en tot l’àmbit del
pla; definir els creixements urbanístics estratègics per als propers 20 anys i establir
pautes  i  actuacions  per  a  la  millora  de  la  mobilitat  sostenible  dins  les  àrees
afectades.

Cosim territori amb la tramitació dels PATS de dues zones del Pais que tenen una
importància  específica  per  al  govern  per  la  seua  situació  geoestratègica  i
necessitats de vertebrar-se dins el territori.

4. Pla de Transparència i agilització en la tramitació de procediments urbanístics.
Inici del Pla. Presentació de la ferramenta informàtica de coordinació de les diferents
Administracions  que  participen  en  el  procés  d’aprovació  d’instruments  de
planejament i gestió urbanística:

 Registre de Planejament (iniciant el funcionament)

 Aprovació de DIC’s (Declaracions d’Interés Comunitari). En proves.

 Aprovació de planejament urbanístic incloent l’avaluació ambiental. En elaboració.

5. Cartografia de la C.V. 1:50.000 I 1:100.000. Posada en servei.

 La CV disposa de cartografia a escala 1:5000 però es tracta d’una escala massa
gran.

 Els Instituts geogràfics i  cartogràfics del  mon utilitzen com a escala estàndard
1:50.000 de la qual no disposa encara la C.V. i  que permet mostrar una bona
informació en un tamany adient.

 En eixe sentit, la CV podrà disposar de la seua cartografia, tant a escala 1:50.000
com 1:100.000.
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CONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA, 
RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I 
COOPERACIÓ

1. Iniciativa empresarial per l’ètica i el bon govern.  La Iniciativa Empresarial per
l'Ètica i el Bon Govern naix amb l'objectiu de reflexionar sobre la prevenció de la
corrupció en l'àmbit empresarial i de les administracions públiques de la Comunitat i
continuar treballant per a alçar la hipoteca reputacional que encara pesa sobre el
nostre territori així com analitzar el nou marc de relacions entre les administracions
públiques i el teixit empresarial. Es tracta de fer un pas més per a consolidar la
confiança en les institucions valencianes i, per extensió, en el teixit empresarial que
ha patit, d'una manera o una altra també el nefast fenomen de la corrupció. El bon
govern corporatiu s'ha convertit en una ferramenta fonamental de les empreses per
a combatre amb èxit les males pràctiques que posen en risc la seua reputació i
afecten  la  seua  competitivitat.  D'eixa  manera  la  integritat,  la  transparència  i  la
rendició de comptes s'han erigit en elements clau dels procediments i processos
per a dirigir, gestionar i controlar una empresa de manera socialment responsable.

Per a això, la conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i
Cooperació junt amb la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana,
la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana i el Consell de Cambres
de la Comunitat Valenciana, han organitzat esta iniciativa que inclou tres jornades
de treball i debat per a reflexionar sobre les bones pràctiques en l'àmbit empresarial
de la Comunitat Valenciana, analitzar les relacions entre el món empresarial i les
administracions així com elaborar una declaració conjunta contra la corrupció i en
favor de la integritat corporativa i institucional que es presentarà en setembre per a
recollir adhesions del món empresarial de la Comunitat Valenciana.

2. Conferència  Estratégica  sobre  els  reptes  de  la  Cooperació  valenciana  al
Desenvolupament.  Si en 2015 es va celebrar la primera Conferència Estratégica
com  a  espai  públic  de  debat  amb  el  conjunt  dels  agents  de  la  Cooperació
valenciana i la ciutadania, per a construir de manera consensuada una nova política
pública de cooperació al desenvolupament harmonitzada, coherent i estratègica en
el marc de l'Agenda 2030 per als Objectius de Desenvolupament Sostenible, ara,
en la tardor de 2018 és el moment de realitzar una segona edició que ens ha de
servir per a avaluar tot el treball fet en estos tres anys, identificar les fortaleses i les
debilitats així com apuntar els reptes de futur per als pròxims temps.

En  esta  segona  Conferència  Estratègica  es  pretén  analitzar  la  cooperació
descentralitzada valenciana, tant a nivell sectorial com geogràfic, com s’ha avançat
en l'establiment d'un marc més flexible, realista i innovador, valorar l'impuls de la
comunicació,  coherència,  transparència  i  rendició  de  comptes  de  les  polítiques
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públiques de desenvolupament, sempre en contacte i col·laboració amb els agents
de la cooperació valenciana i la ciutadania.

En suma té com a finalitat  continuar treballant  en la  construcció d'un model  de
cooperació  valenciana  al  desenvolupament,  més  estratègica  en  les  seues
propostes i objectius, orientada als resultats, exemple de cooperació horitzontal per
als països del Sud en el marc d'una resposta global i coordinada, impulsora de la
innovació social en idees i accions orientades a la resolució de necessitats socials
enfront de l'empobriment humà, amb major coherència interna, més articulada en
termes institucionals i funcionals, i per tant més eficaç i menys dispersa, capaç de
ser útil  en la contribució a l'esforç dels països per l'equitat,  el  desenvolupament
sostenible i la cohesió social.

3. Campanya  de  promoció  de  l’associacionisme.  L’objectiu  de  la  campanya  és
promocionar  la  cultura  associativa  de  la  Comunitat  Valenciana,  donar  suport  i
prestigiar a les persones i col·lectius que dediquen el seu temps a participar en el
teixit  associatiu  i  animar  a  les  persones  no  associades  a  implicar-se.  Per  a  la
realització  d'aquesta campanya s'ha establit  un conveni  amb la  Fundació Horta
Sud. Aquesta col·laboració es traduirà en dues accions principals:

 Millorar la comunicació que es realitza amb les associacions: una comunicació
més  directa,  transparent  i  que  responga  als  interessos  i  necessitats  de  les
associacions. En aquesta línia s'insereixen les «Propostes pel Canvi», que recopilaran
propostes concretes i  pràctiques que,  promogudes des del  mateix teixit  associatiu,
servisquen  per  a  avançar  cap  a  un  model  d'associacionisme  més  sostenible  i
compromès (les propostes abordaran aspectes com el  comerç just,  el  transport,  el
canvi energètic, l'alimentació, el comerç local, la banca ètica, etc.). 

 La realització d'un projecte audiovisual de 9 microrelats en el qual s'arrepleguen
les experiències de 9 associacions de la Comunitat Valenciana (tres associacions per
cada  província).  L’acte  de  presentació  de  la  campanya  està  previst  per  al  mes
d'octubre.

4. Trobada  estatal  de  les  Inspeccions  Generals  de  Serveis  de  les
Administracions Públiques.  Des de la seua constitució en 2015,  ha sigut una
aposta decidida del govern valencià potenciar a la Inspecció General de Serveis
(IGS) com a màxim òrgan de control administratiu intern i prova d'això és que, al
llarg  d'aquesta  legislatura,  aquesta  unitat  ha  vist  quadruplicar  el  nombre  de
recursos personals, al mateix temps que s'ha reforçat el seu paper, amb accions de
control  i  inspecció dirigides a aconseguir  un funcionament eficaç i  eficient  de la
nostra administració, previndre i evitar males pràctiques administratives i contribuir
així a recuperar la confiança ciutadana perduda en les institucions públiques i els
seus responsables. 

En el marc de les actuacions assenyalades, exercides per òrgans semblants en
altres administracions públiques, la Inspecció General de Serveis de la Generalitat
organitza  una trobada en la  qual  participaran totes les inspeccions generals  de
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serveis  de  les  administracions  públiques  espanyoles  (tant  les  comunitats
autònomes  com  la  de  l’Estat  i  l’unic  ajuntament  espanyol  que  disposa  d’una
inspecció,  el  de  Madrid),  amb  la  finalitat  de  reflexionar,  en  conjunt,  sobre  el
desenvolupament  actual  de  les  seues  funcions  i  sobre  els  reptes  que  hauran
d'enfrontar  aquests  òrgans  de  control  intern.  Volem  intercanviar  i  compartir
coneixement,  bones pràctiques i  experiències innovadores relacionades amb les
funcions desenvolupades per aquests importants òrgans de control. Des de fa més
de 20 anys no es realitzava una reunió d’estes característiques que pretenem que
tinga continuitat en el temps per a repetir-la annualment.

5. Congrés de comunitats valencianes a l’exterior. Els CEVEX (Centres Valencians
en l'Exterior) són les associacions constituïdes per una comunitat de valencians i
valencianes o els seus descendents establerta fora de la Comunitat Valenciana, bé
a la resta d’Espanya, bé en qualsevol altre país del món. Els CEVEX són l’espai
preferent de la relació entre els i les membres de les comunitats de valencians i
valencianes a l'exterior i la Generalitat i canalitzen la participació de la ciutadania
valenciana a l'exterior i el manteniment dels vincles sentimentals, afectius, socials i
culturals amb el Poble Valencià, així com el foment del coneixement de la seua
història, la seua llengua pròpia i la seua cultura.

Els dies 26, 27 i 28 d’octubre, a Alacant, se celebrarà el Congrés de comunitats
valencianes a l’exterior1 (organisme reconegut en el DECRET 94/2016, de 22 de
juliol,  del  Consell,  pel  qual  es  regulen  els  centres  valencians  a  l’exterior  de  la
Comunitat Valenciana). En este Congrés es presentaran ponències, comunicacions
i  panells  sobre  temes  d’interès  per  a  les  comunitats  valencianes  a  l’exterior;
iniciatives  del  Consell  de  CEVEX així  com propostes  d’actuacions  orientades a
millorar  el  coneixement  mutu  entre  les  persones  valencianes  residents  a  la
Comunitat Valenciana i la ciutadania valenciana resident en l’exterior.
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	PRESIDÈNCIA
	1. Creació de la Xarxa de la Cultura gastronòmica Mediterrània. Es tracta d’establir una xarxa per connectar en un tot coherent les diverses iniciatives que s’estan portant a terme al voltant de la gastronomia i generar sinèrgies i propostes que situen a la Comunitat Valenciana a l’avantguarda de la gastronomia, tant pel que fa a formació i innovació com a propostes de qualitat.
	Es tracta d'una xarxa en la qual s'involucraran diversos agents, com són les administracions públiques, empreses i associacions empresarials, emprenedors, tecnòlegs, investigadors, món acadèmic, productors, cuiners, consumidors i prescriptors d'experiències turístiques, unida per la posada en valor de la gastronomia i el producte autòcton. Pretenem donar cobertura a totes aquelles iniciatives vinculades a la gastronomia que sorgeixen des de diferents àmbits per a consolidar un producte més potent. Els àmbits d'acció abastaran des del subministrament, elaboració i producció gastronòmica, fins a aquells vinculats a la ciència, innovació i transferència de resultats; recerca, tecnologia, qualitat, emprenedoria, generació i prestació de producte turístic vinculat a la gastronomia, promoció i comercialització i comunicació a mitjans i usuaris.
	La xarxa comptarà amb el recolzament institucional de la Generalitat, a través de Turisme Comunitat Valenciana, així com incentius i inversió directa sobre els agents involucrats, així com una marca per a dotar-ho d'un sistema de reconeixement i distinció.
	2. Impuls al Projecte Destinacions Turístiques Intel·ligents, mitjançant l’Oficina de destinacions intel·ligents i el programa Platges Intel·ligents
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	A açò cal sumar la R+d+i aplicada a l'àmbit de la gestió intel·ligent procedent dels convenis de recerca entre Turisme Comunitat Valenciana i les universitats valencianes, part dels quals s'integra en l'estratègia DTI de la Comunitat Valenciana. D’altra banda el programa de Transformació Digital del Sector Turístic de la CV té com a objectiu impulsar l'evolució de les empreses turístiques cap a un model innovador.
	En este sentit l’oficina és una ferramenta de gestió per a les destinacions i el projecte de platges busca analitzar, conceptualitzar i dissenyar els serveis i ferramentes tecnològiques amb les quals ha de comptar una platja pera apropar-se al model de planificació i gestió Intel·ligent. Comporta la definició del model de Platja Intel·ligent (Smartbeach), amb base en el model DTI CV, la tecnologia aplicada a la gestió de platges, posant l'accent en l'usuari final, gestor i proveïdor de serveis complementaris amb 3 dimensions principals: sostenibilitat, seguretat i accessibilitat.
	VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES
	1. Disseny i aprovació del “Pla Concertat de Finançament de les Polítiques de Joventut per a entitats locals”. Es tracta de desplegar allò previst en l’article 35.2, de la llei 15/2017 de polítiques integrals de joventut, que preveu que la Generalitat donarà suport tècnic i econòmic a les entitats locals, mitjançant un pla de finançament concertat, per al desenvolupament de polítiques públiques de joventut. D’esta manera es garantirà la igualtat d’oportunitats, la cohesió social i la vertebració del territori.
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	3. Pla d’ informació i difusió dels drets de famílies nombroses i monoparentals.
	4. Festes “Lliures i Segures”. En compliment del Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista es desenvoluparan polítiques actives per garantir unes festes lliures i segures de violència masclista. A banda d’algunes mesures que ja s’estan duent a terme, com els “punts violeta” en els festivals de música, es promocionarà i valoraran les accions polítiques que molts municipis estan duent a terme per a garantir els drets, la llibertat i la seguretat de les dones. Per això es convocaran uns premis de reconeixement a les bones pràctiques de les entitats locals en l’àmbit festiu, per convertir estos espais festius en llocs lliures i segurs per a les dones.
	5. Impulsar la formació i professionalització de les cuidadores de persones en situació de dependència en l'entorn familiar a través d´un pla que estimule i afavorisca la qualificació professional
	Elaborarem un pla perquè l’experiència adquirida per les persones que cuiden als seus familiars siga certificada per a la seua posterior incorporació al mercat laboral. La figura de les persones cuidadores en l'entorn ha sigut històricament familiar i no professionalitzada. Són persones amb una dedicació absoluta i amb un aprenentatge molt profund adquirit per l'experiència però poc reconeguda per la societat o el món empresarial. Amb el decret 62/2017 es va donar resposta a la figura de la persona cuidadora en l'entorn familiar, compatibilitzant-la amb altres recursos i es va adquirir el compromís de la formació i atenció als cuidadors i cuidadores. També es va atendre al seguiment de la tasca realitzada, inspecció i formació.
	El govern d’Espanya ha anunciat la recuperació del pagament de la cotització en la seguretat social de les cuidadores familiars, que va ser anul·lat pel Partit Popular. És una reivindicació històrica de totes les associacions en defensa de la llei de dependència que el Consell sempre ha fet seua. Esta nova situació anunciada pel govern d’Espanya, per tant, pot complementar-se des de la Comunitat Valenciana amb un reconeixement de la professionalització i qualificació professional d’estes persones.
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	CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA
	1. Elaboració d'una norma autonòmica per a regular la publicitat i propaganda de productes i serveis sanitaris
	Amb l'objectiu d'abordar d'una manera integral les activitats, productes i serveis que puguen suposar una amenaça a la salut de les persones, es regularà mitjançant norma el control de l'activitat publicitària.
	S'inclouran activitats o productes objecte de publicitat, propaganda i promoció comercial del seu tràfic, ús o consum, productes, materials, substàncies, energies o mètodes que s'anuncien o presenten com a útils per al diagnòstic, prevenció o tractament de malalties o desenvolupaments fisiològics, modificació de l'estat físic i psicològic, restauració, correcció o modificació de funcions orgàniques, etc., sense base en l'evidència científica i que tampoc compleixen les exigències de veracitat, claredat i informació sobre el seu contingut, composició, naturalesa o efectes.
	L'objectiu d'aquesta norma serà el de regular la publicitat i propaganda de productes i serveis sanitaris respectant la llibertat i drets de l'empresa, però implementant mecanismes de detecció i control per a evitar pràctiques abusives que afecten, especialment, a la població més vulnerable.
	2. Elaboració i Publicació de l'Informe sobre desigualtats en l'àmbit de la salut
	Aquest Informe pretén elaborar un mapa de les desigualtats en els determinants socials de la salut i del nivell de salut en la població de la Comunitat Valenciana, amb l'objectiu de promoure decisions i polítiques que corregisquen les causes de les desigualtats, així com permetre una millor avaluació de les polítiques dutes a terme per l'administració en matèria d'igualtat i inclusió en l'àmbit de la salut.
	Aquest Informe elaborarà una anàlisi epidemiològica d'indicadors i determinants de la salut a la Comunitat Valenciana entre els anys 2000 i 2015. Tindrà com a base els següents eixos de desigualtat: territori, gènere, edat, lloc d'origen, nivell d'estudis i situació laboral o ocupació.
	3. Obertura del Portal MedicamenTIC
	El Portal MedicamenTIC pretén convertir-se en un portal de referència d'informació de medicaments per a la ciutadania. MedicamenTIC té com a objectiu proporcionar formació i informació accessible, fiable i actualitzada sobre els diferents medicaments dispensats pel sistema públic de salut.
	A més, aquest portal informarà sobre utilitats i conceptes en matèria farmacològica i proporcionarà respostes a les preguntes freqüents dels usuaris.
	4. Publicació de l'Estratègia Oncològica Pediàtrica
	L'Estratègia Oncològica Pediàtrica pretén no solament humanitzar l'assistència dels xiquets i xiquetes en tractament contra el càncer, sinó també homogeneïtzar-ne les cures i augmentar la seua qualitat, altament depenent de l'experiència acumulada.
	Aquesta estratègia busca involucrar als departaments de salut i als hospitals que presten tractament oncològic en xiquets i xiquetes en la recerca d'una atenció específica, fonamentada no solament en el component físic, sinó també emocional dels pacients. Per això es pretén conjuminar i fomentar iniciatives que generen entorns amables i revertisquen en el benestar dels xiquets i xiquetes en tractament.
	5. Signatura de l'acord del Consell sobre llistes d'espera
	Un de les grans qüestions que ha abordat la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública des de l'inici de la legislatura i que requereix un especial impuls en l'últim any de la legislatura és la reducció de les llistes d'espera.
	Per a engegar o reforçar mecanismes eficaços que aconseguisquen una reducció efectiva és necessària la signatura de l'acord del Consell sobre llistes d'espera. Amb eixa signatura es podran incrementar els autoconcerts en els hospitals públics, es podrà continuar amb el Pla de Xoc i s'afegiran els extraconcerts o la col·laboració entre departaments assumint pacients corresponents a altres hospitals.
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	1. Pla Valencià d’Estadística
	2. Pla Autonòmic per a la Coordinació Territorial en la captació d’inversions i reinversions
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	CONSELLERIA D’HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI
	CONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ
	En esta segona Conferència Estratègica es pretén analitzar la cooperació descentralitzada valenciana, tant a nivell sectorial com geogràfic, com s’ha avançat en l'establiment d'un marc més flexible, realista i innovador, valorar l'impuls de la comunicació, coherència, transparència i rendició de comptes de les polítiques públiques de desenvolupament, sempre en contacte i col·laboració amb els agents de la cooperació valenciana i la ciutadania.
	En suma té com a finalitat continuar treballant en la construcció d'un model de cooperació valenciana al desenvolupament, més estratègica en les seues propostes i objectius, orientada als resultats, exemple de cooperació horitzontal per als països del Sud en el marc d'una resposta global i coordinada, impulsora de la innovació social en idees i accions orientades a la resolució de necessitats socials enfront de l'empobriment humà, amb major coherència interna, més articulada en termes institucionals i funcionals, i per tant més eficaç i menys dispersa, capaç de ser útil en la contribució a l'esforç dels països per l'equitat, el desenvolupament sostenible i la cohesió social.
	Millorar la comunicació que es realitza amb les associacions: una comunicació més directa, transparent i que responga als interessos i necessitats de les associacions. En aquesta línia s'insereixen les «Propostes pel Canvi», que recopilaran propostes concretes i pràctiques que, promogudes des del mateix teixit associatiu, servisquen per a avançar cap a un model d'associacionisme més sostenible i compromès (les propostes abordaran aspectes com el comerç just, el transport, el canvi energètic, l'alimentació, el comerç local, la banca ètica, etc.).
	La realització d'un projecte audiovisual de 9 microrelats en el qual s'arrepleguen les experiències de 9 associacions de la Comunitat Valenciana (tres associacions per cada província). L’acte de presentació de la campanya està previst per al mes d'octubre.
	En el marc de les actuacions assenyalades, exercides per òrgans semblants en altres administracions públiques, la Inspecció General de Serveis de la Generalitat organitza una trobada en la qual participaran totes les inspeccions generals de serveis de les administracions públiques espanyoles (tant les comunitats autònomes com la de l’Estat i l’unic ajuntament espanyol que disposa d’una inspecció, el de Madrid), amb la finalitat de reflexionar, en conjunt, sobre el desenvolupament actual de les seues funcions i sobre els reptes que hauran d'enfrontar aquests òrgans de control intern. Volem intercanviar i compartir coneixement, bones pràctiques i experiències innovadores relacionades amb les funcions desenvolupades per aquests importants òrgans de control. Des de fa més de 20 anys no es realitzava una reunió d’estes característiques que pretenem que tinga continuitat en el temps per a repetir-la annualment.
	Els dies 26, 27 i 28 d’octubre, a Alacant, se celebrarà el Congrés de comunitats valencianes a l’exterior1 (organisme reconegut en el DECRET 94/2016, de 22 de juliol, del Consell, pel qual es regulen els centres valencians a l’exterior de la Comunitat Valenciana). En este Congrés es presentaran ponències, comunicacions i panells sobre temes d’interès per a les comunitats valencianes a l’exterior; iniciatives del Consell de CEVEX així com propostes d’actuacions orientades a millorar el coneixement mutu entre les persones valencianes residents a la Comunitat Valenciana i la ciutadania valenciana resident en l’exterior.

