BALANÇ SEMINARIS
MORELLA, TORREVIEJA, SAGUNT, ADEMÚS I VINARÒS-BENICARLÓ

SITUACIÓ DEL COMPROMISOS DEL SEMINARIS REALITZATS

Presidència
Vicepresidència i Cons. d’Igualtat i
Polítiques Inclusives
Hisenda i Model Econòmic
Justícia, Administració Pública, Reformes
Democràtiques i Llibertats Públiques
Educació, Investigació, Cultura i Esport
Sanitat Universal i Salut Pública
Economia Sostenible, Sectors Productius,
Comerç i Treball
Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic
i Desenvolupament Rural
Habitatge, Obres Publiques i Ordenació
del Territori
Transparència, Responsabilitat Social,
Participació i Cooperació
TOTAL

Seminari Morella
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gener 16

juliol 16

gener 17
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0

4

1

4

1

3

2

12

0

4

1

5

0

5

0

4

1

9
84
93,3

0
6
6,7

3
46
95,83

0
2
4,17

5
47
94,0

0
3
6,0

3
46
92,0

2
4
8,0

3
40
80,0

2
10
20,0

En els 5 Seminaris de Govern realitzats (Morella, Torrevieja, Sagunt, Ademús i Vinaròs/Benicarló) s’han assumit 288 compromisos. En l’actualitat ja
s’han assolit 263 compromisos (91,32%) i es troben en execució 25 compromisos (8,68 %).

Presidència
Objectiu

Seminari

Situació

Estat actual

Observacions

Llei de l’Agència Valenciana de la Innovació

M

Assolit

 Aprovada Llei en Les Corts, 26/01/2017.

 Llei 1/2017, d'1 de febrer, de la Generalitat,
per la qual es crea l'Agència Valenciana de
la Innovació (DOGV, 08.02.2017).

Llei de Turisme, Oci i Hospitalitat de la Comunitat
Valenciana

M

Assolit

 Aprovada Llei en Les Corts, 23/05/2018.

 Llei 15/2018, de 7 de juny, de la Generalitat,
de turisme, oci i hospitalitat de la
Comunitat Valenciana (DOGV, 08.06.2018).

Llei de creació de l'Agència de Seguretat i
Resposta a les Emergències

M

Assolit

 Aprovada Llei en Les Corts, 25/01/2017.

 Llei 4/2107, de 3 de febrer, de la
Generalitat, per la qual es crea l'Agència de
Seguretat i Resposta a les Emergències
(DOGV, 09/02/2017).
 Decret 122/2017, de 15 setembre, del
Consell, pel qual s’aprova el Reglament
orgànic i funcional de l´ Agència Valenciana
de Seguretat i Resposta a les Emergències
(DOGV, 27.09.2017).

Llei de Coordinació de Policies locals

Llei del Règim de les Mancomunitats de la
Comunitat Valenciana

M

M

Assolit

Assolit

 Aprovada Llei en Les Corts, 21/11/2017.

 Llei 17/2017, de 13 de desembre, de la
Generalitat, de coordinació de policies
locals de la Comunitat Valenciana (DOGV,
15/12/2017).

 Decret Llei 2/2018, d’11 de maig, del Consell, de
modificació de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de
coordinació de policies locals de la CV. Validat per Les
Corts 5/06/2018 (DOGV, 12/06/2018).

 Els ajuntaments de la CV que ho necessitin
podran engegar, de manera immediata
mesures per disposar del personal necessari
per a l'adequat exercici de les seves
funcions.

 El Consell aprova el Projecte de Llei de Mancomunitats
de la Comunitat Valenciana (5/05/2017).

 Aprovada en Comissió amb data 12/07/18,
pendent de portar al Ple de les Corts
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Presidència
Objectiu

Seminari

Situació

Estat actual

Observacions

Decret de Coordinació de diputacions respecte a la
Política Turística

M

Assolit

 Decret 26/2016, de 4 de març, del Consell, pel qual és
fixen els directrius de coordinació de les funcions
pròpies de les diputacions provincials d'Alacant, Castelló
i València en matèria de turisme (DOGV, 08/03/2016).

Decret de Coordinació de diputacions respecte de
la Política en matèria d'Esports i Patrocinis
Esportius

M

Assolit

 Decret 25/2016, de 4 de març, del Consell, pel qual es
fixen les directrius de coordinació per a les funcions que,
en matèria d'esport, gestionen les diputacions
provincials en l'àmbit territorial de la Comunitat
Valenciana (DOGV, 08/03/2016).

Projecte de Llei de reforma de la Llei de Règim
Local Valenciana de 2010. Adaptació i
Modernització

M

Assolit

 Modificació de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim
Local de la CV, mitjançant Llei 21/2017, de 28 de
desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i
financera, i d’organització de la Generalitat (DOGV,
30/12/2017).

 Modificació del règim electoral de les
entitats locals menors, per a donar resposta
a algunes disfuncions i problemes de
governabilitat, a la regulació de la
composició de la junta veïnal i el seu procés
electoral, en una aposta innovadora per la
democràcia directa.

Decret pel qual es modifica el Decret 212/2009,
del Consell, pel qual és regula el Registre de
Prestadors de Servicis de Comunicació Audiovisual
de la Comunitat Valenciana

M

Assolit

 Decret 4/2017, de 20 de Gener, del Consell, pel qual és
regulen els serveis i el Registre de Prestadors de
Comunicació Audiovisual de la Comunitat (DOGV núm.
7967 de 27.01.2017).

 Aquest nou Decret actualitza i unifica la
normativa audiovisual en matèria de serveis
de comunicació audiovisual.

Proposta d'Acord del Consell per a sol·licitar al
Govern la gestió d'un 2n múltiplex de TDT d'àmbit
autonòmic en la CV

M

Assolit

 Acord aprovat pel Consell el 22/01/2016.

Proposta al Consell per la qual es modifica el
Decret de l’Alt Consell Consultiu de Radiodifusió,
Televisió i altres Mitjans de Comunicació

M

Assolit

 Aprovat pel Consell el 8/04/2016.

M: Seminari Morella (gener16). T: Seminari Torrevieja (juliol16). S: Seminari Sagunt (gener17). A: Seminari Ademús (juliol17). V: Seminari Vinaròs-Benicarló (gener18)
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Presidència
Objectiu

Seminari

Situació

Estat actual

Observacions

Proposta de Resolució del Consell per a
l'adjudicació de les llicències de TDT en les
demarcacions i als operadors que han aportat
documentació

M

Assolit

 14 demarcacions atorgades per acords del Consell en
2016.

Decret pel qual és regula el règim jurídic per a la
Prestació dels Servicis de Comunicació Audiovisual
sense Ànim de Lucre en l'àmbit de la CV

M

Assolit

 Decret 4/2017, de 20 de Gener, del Consell, pel qual és
regulen els serveis i el Registre de Prestadors de
Comunicació Audiovisual de la Comunitat (DOGV,
27/01/2017).

Decret de creació del Fons Autonòmic de
Cooperació Municipal

T

Assolit

 Acord de 27 de gener de 2017, del Consell, pel qual
s’aprova el Pla del fons de finançament de les entitats
locals (DOGV, 01/02/2017).

Posada en marxa del servei públic de radiodifusió i
televisió de titularitat de la Generalitat

T

Assolit

 Hem facilitat la constitució del Consell Rector de la
CVMC i hem dut a terme la translació dels mitjans i
pressupost necessari per a desenvolupar el servei públic
de radio televisió (octubre-març 2017)

 Inici emissions ràdio pública valenciana, À
Punt, 11/12/17.

 Llei 10/2018, de 18 de maig, de la
Generalitat, de creació del Consell de
l’Audiovisual de la CV (DOGV, 23/05/2018).

Projecte de Llei del Consell Audiovisual de la
Comunitat Valenciana, de reforma de la Llei
1/2016 del Sector Audiovisual i creació de l’Arxiu
Audiovisual de la Comunitat Valenciana

T

Assolit

 Aprovada Llei en Les Corts, 10/05/2018.

Decret del reglament del voluntariat de protecció
civil i creació del registre dels serveis de Protecció
Civil

T

Assolit

 Decret 10/2018, de 9 de febrer, del Consell, pel qual
s’aprova el Reglament dels serveis de voluntariat de
protecció civil de la CV, i es crea i regula el Registre dels
Serveis de Voluntariat de Protecció Civil de la CV (DOGV,
06/03/2018).

 Aquest nou Decret actualitza i unifica la
normativa audiovisual en matèria de serveis
de comunicació audiovisual.

 Inici emissions televisió pública valenciana,
À Punt, 10/06/2018; emissions en proves
des de el 25/04/2018.
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Presidència
Objectiu

Seminari

Posada en marxa d’un programa d’acceleració
empresarial, destinat als alumnes dels Centres de
Turisme (CdT)

T

Reestructuració de la Fundació Comunitat
Valenciana Regió Europea i del Consell Valencià
d'Assumptes Europeus.

S

Situació

Estat actual

Observacions

Assolit

 Accetur 2017. Dotat amb 127.000 euros, s’han format
200 empresaris i tècnics de turisme.

 Configuració i presentació del programa en
setembre 2016. Realització d'activitats pilot
en els tres províncies (octubre-desembre
2016).

 Accetur 2018. Previstes 15 jornades i tallers sobre
Innovació i competitivitat, de juny a novembre 2018,
especialment en municipis d’interior (15/06/2018).
Assolit

 Incorporació de la Universitat Miguel Hernández d’Elx al
Patronat de la FCVRE.

 Pendent d’autorització pressupostària per a
les unitats d’assumptes europeus.

 Reforç del personal propi de la FCVRE, en desembre
2017.

Creació d’Unitats d’Assumptes Europeus en les
conselleries

 Designació de responsables o enllaços europeus en les
conselleries i formació especialitzada.

Extensió de plans de governança i dinamització
turística

S

Assolit

 S'estan articulant un total de 17 plans de Gobernança i
Dinamització Turística en tota la Comunitat Valenciana,
amb una inversió d'1,63 M€ (07/2018).

Convocatòria d'un nou concurs per a l'adjudicació
de 31 llicències de radiodifusió sonora en FM a la
Comunitat Valenciana

S

Assolit

 Resolució de 9 de maig de 2018, de la Secretaria
Autonòmica de Comunicació, per la qual es convoca
concurs públic per a l’atorgament de 31 llicències per a
la prestació de serveis de comunicació audiovisual
radiofònica en ones mètriques amb modulació de
freqüència a la CV (DOGV, 11/05/2018).

Decret pel qual s'aprova el Reglament del Centre
de Coordinació d'Emergències de la Generalitat
Valenciana

S

En execució

 S’han fet les consultes tècnic- jurídiques
escaients per a garantir la seua solidesa
jurídica, i ampliar l’àmbit competencial del
Centre. Està pendent la redacció definitiva
per a la revisió de l’advocacia de la
Generalitat.
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6

Presidència
Objectiu

Seminari

Situació

Estat actual

Observacions

Elaboració d'un Decret pel qual es convoca el
procediment de constitució d'una borsa de treball
per a la provisió amb caràcter interí de llocs
reservats a funcionaris i funcionàries de
l'administració local amb habilitació nacional de la
subescala secretaria-intervenció

S

Assolit

 RESOLUCIÓ de 2 de març de 2017, del director general
d'Administració Local, per la qual es convoca el
procediment per a la constitució d'una borsa de treball
per a la provisió amb caràcter interí de llocs reservats a
personal funcionari d'administració local amb habilitació
de caràcter nacional de la subescala secretàriaintervenció (DOGV, 10/03/2017). 76 aspirants han
superat el mòdul de formació.

 Mitjançant la Llei de Mesures per a l´any
2019, és proposa la modificació del règim
jurídic de habilitats nacionals previst en la
Llei 8/2010 de Règim Local. La borsa està
actualment en funcionament, estant pròxim
l´esgotament. En aquest cas es tornaria a
convocar.

Finançament local. Desenvolupament del Fons
Autonòmic de Cooperació Municipal- Segona Part
(projectes mobilitat urbana sostenible i patrimoni
cultural i turisme)

A

Assolit

 Aprovació bases reguladores ajudes, Decret 19/2017, del
26 d’octubre.

 Presentació Pla 25/10/17. La Generalitat
destinarà 47,3 M€.

 Convocatòria ajudes, Resolucions 23/11/2017. Per a
projectes de mobilitat urbana sostenible s’han presentat
83 sol·licituds i per a projectes de protecció bens de
patrimoni cultural s’han presentat 165 sol·licituds.

 Publicada la resolució de mobilitat en el
DOGV de data 23/05/2018.

 Constitució de la Comissió Interdepartamental per a la
Lluita contra el Despoblament dels Municipis Valencians
el 23/10/2017. Es presentes les línies bàsiques de
l'Agenda Avant, i es va acordar la creació del grup tècnic
de treball.

 En els PGV 2018 hi ha consignats 3 M€ per a
finançar les despeses de funcionament de
l’Agenda AVANT.

Agenda Valenciana Antidespoblament (Avant)

A

Assolit

 Comunicada la resolució de les ajudes de
patrimoni als municipis.

 Elaborat el catàleg de les actuacions del
Consell

M: Seminari Morella (gener16). T: Seminari Torrevieja (juliol16). S: Seminari Sagunt (gener17). A: Seminari Ademús (juliol17). V: Seminari Vinaròs-Benicarló (gener18)
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Presidència
Objectiu

Seminari

Pla de Desestacionalització Turística

A

Situació

Estat actual

Observacions

Assolit

 En 2017 s’han destinat 2,4 M€ pera a actuacions dins del
Pla de Desestacionalització Turística com: accions de
comàrqueting, ajudes a empreses i municipis i accions
directes.

 Entre les accions directes desenvolupades
per l’AVT des de 2017 destaca el programa
Creaturisme, orientat a diversificar el
producte turístic con una oferta durant tot
l’any i en tot el territori. S'han creat quatre
grans línies denominades: Mediterrani
Rural, Mediterrani Cultural, Mediterrani
Actiu i de Naturalesa, Mediterrani
Gastronòmic i Saludable. En cadascuna
s'han generat, de la mà del sector, diferents
ofertes experiencials, recollides en diferents
catàlegs i llocs web.

 Els PGV 2018 contemplen una partida de 9,2 M€.

 Creació de secretaries tècniques vinculades
a cadascun dels grupos de producte (segon
semestre de 2018).
 Creació del naming y marca “Comunitat
Valenciana Sempre Oberta”.
Campanya d'Hospitalitat turística

A

Assolit

 Campanya d’Hospitalitat 2017 en emissió des de
setembre en mitjans de comunicació d’àmbit
autonòmic, provincial i local de la CV.

 Import de la campanya 1.125.00 euros (més
IVA). Durada de 22 de setembre de 2017
fins 31 de desembre de 2018.

 Presentació nou Programa d’Hospitalitat Mediterrànea
en Fitur 2018. Es desplegaran 270 accions de formació
(195) i sensibilització (90), durant 2018 i fins maig de
2019. Adjudicat concurs per import de 225.000 € (sense
IVA).
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Presidència
Objectiu

Seminari

Creació del Fòrum permanent de polítiques
regionals en la Unió Europea

A

Situació

Estat actual

Observacions

Assolit

 Celebració en València de la Conferència GROW your
Region, el 8 i 9 de novembre de 2017.

 Participació de més de 350 responsables de
la formulació de les polítiques nacionals,
regionals i locals. La primera edició es va
celebrar a Brussel·les en 2015.

 Celebració en València de la Jornada de reflexió sobre el
Futur d’Europa, desembre 2017.

 Participació del President del Comité
Econòmic i Social Europeu (CESE), Georges
Dassis.
Pla d’accessibilitat als edificis municipals

V

Assolit

 Decret 7/2018, de 12 d'abril, pel qual s'aproven les
bases reguladores de subvencions destinades a
municipis i entitats locals menors de la Comunitat
Valenciana amb població que no excedisca de 50.000
habitants per a finançar actuacions que faciliten la
millora de l'accessibilitat de les cases consistorials i
altres edificis municipals, mitjançant l'eliminació de
barreres arquitectòniques (DOGV, 17/04/18).

 Constituïda la comissió avaluadora de les
ajudes
 Prevista la resolució final de juliol 2018

 Resolució de 9 de maig de 2018, de la Presidència de la
Generalitat, per la qual es convoquen les ajudes. Per un
import global màxim de 4 M€(DOGV 16/05/18).
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Presidència
Objectiu

Seminari

Desenvolupament de l’Agenda AVANT: Combatre
de la bretxa digital

V

Situació

Estat actual

Observacions

Assolit

 Elaborada l’agenda per combatre la bretxa digital i ja
iniciades les primeres actuacions de la mateixa.

 Reunió del Grup de Treball de la Comissió
Interdepartamental de l'Agenda AVANT, per
canalitzar les actuacions a futur,
 Elaborat el Mapa de Banda Ampla de la
Comunitat Valenciana, que ha identificat
640 noves zones sense cobertura per poder
intervenir amb ajudes. Són les denominades
"zones blanques NGA". Es tracta de 410
polígons o parcs empresarials situats en 185
poblacions i de 230 noves entitats singulars
de població inferiors al municipi situades en
71 ajuntaments.
 S'ha creat una línia específica del fons de
cooperació municipal per import de 3 M€ i
està en tramitació el decret corresponent .
 En tramitació ordre de la Conselleria
d’Hisenda i Model Econòmic per la qual
s’estableixen les bases reguladores de la
concessió d’ajudes per a l’extensió de
cobertura de banda ampla (DOGV,
19/06/2018; termini 30 dies hàbils). El
projecte de la DGTIC, compta amb un
pressupost de més de 15 M€ fins a 2022. La
iniciativa permetrà actuar sobre 411
entitats singulars de població
(urbanitzacions, pedanies, disseminats i uns
altres) de 210 municipis d'àrees rurals o
escassament poblades i en 199 parcs
industrials de la CV.
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Presidència
Objectiu

Seminari

Posada en marxa d’un Pla de desestacionalització
entre el SERVEF i l’Agència Valenciana de Turisme

V

Situació

Estat actual

Observacions

Assolit

 Presentació Pla per a la desestacionalització de
l’ocupació del sector turístic. Tindrà un pressupost
inicial de 3 M€, ampliable en funció de la demanda . La
iniciativa ha estat consensuada amb l’empresariat y
sindicats (12/06/2018).

 Les subvencions es concretaran en
aportacions per facilitar que les persones
emprades amb contractes fixos discontinus
de 6 o 9 mesos puguin allargar-los fins als 9
o 12 mesos respectivament. En tots els
casos hauran de ser contractes de caràcter
indefinit amb jornada de treball completa.
 Seran beneficiaris de les ajudes empreses i
autònoms de la hostaleria .

Pla Xina i països de la ruta de la seda

V

Assolit

 Viatge institucional a Xina i Japó 15-20/04/18: Signatura
en Pequín del Acord entre la GV i l'Acadèmia de Turisme
de Xina, per monitorizar i impulsar el flux del turisme
xinès que viatja a la CV, així com el flux de turisme
valencià que viatja a Xina.

 Jornades informatives a Benidorm, Castelló
i València sobre ela certificació 'Welcome
Chinese'. La CV serà la primera comunitat
autònoma espanyola a aconseguir la
certificació com a destinació acollidora del
turista xinés. (5 i 6/06/2018) Previst viatge de familiarització per a
operadors turístics i agències de viatge de
Japó en setembre 2018.
 Previstes accions de familiarització de
operadors xinesos i accions de publicitat per
a segon semestre de 2018 i primer de 2019
 Convenis de col.laboració: amb Cátedra
Xina per a desenvolupament d’accions en el
mercat xinés, i amb Col.legi de l’Art Major d
ela Seda per a màrqueting de producte
turístic vinculat a la Ruta de la Seda
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Presidència
Objectiu

Seminari

Elaboració d’una normativa reguladora de la
concessió de les ajudes postemergència

V

Situació

Estat actual

En execució

 Redactat primer esborrany de la normativa per a la seua
pròxima reunió de la Comissió de Protecció Civil e inici
de la seua tramitació administrativa. La data d’aprovació
prevista es novembre d’este any.

Observacions
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Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Objectiu

Seminari

Llei Integral de Transsexualitat

M

Situació

Estat actual

Observacions

Assolit

 Aprovat pel Consell (21/10/2016) el Projecte de llei
integral del reconeixement del dret a la identitat i a
l'expressió de gènere a la CV.

 Llei 8/2017, de 7 d’abril, integral del
reconeixement integral a la identitat i a
l’expressió de gènere a la Comunitat
Valenciana (DOGV, 11/04/2017).

 Aprovada la Llei en Les Corts, 30/03/2017.

 La Generalitat i el Govern Central arriben a
un acord en el marc de la comissió bilateral i
la llei no serà recorreguda al Tribunal
Constitucional.
Llei de Joventut, Adolescència i Infància

M

Assolit

 Aprovat pel Consell (28/04/2017) el Projecte de llei de
polítiques integrals de joventut.
 Aprovat pel Consell (22/06/2018), el Projecte de llei
d’Infància i adolescència.
 Actualment en tramitació parlamentària

 Llei 15/2017, de 10 de novembre, de
Polítiques Integrals de Joventut (DOGV,
13/11/2017).
 Com a conseqüència del Pacte Valencià per
la Infància es segrega en dues Lleis: Llei de la
Joventut i Llei de la Infància i Adolescència.

Posada en marxa els Oficines d’Atenció a Persones
Migrants, amb una xarxa municipal a partir de
2017

M

Assolit

 Creada i presentada la xarxa PANGEA, que substitueix i
millora les antigues AMICS (29/12/2016). Entrada en
funcionament en 2017.

 En 2018 la xarxa PANGEA comptarà amb 88
oficines repartides per tot el territori
valencià i disposa d'un pressupost d'1,86
M€, duplica el de 2016.

Pla d’Intervenció sobre Diversitat Sexual als
escoles i instituts, en coordinació amb la
conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i
Esport

M

Assolit

 En aplicació des de el curs 2016-2017.

 Instrucció del 15 de desembre de 2016, del
director general de Política Educativa, per la
qual s’estableix el protocol
d’acompanyament per a garantir el dret a la
identitat de gènere, l’expressió de gènere i
la intersexualitat (DOGV, 27/12/2016).

M: Seminari Morella (gener16). T: Seminari Torrevieja (juliol16). S: Seminari Sagunt (gener17). A: Seminari Ademús (juliol17). V: Seminari Vinaròs-Benicarló (gener18)
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Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Objectiu

Seminari

Situació

Estat actual

Observacions

Posada en funcionament de la Comissió delegada
del Consell d’Inclusió i Drets Socials

M

Assolit

 Aprovada pel Decret 238/2015 pel qual es crea la
Comissió Delegada del Consell d’Inclusió i Drets Socials
(DOCV, 31/12/2015).

Creació d’una Comissió Valenciana de Tuteles

M

Assolit

 Nova regulació de la Comissió Valenciana de Tuteles i
Defensa Judicial: composició, funcions i estructura.

 Decret 180/2017, de 17 de novembre, del
Consell, d’ordenació de les competències i
serveis relatius a les funcions de tutela de la
Generalitat respecte a les persones
incapacitades judicialment o sotmeses a
procediments d’incapacitació (DOGV,
1/12/2017).

Pla d’Emancipació i Acompanyament per a
Persones Joves extutelades de la Generalitat

M

Assolit

 Posada en funcionament de vivendes d’emancipació i
dotació de personal i recursos d’acompanyament dins
del pla de reordenació del model d’atenció a les
persones menors d’edat sota la protecció de la
Generalitat.

 El pressupost per al 2018 és de 670.000
euros, front als 214.000 del 2015.
 Augmenta el pressupost dels programes
d’emancipació en un 231,08% respecte del
2015.

 Aprovació del Nou Model d’Emancipació al Consell de
Direcció de Moraira ( 8 juliol de 2018)
Elaboració d’itineraris d’inserció sociolaboral per a
col·lectius vulnerables i exclosos socialment

M

Assolit

 Forma part del Pla d’Inserció i Cohesió Social presentat al
Consell que va ser informat al Consell el 3 de novembre
de 2017.

 4,25M€ en 2016, 5,5M€ en 2017 i 7M€ en
2018

 Convocatòries d’ajudes de programes «T’acompanyem»
d’itineraris d’inserció sociolaboral per a col·lectius
vulnerables cofinançats de l’eix 2 del Programa Operatiu
en 2016, 2017 i 2018

M: Seminari Morella (gener16). T: Seminari Torrevieja (juliol16). S: Seminari Sagunt (gener17). A: Seminari Ademús (juliol17). V: Seminari Vinaròs-Benicarló (gener18)
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Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Objectiu

Seminari

Situació

Estat actual

Observacions

 Els consells locals d'infància i adolescència de la CV
participaran en l'elaboració de la futura Estratègia
Valenciana de la Infància i Adolescència, que ha impulsat
la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques
Inclusives, i que ha establert unes bases comunes que
regiran les aportacions d'aquests organismos
(9/05/2018).

 Substituït per una estratègia valenciana
d’infància i adolescència que s’elaborarà en
el marc de la nova llei d’acord amb el Pacte
Autonòmic aprovat per les Corts
Valencianes.

Tercer Pla Integral de Famílies, Infància i
Adolescència

M

En execució

Dotar de transparència els processos d’adopció i
decisions en l’acolliment familiar

M

Assolit

Retorn als centres de les persones que els van
abandonar per no haver pogut fer front al
copagament confiscatori

M

Assolit

 Del total de persones que van abandonar els centres
diürns per no poder afrontar el copagament confiscatori,
aproximadament el 50% ha manifestat el seu desig de
tornar. D’esta quantitat, pràcticament el 100% ha pogut
retornar al seu centre (gener 2018).

Revisar les baixades de grau massives que és van
dur a terme per l’antic govern

M

Assolit

 Es va començar fent una cata selectiva que, amb el
temps, es va convertir en una revisió de vora el 80% dels
expedients. Els resultats de les revisions es van traslladar
a les associacions del sector i també a la comissió de
peticions del Parlament Europeu.

Iniciar les converses per a iniciar el procés
normatiu d'una Llei inclusiva de Serveis Socials
que actualitze i millore l’actual

M

Assolit

 Segona fase. A partir de l'informe es va obrir un altre
procés de participació, des del 31 de març al 30 de juny
de 2017 dirigit a les institucions i entitats socials que
participen en el sector dels Serveis Socials (Ajuntaments,
Diputacions Provincials, Universitats, Col·legis
Professionals, Plataforma del Tercer Sector, etc.).

Publicació de les llistes d’assignació i tramitació dels
expedients d’adopció al web de la Conselleria.

 Primera fase. Entre febrer i març de 2016 es
va desenvolupar un procés participatiu previ
a l’elaboració de la llei. Es van recollir
aportacions d’entitats, sindicats, patronal,
col·legis oficials, universitats, etc. S’ha
informat al consell de direcció.

M: Seminari Morella (gener16). T: Seminari Torrevieja (juliol16). S: Seminari Sagunt (gener17). A: Seminari Ademús (juliol17). V: Seminari Vinaròs-Benicarló (gener18)
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Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Objectiu

Seminari

Situació

Estat actual

Modificació del Decret 18/2011, que reconeix
prestacions de dependència, i l’Ordre 21/2012 de
requisits d’accés al programa d’atenció a la
dependència

M

Assolit

 Publicat Decret 62/2017, de 19 de maig, del Consell, pel
qual s’estableix el procediment per a reconèixer el grau
de dependència a les persones i l’accés al sistema públic
de serveis i prestacions econòmiques (DOGV,
16/06/2018).

Elaboració d’una nova Llei de Renda Garantida de
Ciutadania

T

Assolit

 El 30 de juny de 2017 el Consell aprova el projecte de llei
de Renda Valenciana d’Inclusió.

Observacions

 Llei 19/2017, de 20 de desembre, de Renda
Valenciana d’Inclusió (DOGV, 22/12/2017).

 En vigor des del 23 d’abril de 2018.
 Publicat Decret 60/2018, d’11 de maig, del Consell, pel
qual es desplega la Llei de renda valenciana d’inclusió
(DOGV, 5/06/2018).

Implementació i millora dels prestacions
vinculades al servei d’atenció residencial

T

Assolit

 La Renda Valenciana d’Inclusió substitueix
la Renda Garantida de Ciutadania. Amplia
l’univers de destinatàries, disminueix la
burocràcia, incrementa les quanties i
augmenta les modalitats de renda.

 Forma part de l’articulat del Decret 62/2017.

M: Seminari Morella (gener16). T: Seminari Torrevieja (juliol16). S: Seminari Sagunt (gener17). A: Seminari Ademús (juliol17). V: Seminari Vinaròs-Benicarló (gener18)
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Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Objectiu

Seminari

Elaboració i firma d’un Pacte valencià per a
l’atenció integral, social i sanitària a persones amb
trastorn mental greu

T

Situació

Estat actual

Observacions

Assolit

 S’han treballat i consensuant els documents amb les
entitats integrants de la mesa sectorial de diversitat
funcional en matèria de salut mental així com en la
Conselleria de Sanitat i s’ha fet -se l’exposició pública el
16 de gener de 2018. Consta de dos documents
fonamentals:

 Es va delegar per part de Presidència en la
Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i
en la de Sanitat Universal i Salut Pública per
a l'elaboració conjuntament amb els
entitats del Pacte.

 Pla d’atenció integral a les persones amb trastorn
mental greu
 Estratègia Valenciana de suport social de les persones
amb trastorn mental greu 2018-2022.
 Signatura del Pacte per catorze entitats d'aquest àmbit,
universitats, agents econòmics i socials i agents de
l'administració local (27/03/2018).

 El 9 de desembre de 2016 el Consell va
aprovar l’Acord per a la consecució d’un
pacte autonòmic per a l’atenció integral –
social i sanitària- de la salut mental. El 14 de
desembre es va signar per la Conselleria
d’Igualtat i Polítiques Inclusives i la de
Sanitat Universal i Salut Pública el
compromís de dur -ho a terme.

 El 9 maig s’anuncia que es posaran en marxa 158 noves
places destinades a persones amb trastorns mentals
greus en diferents centres.
Creació d’una Xarxa pública d’atenció social
integral a les dones víctimes de violència masclista
i ampliació de recursos i centres per a dones

T

Elaboració del programa JOOP - Jove Oportunitat,
d’acompanyament per a joves desocupades en
garantia juvenil

T

Assolit

Assolit

 S’està treballant en una normativa àmplia que reculla no
solament esta xarxa sinó també altres que puguen estar
sota el mateix paraigües (dones, menors, persones
migrants, etc.).

 Formarà part d’un pròxim decret
d’acreditació de centres.

 JOOP 2018. Segona fase, febrer-juliol, amb la
participació de 54 municipis.

 JOOP 2017. Primera fase programa pilot en
19 municipis.

 Millores previstes al Pacte Valencià contra la
Violència de Gènere i Masclista signat el
passat setembre.

M: Seminari Morella (gener16). T: Seminari Torrevieja (juliol16). S: Seminari Sagunt (gener17). A: Seminari Ademús (juliol17). V: Seminari Vinaròs-Benicarló (gener18)

17

Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Objectiu

Seminari

Nou model de serveis socials generals en la xarxa
bàsica municipal de serveis socials

S

Situació

Estat actual

Observacions

Assolit

 Informe al Consell el 23 de juny de 2017.

 S’ha augmentat en 20 M€ la partida
destinada a personal dels equips socials
generals, destinant en 2017 una inversió
total de 36,4 M € amb un increment del
62,17% respecte a 2016.

 Aprovat per la Comissió Delegada de Dret Socials el 29
de març de 2017.

 S’ha passat de 352 professionals en 2015 a
1.399 en 2017.
 El 76% dels Ajuntaments de la C.V. resolen
les consultes ciutadanes en menys d’un
mes.

M: Seminari Morella (gener16). T: Seminari Torrevieja (juliol16). S: Seminari Sagunt (gener17). A: Seminari Ademús (juliol17). V: Seminari Vinaròs-Benicarló (gener18)
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Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Objectiu

Seminari

Pla de xoc per a l’agilització de la tramitació
d’expedients de persones en situació de
dependència

S

Situació

Estat actual

Observacions

Assolit

 S’han duplicat el nombre de valoracions a nivell
autonòmic passant de 8.623 en 2014 a 20.164 en 2017.
L’any 2017 es van realitzar 20.164 valoracions, el doble
que en 2016. Durant els tres primers mesos de l'any
s'han realitzat 7.200 valoracions.

 En estos moments hi ha 243 centres amb
valoració i atenció a la dependència i 443
persones valoradores formades en tota la
Comunitat Valenciana.

 A través del nou model social bàsic i del procés de
formació, s’ha cobert tot el territori el 15 de juliol de
2017.
 Contractació per acumulació de tasques de 10 auxiliars
de gestió per a la gravació de expedients de persones en
situació de dependència.
 En maig de 2018, el sistema d'atenció a la dependència
de la CV atén a 68.209 persones a través d'algun tipus de
servei o prestació econòmica. Des de juliol de 2015 s'han
incorporat 48.429 nous beneficiaris al sistema de
dependència. La llista d'espera s'ha reduït en aquesta
Legislatura en 21.783 persones (19/06/2018).

 Els avanços en valoracions i resolució
d'expedients són resultat dels canvis
produïts des de l'inici de la legislatura en la
gestió del sistema d'atenció a la
dependència. En matèria de personal s'han
reforçat els serveis de dependència amb
nous funcionaris i els serveis municipals han
tingut un important increment
pressupostari per a crear una xarxa
professional eficient.
 Les dades, estadístiques i informació sobre
dependència estan penjades en la web.

M: Seminari Morella (gener16). T: Seminari Torrevieja (juliol16). S: Seminari Sagunt (gener17). A: Seminari Ademús (juliol17). V: Seminari Vinaròs-Benicarló (gener18)
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Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Objectiu

Seminari

Negociació del concert social amb el tercer sector

S

Situació

Estat actual

Observacions

Assolit

 En 2018 s'ha convocat el concert social per a entitats del
sector de la diversitat funcional i, posteriorment, la seua
implantació serà progressiva en els diferents sectors de
serveis socials.

 Es va iniciar l’expedient per resolució de la
Vicepresidenta l’1 de març de 2017. I es va
informar a la Mesa de Recuperació Social el
14 de març de 2017.

 El pressupost previst per al 2018 és de 101.112.850
euros.

 S’inicien les reunions per unificar els criteris
dels convenis col·lectius del Tercer Sector
per equiparar els salaris dels professionals
de les organitzacions sense ànim de lucre
(22/06/2018).

 Un total de 7.170 persones amb diversitat funcional o
malaltia mental crònica, usuàries de 248 centres
gestionats per entitats sense ànim de lucre, poden
beneficiar-se de l'acció concertada, que afectarà també
positivament al voltant de 2.200 treballadors d'atenció
directa (13/06/2018).
Pla d’infraestructures per reduir la llista d’espera
en els centres de persones amb diversitat
funcional

S

Assolit

 Després d’elaborar el mapa de recursos, la DG de
Diversitat Funcional està acabant un pla
d’infraestructures que tinga en compte tant la llista
d’espera com les projeccions estadístiques efectuades
per personal tècnic.

 Convocada l’ordre d’ajudes per a inversió en
equipament, obres i reformes de centres
d’atenció a persones amb diversitat
funcional gestionats per entitats locals o
entitats sense ànim de lucre.

 La distribució de recursos tindrà en compte els
departaments sanitaris, en el cas de persones amb
problemes de salut mental, i la realitat comarcal, en el
cas de recursos per a persones amb diversitat funcional
física, intel·lectual i sensorial.

M: Seminari Morella (gener16). T: Seminari Torrevieja (juliol16). S: Seminari Sagunt (gener17). A: Seminari Ademús (juliol17). V: Seminari Vinaròs-Benicarló (gener18)
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Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Objectiu

Seminari

Pla per al nou model en l’acolliment residencial
d’infància i adolescència en situació de
desprotecció

Decret d’Acció Concertada de les entintats del tercer sector que gestionen centres de serveis socials

Inici de la tramitació de la nova llei de serveis
socials inclusius

S

Situació

Estat actual

Observacions

Assolit

 Presentat el nou pla en roda de premsa i en
compareixença parlamentària. Impuls del model
d’acolliment familiar i remodelació del residencial.
Tancament d’alguns centres, reubicació d’uns altres i
sanejament de la situació generada per algunes entitats
en situació econòmica de fallida que havien posat en
perill la pervivència d’alguns centres per manca
d’observança del govern antic.

 En vigor en tots els centres de titularitat
privada (602 places) i pròxima
implementació implementació en concert
social

A

Assolit

 Aprovat Decret 181/2017, de 17 de novembre, del
Consell, pel qual es desenvolupa l’acció concertada per a
la prestació de serveis socials en l’àmbit de la Comunitat
Valenciana per entitats d’iniciativa social (DOGV,
23/12/2017).

A

Assolit

 Aprovat pel Consell el Projecte de Llei de Serveis Socials
Inclusius el 6 de juliol de 2018
 En tramitació parlamentària

 El pressupost dedicat a les polítiques
d’infància ha assolit en 2018 els 144,8
milions d’euros, el que suposa un 47,5%
mes del que es destinava en 2015.

 Iniciada la tramitació per resolució de la
vicepresidenta i consellera d’Igualtat i
Polítiques Inclusives el 17 de desembre de
2017
 Declarada tramitació d’urgència per Acord
del Consell del 22 de desembre de 2017.
 Finalitzat el tràmit pública de
l’avantprojecte de llei de serveis socials
inclusius (9/02/2018).

M: Seminari Morella (gener16). T: Seminari Torrevieja (juliol16). S: Seminari Sagunt (gener17). A: Seminari Ademús (juliol17). V: Seminari Vinaròs-Benicarló (gener18)
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Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Objectiu

Seminari

Situació

Estat actual

Observacions

Decret que regule les prestacions econòmiques
individualitzades (PEIs) per a famílies acollidores

A

Assolit

 Aprovat Decret 1/2018, de 12 de gener, pel qual es
regula el procediment per al reconeixement de la
prestació econòmica per al sosteniment a la criança en
famílies acollidores (DOGV, 19/01/2018).

 Garanteix l'equiparació total de les
prestacions concedides als nens i nenes
tutelats per la Generalitat, que viuen en una
família d'acolliment i crea una prestació
addicional, per al finançament de despeses
d'assistència mèdica qualificada

Inici de la tramitació de la llei LGTBI

A

Assolit

 El Consell aprova el projecte de Llei valenciana per a la
igualtat de les persones LGTBI el 8 de juny del 2018.

 Iniciada la tramitació per resolució de la
vicepresidenta i consellera d’Igualtat i
Polítiques Inclusives el 8 de novembre de
2017.

 En tramitació parlamentària
Pla de reordenació dels punts de trobada familiar
(PEF)

A

Assolit

 Presentació pública el 28 de desembre de 2017.
 Passem de 17 a 28 PEFs a tot el territori, augmentem
figures professionals i modalitats d’intervenció molt més
amplis.

 De gener a abril 2018 s’’obrin nous punts de
trobada familiar a Vila-real, Villena, Alaquàs.
i Buñol entre d’altres (14/04/2018).

 Ratificat pel Consell de Direcció el 14 de gener de 2018.
Equiparació de la indemnització a les víctimes de
violència de gènere a la de les víctimes de
terrorisme

V

Assolit

 El Conselll aprova la modificació del reglament per
equiparar les indemnitzacions el 9 de març del 2018.
 La indemnització per causa de mort passa de 6.000 a
75.000 euros.

 Aprovat Decret 20/2018 de modificació del
Decret 63/2014 pel qual s’aprova el
Reglament per al reconeixement de les
indemnitzacions i les ajudes econòmiques a
les víctimes de violència sobre la dona, en
la Comunitat Valenciana (DOGV,
23/03/2018).

M: Seminari Morella (gener16). T: Seminari Torrevieja (juliol16). S: Seminari Sagunt (gener17). A: Seminari Ademús (juliol17). V: Seminari Vinaròs-Benicarló (gener18)
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Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Objectiu

Seminari

Elaboració de l’esborrany del Decret pel qual es
desenvolupa la Llei 19/2017, de 20 de desembre,
de la Generalitat, de renda valenciana d’inclusió

V

Situació

Estat actual

Observacions

Assolit

 La renda valenciana d’inclusió va entrar en vigor el 23
d’abril del 2018.

 S’han realitzat millores i inversions per
reforçar els equips socials municipals durant
els passats dos anys.

 Aprovat el Decret 60/2018, d’11 de maig, del Consell,
pel qual es desplega la Llei de renda valenciana d’inclusió
. Entra en vigor tras la publicació al DOGV, 5/06/2018.

 En 2018, hi ha una partida de més de 41 M€
per contractar per part dels ajuntaments a
1.573 professionals.
 Durant la primera meitat del 2018, s’han
format a 1.100 professionals de serveis
socials per gestionar la nova renda
valenciana d’inclusió.

Aprovació del Decret pel qual es desenvolupa la
Llei 8/2017, de 7 d’abril, de la Generalitat, integral
del reconeixement del dret a la identitat i a
l’expressió de gènere a la Comunitat Valenciana,
coneguda també com a «llei trans»

V

En execució

 Finalitzant la tramitació del expedient per a l’elaboració
elaboració del reglament de desplegament de la Llei
8/2017.
 El tràmit d’audiència ciutadana va finalitzar el 16 de
febrer de 2018. Les conselleries i la advocacia han fet les
al·legacions (març a juny 2018).

 La Generalitat i el Govern Central arriben a
un acord en el marc de la comissió bilateral i
la llei no serà recorreguda al Tribunal
Constitucional.
 En fase final d’ execució.

 Pendent d’informe del CJC, que ja ha exhaurit el termini
per evacuar-lo, ja que va ser sol·licitat el 8 de juny de
2018.
 Aprovació previsible al Consell de 27 de juliol
Ampliació de la xarxa de Centres d’Atenció
Primerenca

V

Assolit

 Al març del 2018, es va anunciar que durant aquest any
es van a crear 555 noves places en CAP: 115 places a la
província d’Alacant, 140 a Castelló i 300 a València.

 Des de 2015, s’han creat un total de 1.041
places d’Atenció Primària a la C.V.

 Es destinarà un total de 1.420.630 euros.

M: Seminari Morella (gener16). T: Seminari Torrevieja (juliol16). S: Seminari Sagunt (gener17). A: Seminari Ademús (juliol17). V: Seminari Vinaròs-Benicarló (gener18)

23

Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Objectiu

Seminari

Elaboració del Programa «Albergs +»

V

Situació

Estat actual

Assolit

 S’adjudica el contracte d’elaboració del pla d’accesibilitat
d’albergs i residencies juvenils de l’IVAJ a l’empresa
TRAZIA (12/03/2018).

Observacions

 Aprovat pel Consell de Direcció el 8 de juliol de 2018.

M: Seminari Morella (gener16). T: Seminari Torrevieja (juliol16). S: Seminari Sagunt (gener17). A: Seminari Ademús (juliol17). V: Seminari Vinaròs-Benicarló (gener18)

24

Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
Objectiu

Seminari

Planificació Pressupostos. Iniciar sobre els mesos de
febrer-març

M

Situació

Estat actual

Observacions

Assolit

 Ordre d'elaboració i aprovació Llei 14/2016, de 30 de
desembre, de Pressupostos de la Generalitat.

 Te una periodicitat anual.

 Ordre 5/2017, de 26 de juny, de la Conselleria de Hisenda i
Model Econòmic, per la que es dicten les normes per a
l’elaboració del pressupost de la Generalitat para l’exercici
2018 (DOGV 8073, de 29.06.17)
 ORDRE 5/2018, de 29 de juny, de la Conselleria d'Hisenda i
Model Econòmic, per la qual es dicten les
normes per a l'elaboració del pressupost de la eneralitat
per a l'exercici 2019.).
Consolidació de l’Institut Valencià de Finances com
a banca pública valenciana

M

Assolit

 Presentació del Banc de la Generalitat el 6 de.juny de 2016.
 En Llei 13/2016, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de
gestió administrativa i financera, i d’organització de la
Generalitat, l’IVF es constitueix en entitat pública
empresarial.
 Llei LEI 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de
gestió administrativa i financera, i d’organització de la
Generalitat converteix a l'IVF en Banc Públic.

Reforma legal del Sector Públic Empresarial i
Fundacional

M

Assolit

 Redactat l'esborrany per a la seua presentació al Consell
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Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
Objectiu

Seminari

Situació

Estat actual

Observacions

Posada en marxa de l’Institut Valencià
d’Administració Tributària (IVAT) com a embrió de
la futura Agència Tributària Valenciana

M

Assolit

 En funcionament des de gener 2016.

 Actualment ja s’han incorporat part dels
treballadors dels 65 llocs de treball que es
troben en procés d'incorporació de tècnics
tributaris per oposició, per a reforçar la
professionalització de l'Administració
tributària.

Reforma del Sistema Tributari Valencià. Es crearà
una comissió d'experts, amb la finalitat de
dissenyar el nou marc legal tributari

M

Assolit

 Aprovació de l'informe de la Comissió d’Experts de 30 de
juny de 2016 sobre la reforma tributària.

 S'han adoptat mesures que tenen com a base
l'informe de la Comissió d'Experts en matèria
tributària

Aprovació d'una normativa reguladora dels fons de
Caixa Fixa

M

Assolit

 Aprovació del Decret 25/2017, de 24 de febrer, del Consell,  Desplegament reglamentari (DOGV
pel qual es regulen els fons de caixa fixa.
07/04/2017 y 28/06/2017).

Pla de Xoc contra el Frau en l'Impost sobre el
Patrimoni

M

Assolit

 La campanya contra el frau ha permès identificar a 539
defraudadors i recuperar més de 5,2 M€ en 2016 i 4,6 M€
en 2017.
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Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
Objectiu

Seminari

Elaboració de l'Ordre de Comprovació de Valors en
els transmissions patrimonials

M

Situació

Estat actual

Observacions

Assolit

 Aprovació de l'Ordre 3/2016, de 26 de maig, amb un nou
sistema pel qual s'assumeix el criteri del TSJCV i es dóna
seguretat jurídica.

 Aprovació de l'Orde 6/2017, de 19 de juliol,
per la qual s’estableixen els coeficients
aplicables en 2017 al valor cadastral als efectes
dels impostos sobre transmissions
patrimonials i AJD i sobre successions i
donacions, així com la metodologia empleada
per a la seua elaboració i determinades regles
per a la seua aplicació, després del
pronunciament del Tribunal Suprem, en les
Sentències 639 i 640/2017 en relació amb el
mètode de comprovació de valors de l'article
57.1.b de la Llei General Tributària.
 Aprovació de l'Orde 25/2017, de 22 de
desembre (igual que l’anterior),. després del
pronunciament del Tribunal Suprem, en les
Sentències 639 i 640/2017.

Pla d’Implantació de l’Administració Electrònica

M

Assolit

 El Consell aprovà el 30 de desembre de 2016 el Pla
Estratègic de TIC 2016-2020, amb 550 M€.
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Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
Objectiu

Seminari

Proposta d'un Nou Model de Finançament
autonòmic i negociació al si del CPFF

M

Situació

Estat actual

Assolit

 Proposta valenciana i defensa en tots els fòrums, com la
Conferència de Presidents i el Senat.

Observacions

 El Ple del Consell, de 19 de gener de 2018,
aprova la sol·licitud de compareixença del
 El 23/11/2017 els representants de la Comunitat Valenciana president de la Generalitat en la Comissió
General de les CCAA del Senat per a valorar el
han presentat en el CTPE l’anàlisi de l’Informe del Comité
retard en la reforma del sistema de
d’Experts de 27 de juliol i l’avanç de la proposta de la
finançament.
Comunitat Valenciana
 08/02/2018: Presentació pel Comité d’Experts de les Corts  27/06/2018: Reunió de la Comissió Mixta
Corts-Consell per a abordar amb urgència el
del II Informe de Model de Finançament amb proposta de
tema del finançament autonòmic davant la
reforma en sessió de la Comissió Mixta Consell-Les Corts
celebració de la reunió del Consell de Política
amb assistència de representants de la societat civil
Fiscal i Financera (CPFF) (19/07/2018).
valenciana.
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Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
Objectiu

Seminari

Elaboració d’una nova Llei d’Hisenda Pública
valenciana que unifique totes les modificacions
normatives introduïdes al llarg dels anys, així com
que incorpore mecanismes que milloren l’eficiència
administrativa, la qualitat dels serveis públics i
l’acció del Govern

T

Situació

Estat actual

Observacions

Assolit

 A través de la Llei 13/2016, de 29 de desembre, de mesures

 En tramitació el Projecte de Decret del Consell

fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de
la Generalitat s’ha escomès una reforma dels aspectes més
peremptoris de la vigent llei d'hisenda. Les modificacions
afecten els articles 39.5; 40,3; 63,1; 93,2; 99,2; 101; 104,2; 106;
111,2; 122; 132; 142.1,b; 143; 156; 157;165,1; i la disposició
addicional cinquena i la disposició transitòria quarta.

pel qual es regula el procediment de gestió de
pressupost de la Generalitat, per tal d'aconseguir
major fluïdesa en la tramitació administrativa,
sense perdre les garanties jurídiques en la
mateixa.

 A través de la Llei 21/2017 de 28 de desembre, en l'article 18,
s'afig un nou apartat 6 a l'article 26, article 40, apartats 1, 3, 4,
5, 7 i 8, article 63, apartat 1, article 96, apartats 2 i 3, i un nou
apartat 4, article 112, article 120, apartat 4 i un nou apartat 5,
apartat primer, lletra a, de l'article 156, article 165, nou apartat
al punt 3 de l'article 171, nou apartat al punt 5 de l'article 171,
un nou capítol V al títol X, amb un nou article 178, de la Llei
1/2015.

 Ordre 1/2018, de 23 de març, de la Conselleria d'Hisenda i
Model Econòmic i de la Conselleria de Justícia, Administració
Pública, Llibertats Públiques i Reformes Democràtiques, per la
qual s'estableixen els procediments d'autorització en matèria
de despeses de personal de la Generalitat (DOGV 8.264 de
29/03/2018).
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Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
Objectiu

Seminari

Nova política fiscal:
Lluita contra el frau fiscal. Campanya d'inspecció de
liquidacions de l'impost de patrimoni relatius als
exercicis 2013 i 2014. Aplicació a través de la llei
d'acompanyament als pressupostos de 2017 de la
reforma tributària a partir de l'informe de la
comissió d'experts

T

Situació

Estat actual

Assolit

 La proposta de reforma del sistema tributari valencià s'ha
plasmat en la Llei de Mesures Fiscals, de Gestió
Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat
per a 2017. La proposta del repertori de mesures a adoptar
ha atés, dins de l'escenari de restriccions pressupostàries,
de forma preferent a les conclusions de l'informe per a la
Reforma Tributària de la Comissió d'Experts.

Observacions

 Llei del Joc: Avantprojecte Llei del Joc, aprovat pel Consell
de 2 de febrer de 2018.
 Llei de Taxes: Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la
Generalitat, de Taxes, publicada en el DOGV de
30/12/2017.
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Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
Objectiu

Seminari

Disseny d'un nou model de sector públic
instrumental, que culminarà amb la tramitació
d'una nova llei

T

Situació

Estat actual

Observacions

Assolit

 S'està reestructurant les entitats que integren el sector
 En aquest procés de reestructuració ha sigut
públic i està obert el diàleg amb les conselleries implicades. necessari escometre actuacions front al deute
Accions de reestructuració progressiva.
acumulat i els desequilibris financers i
patrimonials dels ens del sector públic.
 Preparat 2on. esborrany de la Llei del Sector Públic
Instrumental de la Generalitat, havent incorporat les
 En les entitats i organismes hi ha
aportacions de les conselleries i sindicats membres de la
aproximadament 2.000 llocs temporals.
Comissió de Diàleg Social del Sector Públic. (Veure Morella)
 Fins avui s'han signat tres acords amb els sindicats en la
Comissió del Diàleg Social:
- Primer acord: per a reduir el percentatge de llocs ocupats
per personal interí o amb caràcter temporal. S'emplaça al
Consell a convocar el màxim de places que permeta la llei
de Pressupostos Generals de l'Estat amb la finalitat de
garantir la seguretat en l'ocupació.
-Segon acord: per a l'accés a un lloc en el Sector Públic
garantint la igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, i superant
un procés selectiu amb temaris, exàmens i tribunals similars
als exigits per a accedir a la Funció Pública.
-Tercer acord per a regular les borses de treball temporal
del Sector Públic. Es fixen unes normes transparents i
objectives per a la contractació d'interins i temporals en el
Sector Públic. Amb açò s'atallaran totes les portes
posteriors d'entrada al Sector Públic..
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Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
Objectiu

Seminari

Situació

Estat actual

Observacions

Reestructuració de l’Institut Valencià de Finances,
la governança del qual serà homologable a la banca
comercial, amb la inclusió en el consell general
d'independents i un acord de supervisió amb el
Banc d'Espanya

T

Assolit

 Aprovat el nou Reglament Orgànic i Funcional (ROF) de

l'Institut Valencià de Finances (IVF), que suposa el pas previ
i necessari per a l'escissió de l'actual IVF i prepara el camí a
la creació del nou Banc Públic (Ple del Consell, 14/07/2017).

Com a novetat principal cal destacar que, per
primera vegada en la seva història, l'Institut
Valencià de Finances (IVF) va obrir els seus
òrgans de govern a la participació de persones
independents de reconegut prestigi
(14/07/2017).

Desenvolupament de l'Administració Electrònica:
Implantació de la firma electrònica en la
Generalitat, per a acabar amb el suport paper

T

Assolit

 Accions en execució: implantant el “portafirmes electrònic”, 
el “registre departamental” com a valisa electrònica,
realització de presentacions i formacions en les
conselleries, avançant el Pla de Transformació Digital.

Aprovada la modificació parcial del Decret
220/2014, de 12 de desembre, sobre el
reglament de l’Administració electrònica de la
CV, amb la qual es pretén adaptar la
normativa de la GVA a l’exigència del nou
paradigma digital (29/12/2017).

 Licitació electrònica a tota la GVA.

 Llançament de “Gaspar”, aplicació informàtica que elimina
 Des de la Posada en marxa del Pla TIC 2016el paper y accelera la tramitació de les iniciatives
2020 més de 650.000 persones han evitat un
procedents de Les Corts.
desplaçament d'una finestreta física per
 Nova plataforma en línia de pagaments de la Generalitat,
presentar documentació, usant internet
en funcionament i disponible per a tots els seus usuaris
(1/07/2018).
(1/6/2017).
 Aprovat la modificació parcial del Decret 220/2014, del 12
de desembre, sobre el reglament de l'Administració
electrònica de la CV. Empreses, funcionaris i professionals
col·legiats estaran obligats a relacionar-se amb
l'administració solament de forma electrónica (Consell,
29/06/2018).
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Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
Objectiu

Seminari

Situació

Estat actual

Observacions

Creació d'una Comissió d'optimització dels fons i
programes europeus per a aconseguir que
segueixen un instrument de vertebració d'una
especialització intel·ligent de la Comunitat
Valenciana i que contribuïsquen a pal·liar el dèficit
públic

T

Assolit

La RIS3CV (Estratègia d'especialització intel·ligent) és va
aprovar en desembre de 2016, el que implica la creació
d’una comissió de seguiment.

Culminació del procés de reestructuració de la SGR.
Aprovació d'un Decret Llei que empare

S

Assolit

 Aprovació del Decret Llei 1/2017, de 9 de juny, pel que
 Aquest Decret culmina la reformulació del pla
s’estableixen les normes per a fer efectiva l’adhesió del
de viabilitat de la SGR, que preveu una
contracte marc de reestructuració de riscos i deute de la
disminució d’un 75% del seu passiu bancari i la
Societat de Garantia Recíproca de la Comunitat Valenciana
venda a la Generalitat Valenciana d’una part
(DOGV 16/06/2017).
de la cartera d’actius immobiliaris adquirits
per l’IVF en el marc de les operacions de
recuperació de crèdits impagats.

a. L'execució anticipada de l'aval amb
venciment en 2018,
b. La liquidació de les quanties pendents de
pagament a la SGR derivades del contracte
de reconsolidació,
c. El traspàs d'actius de la SGR a la Generalitat
Valenciana, en compensació per l'excés
aportat per aquesta administració sobre
l'import actual del préstec participatiu a
favor de les entitats de crèdit creditores de
la SGR
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Objectiu

Seminari

Pla d’implantació de la banda ampla d’alta velocitat
per a minimitzar la bretxa digital al si de la
Comunitat Valenciana i posada en marxa del nou
centre de ciberseguretat

S

Situació

Estat actual

Observacions

Assolit

 Des de setembre de 2017 s’ha elaborat el Mapa de la
 La iniciativa ha permès identificar 640 noves
Banda Ampla de la Comunitat Valenciana, en col·laboració
zones sense cobertura que no constaven en la
amb els ajuntaments (22/01/2018).
informació oficial o "zones blanques NGA"
(410 polígons o parcs empresarials situats en
 El centre de ciberseguretat està en ple funcionament.
185 poblacions i de 230 noves entitats
singulars de població inferiors al municipi
(pedanies, disseminats, urbanitzacions) en 71
ajuntaments.
 Elaborades les bases per al programa d'ajudes
a operadors de telecomunicacions, amb la
finalitat d'estimular el desplegament de xarxes
de banda ampla en zones en les quals el
mercat per si mateix no està oferint aquests
serveis (06/2018). Es preveu un programa de 4
anys de durada (2019-2022) dotat amb 15 M€.
Actualment es troba en fase d’audiència
pública
 Es constituirà una oficina de suport als
ajuntaments per a aconseguir que la banda
ampla d'alta velocitat arribe a tot el territori
de la CV.
 S’està treballant per a eliminar les barreres
administratives per al desplegament de la
banda ampla en carreteres de la Comunitat
Valenciana.
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Objectiu

Seminari

Creació d’una base de consultes tributàries i
progressiva implantació de la presentació
telemàtica de declaracions tributàries

S

Situació

Estat actual

Observacions

Assolit

 A final de juliol de 2017 estarà disponible el nou portal
tributari per a facilitar l’accés al ciutadà de la informació
tributària (consultes i criteris administratius).

 Ampliació contínua del nombre de
declaracions tributàries i la seua presentació i
pagament telemàtica.

 Al mateix temps s´han adaptat els sistemes per a permetre
la presentació telemàtica de l’impost de Transmissions
Patrimonials i AJD, Compra-venda de vehicles i Taxa Fiscal
sobre màquines de joc i el pagament per targeta.
Aprovació del Pla d'Acció de Fons Europeus: 20182020

S

Assolit

 Aprovat pel Consell el 23 de març de 2018. Prèviament, el 
12 de març, havia estat aprovat per la Comissió
Interdepartamental d'Acció Exterior i Relacions amb la Unió
Europea.

El PAFE s’estructura en sis eixos (tres interns i
tres externs) que engloben 21 objectius
estratègics, per a millorar la gestió dels fons
europeus, perseguir l'obtenció de més
recursos econòmics europeus, i millorar la
imatge de la Comunitat Valenciana a Europa,
per tal de recuperar la confiança perduda en
l'anterior etapa per part de les institucions
europees.

 Elaborat per un grup de 25 tècnics de la GVA,
es tracta d’un document executiu,
eminentment pràctic i que enmarca els
objectius, els processos i els indicadors. Les
actuacions que conté el pla han sigut
contrastades amb àrees afectades de la GVA,
com pressupostos, DGTIC o DG Funció Pública,
entre d’altres, a més d’entitats externes.
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Objectiu

Seminari

Actualització de l'inventari de béns patrimonials
procedents de la participació en l'accionariat
d'empreses

S

Situació

Estat actual

Assolit

 Tancada la signatura de resolució per la qual s’ordena
l’encàrrec de gestió per a l'actualització i optimització de
l'inventari de béns i drets de la Generalitat amb TRAGSATEC
(Grup TRAGSA)

Observacions

Finalitzat el "visor" de Geolocalització del Patrimoni de la
Generalitat (desembre 2017).
Pla d'Acció Model Econòmic 2017-2027

A

Assolit

 Finalitzat el document del Pla d'Acció per a la
 El Pla d’acció està finalitzat. Durant els mesos
Transformació del Model Econòmic 2017-2027 validat per
de setembre i octubre s’ha treballat amb
l’IVIE, serà presentat en el Seminari d’Hivern de Vinaròs ,
SERVEF, Transparència, Educació
gener 2018.
(especialment Universitats i FP, política
lingüística), Agricultura per integrar el seu pla
 Procés de Contrast Social de Model Econòmic amb la
de diversitat, Justícia i AP i Economia.
societat civil per la seva validació, i aprovació pel Consell
del document resultant. Pendent de d’aprovació a la mesa  S’ha creat la comissió de seguiment de la
de Diàleg Social del dia 26 juliol i posterior aprovació al
càtedra per a la transformació del Model
Consell del dia 27.
econòmic amb la UA i amb la societat civil. Les
seves aportacions integrades per enriquir el
Pla.
 L’IVIE validant baix paràmetres econòmics el
document: consolida amb les seves
corresponents fonts d’informació econòmica
les aportacions fetes per la GVA Realitzat
 S’ha treballat amb DG TIC l’aplicació per a la
comunicació amb les conselleries
 Elaborant un estudi sobre ECONOMIA BLAVA,
les conclusions del qual seran incorporades al
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Objectiu

Seminari

Situació

Estat actual

Observacions
Pla d’Acció. Pendent de presentació en el
segon semestre de 2018.
 En els propers mesos es licitarà contractes
amb universitats publiques valencianes sobre
la situació de l’Economia TARONJA (industries
creatives) en la Comunitat Valenciana. El
document inclourà recomanacions politiques
per impulsar i optimitzar les potencialitats
d’aquest “sector” a la Comunitat.

Aprovació Ordre subvenció per a projectes
d'Inversió I+D+i. Línies de l’Institut Valencià de
Finances (IVF) de finançament amb interès
bonificat per a inversió en béns d'equip

A

Assolit

 Publicada l'Orde 19/12017, de 14 de desembre, de la
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per a la concessió
d'ajudes en forma de bonificació dels costos financers
d'operacions de préstec atorgades per l'IVF, per al
finançament de projectes empresarials elegibles en el marc
del canvi de model econòmic (DOGV, 21/12/2017 i
26/12/2017 - correcció d’errades).
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Objectiu

Seminari

Banda ampla en centres escolars públics. A finals
de 2017 o principis de 2018 el 100% dels centres
educatius públics disposaran de banda ampla de
100 Megabites

A

Situació

Estat actual

Assolit089

 Actuació realitzada exclusivament per part de la
Generalitat,posteriorment s'instal•larà la xarxa wifi per
mitjà del conveni amb Red.es

Observacions

 Dins dels compromisos sobre el compliment
de determinades actuacions i condicions
d’aplicació del FLA consta l’Adhesió al Conveni
marc de col·laboració per a l’extensió de la
 Totes les actuacions depenent de la Conselleria d’Hisenda i
banda ampla ultraràpida de centres docents
Model Econòmic estan complides. La situació actual és:
espanyols amb Red.es. Aprovat pel Consell en
-A data 24/5/2018, el 97,6% dels centres educatius públics
data 22/12/2017.
disposen de banda ampla de 100 Mbps
 El projecte no inclou els centres
-Abast: 944 centres. La resta de centres d'ensenyaments
d'ensenyaments no obligatòries.
obligatoris ja disposaven de connectivitat a 100Mb abans
d'iniciar el projecte, a través de la Xarxa Corporativa de la
Generalitat. Tres centres anul•lats per falta d'activitat.
-Actualment finalitzats: 921. Queda un total de 23.
D'aqueixos, 10 estan pendents de permisos (municipals,
diputació, GVA, particulars, etc.), 7 estan pendents d'obres
per part dels centres i la resta, 6, en fase d'instal•lació .
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Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
Objectiu

Seminari

Aprovació dels Fons de Fons de capital risc en el
marc del Programa Operatiu FEDER i de naturalesa
social en el marc del Programa Operatiu del Fons
Social Europeu (FSE)

A

Situació

Estat actual

Observacions

Assolit

 Aprovat pel DECRET LLEI 6/2017, d’1 de desembre de
2017, del Consell, per a la constitució de dos fons sense
personalitat jurídica per a la gestió dels instruments
financers dels programes operatius FEDER i FSE de la
Comunitat Valenciana 2014-2020. Convalidat a les Corts
en data 24/01/2018 (DOGV 8190, de 14.12.17).

 Fons sense personalitat jurídica dels
previstos en l'article 2.4 de la Llei 1/2015 de
6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector
Públic Instrumental i de Subvencions, per a
la gestió dels instruments financers dels
respectius Programes Operatius, que seran
gestionats per l'IVF.

 El Ple del Consell de 06.04.2018 ha aprovat el pressupost
per a 2018 dels dos fons creats per la Generalitat al
desembre de 2017 per a la gestió dels instruments
financers dels programes operatius del FEDER i de l'FSE de
la Comunitat Valenciana 2014-2020, que gestionarà
l'Institut Valencià de Finances (IVF). El primer pressupost
d'activitat dels dos fons ascendeix a un total de
31.105.000 euros, aproximadament el 50 % dels quals
seran recursos europeus. D'aquesta quantitat, 29.305.000
euros corresponen al Fons IF FEDER CV 2014-2020, i
1.800.000 euros, al Fons IF FSE CV 2014-2020 (DOGV
8278, de 20.04.18). Així es permet complir amb la senda
financera i el marc de rendiment acordat amb la Comissió
Europea en els respectius Programes Operatius, a fi de no
perdre recursos.
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Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
Objectiu

Seminari

Programa de conscienciació en matèria de ciberseguretat: Campanyes educatives en col·legis,
entitats locals i PIMEs valencianes, així com campanyes en xarxes socials, mitjans de comunicació

A

Creació i posada en marxa d'un Observatori sobre
Intel·ligència Artificial (IA) aplicada a
l'Administració pública

V

Situació

Estat actual

Observacions

Assolit

 Implementat a través del Pla Valencià de Capacitació en
Ciberseguretat.

 S’han realitzat les accions següents:

En execució

Identificació de col·lectius objectiu del Pla.
Elaboració d'esborrany de proposta Pla d'acció
dirigida a centres educatius.
Desenvolupament de continguts i sessió pilot
de jornada dirigida a famílies.
Desenvolupament de continguts i preparació
de sessió dirigida a alts càrrecs de la
Generalitat.
Desenvolupament de campanya en xarxes
socials “INICI DEL CURS SEGUR”.
Campanya en Xarxes Socials, elaboració
d'Infografies i xarrades en centres de dones.
Disseny i difusió d'altres infografies de
conscienciació en ciberseguretat: Dia del
Xiquet i Dia d'Internet Segura.
Llançament a través dels Mitjans de
comunicació i les Xarxes Socials de la
Campanya de Comunicació del Pla: Assolit
(1ª fase)
Posada en producció del portal web de
conscienciació https://concienciat.gva.es/
Execució del pilotatge del pla d'acció per a
centres educatius (11 instituts)

 El portal d’Intel·ligència Artificial està finalitzat. Al llarg del  El portal està creat però pendent de
segon semestre estarà publicat en obert.
constitució de l’equip d’elaboració de
continguts.
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Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
Objectiu

Seminari

Situació

Estat actual

Observacions

Reestructuració i enfortiment de l'organització de
l'Institut Valencià d'Administració Tributària (IVAT)
mitjançant la modificació de l'Estatut de l'IVAT

V

Assolit

 El Consell Rector de d’Institut Valencià d’Administració
Tributaria (IVAT) va aprovar el 13 de juny de 2018 la
modificació del seu Estatut.

Aprovació de la normativa reguladora de la Junta
Superior de Contractació Administrativa, dels
Registres Oficials de Contractes, i de Contractistes i
Empreses Classificades, i de la Central de Compres
de la Generalitat

V

Assolit

 Aprovat Decret 35/2018, de 23 de març, del Consell, pel 
qual es regula la Junta Superior de Contractació
Administrativa, el Registre Oficial de Contractes de la
Generalitat, el Registre de contractistes i empreses
classificades de la Cv i la Central de Compres de la
Generalitat i s'adopten mesures respecte de la contractació
centralitzada (DOGV, 3/04/2018).

Culminació del Projecte de Banc Públic de la
Generalitat

V

En execució

 SGR. La nova Societat de Garantia Recíproca de la CV, sota  Pendent d’aprovació del ROF.
la seua nova marca Afín SGR, posarà a la venda 793
immobles dels mil que integren la seua cartera
immobiliària, en una operació amb la qual espera
ingressar 30 milions d'euros i reduir així el seu deute
sènior de 83 a 30 M€ (05/03/2018)
 Fons de fons. Constitució del Consell Executiu del Fons
de Fons amb finançament del FEDER i aprovació de les
bases per a la selecció d'intermediaris financers. Es
posaran en el mercat 125 M€ per a projectes
empresarials de caràcter innovador i base tecnològica, i
per a empreses amb un alt potencial de creixement
(28/06/2018).
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Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
Objectiu

Seminari

Modificació de la normativa vigent per a la
simplificació administrativa amb l'objectiu que les
entitats locals puguen exercir competències
diferents a les pròpies i atribuïdes per delegació

V

Situació

Estat actual

Assolit

 Decret, pel qual es regula el procediment per a l'obtenció
dels informes previstos en l'article 7.4 de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, reguladora de les bases del Règim Local.
(Aprovat pel Consell de 25/05/2018)

Observacions
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Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques
Objectiu

Seminari

Situació

Estat actual

Observacions

Decret per a la creació d'una xarxa pública
d'Oficines d'Atenció a les Víctimes del Delicte

M

Assolit

 Decret aprovat pel Consell el 4/11/2016.

 La nova xarxa estarà present en els 36
partits judicials. Hi ha 22 oficines que
disposen de 57 professionals, (29/01/2018).

Reformar i millorar el model valencià de justícia
gratuïta. Desenvolupament legislatiu

M

Assolit

 Aprovat Decret 17/2017, de 10 de febrer, del Reglament
d’assistència jurídica gratuïta.

 Projecte d'ordre per la qual es revisen les
quanties dels mòduls i bases de
compensació per als advocats del torn
d’ofici i que també modifica el Decret
17/2017 (09/05/2018).

 Acord amb els advocats del torn d'ofici per a recuperar
els honoraris de 2005, als quals s'aplicarà un augment
del 20,7 % (9/05/2018).

 El pressupost 2018 destinada al Consell
Valencià de Col·legis d'Advocats ascendeix a
33,5 M€, la qual cosa representa un
increment d'un 18,37 % respecte a 2017 i
d'un 64 % respecte a 2015.
Nova Llei Electoral Valenciana

M

Assolit

 En comptes d'impulsar una reforma legal la conselleria
va optar per la creació d'un Observatori per a la Reforma
Legal.
 L'informe de conclusions s’entregà a la presidenta de la
comissió el 17/02/2016 i és va informar del seu
contingut al Consell en la reunió del 19/02/2016. Els
experts que van formar part de l'Observatori han
comparegut davant la citada comissió.

 Amb la creació d'una Comissió especial
d'estudi pel que fa a la possibilitat d'una
àmplia reforma de l'Estatut d'autonomia de
la Comunitat Valenciana, Els Corts van
assumir per a si la responsabilitat de
promoure una nova Llei Electoral
(20/01/2016).

 La Proposició de llei electoral valenciana va ser admesa a
tràmit a les Corts el 23 de maig de 2018 i actualment es
troba en tràmit parlamentari.
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Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques
Objectiu

Seminari

Situació

Estat actual

Observacions

Engegada dels treballs per elaborar un Pla
estratègic de Recursos Humans a 4 anys en la GV

M

Assolit

 Informe al Consell el 23/12/2016.

Obertura del procés de diàleg per elaborar la
nova Llei valenciana de la Funció Pública

M

Assolit

 Iniciat el 17/06/2016.

 Aprovat l'avantprojecte de la nova Llei de la
Funció Pública Valenciana (Consell,
26/01/2018).

Avantprojecte de Llei de Mediació de la CV

T

Assolit

 Aprovat l'Avantprojecte de Llei de Mediació de la CV (Ple
Consell, 28/07/2017).

 En tramitació parlamentària.

 Aprovat el projecte de Llei de Mediació per part del
Consell (02/03/2018)
Reglament de Justícia Gratuïta

T

Assolit

 El Consell aprova el Reglament d’assistència jurídica
gratuïta el 10 de febrer de 2017.

Avantprojecte de la nova Llei d'ordenació i
gestió de la Funció Pública valenciana

T

Assolit

 Aprovat l'Avantprojecte de Llei de ordenació i gestió de
la Funció Pública valenciana (Ple Consell, 26/01/2018).
 Llei 11/2017, de 19 de maig, de la Generalitat, de
modificació de la Llei 10/2010, de 9 de juny, de la
Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública
valenciana (DOGV, 29/05/2017).

 L'Avantprojecte Inclou les recomanacions
de la Comissió d'Experts i les d'igualtat
recollides en el “Llibre Violeta”.
 Llei 11/2017: En les ofertes d’ocupació
pública es reservarà una quota no inferior al
set per cent de les vacants per a ser
cobertes entre persones amb un grau de
discapacitat igual o superior al trenta-tres
per cent, de manera que, almenys,
s’assolisca el dos per cent dels efectius
totals.
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Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques
Objectiu

Seminari

Situació

Estat actual

Observacions

Presentació del Pla estratègic de recursos
humans per a la Generalitat

T

Assolit

 Presentat El Pla al Ple del Consell i a Sindicats en la Taula
General de Negociació (23/12/2016).

 23/12/2016. Entregat el document i
presentació de la planificació de l'OPE
derivada del Pla.

Avantprojecte de Llei de la Memòria
Democràtica i per a la Convivència de la
Comunitat Valenciana

T

Assolit

 Aprova el Projecte de Llei de la Memòria Democràtica i
per a la Convivència de la CV (Consell 24/02/2017).

 Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la
Generalitat, de memòria democràtica i per
la convivència de la Comunitat Valenciana
(DOGV, 13/11/2017).

Elaboració i presentació d'un pla
d'infraestructures judicials per a la CV

S

Assolit

 Presentació en el Seminari d’Ademús, juliol 2017.

Implantació de la Fase I de la Nova Oficina
Judicial

S

Assolit

 L’1 d’abril de 2017 concloïa la primera fase
d’implantació de la Nova Oficina Judicial amb la creació
dels Serveis Comuns Generals.

Implantació de la Nova Oficina Fiscal

S

Assolit

 Aprovada la relació de llocs de treball de la Nova Oficina
Fiscal (NOF), així com la Unitat de Suport al Fiscal
Superior (Resolució de 28/09/2017).

 Aprovada Llei en Les Corts, 19/10/2017.

 La Direcció General de Justícia va començar
a l’abril de 2016 a implantar la nova oficina
fiscal.

 Publicada l’aprovació definitiva de las RPTs en el BOE de
7 de novembre de 2017.
Nova plataforma informàtica que permet la
presentació telemàtica d'escrits

S

Assolit

 Implantat en els 36 partits judicials

Creació de gabinets psicosocials comarcals que
donen suport als Jutjats de Família

S

Assolit

 Creats i en funcionament des de desembre 2017.

 El TSJ seguirà la seua pròpia calendarització
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Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques
Objectiu

Seminari

Situació

Estat actual

Observacions

Pla de mobilitat interadministrativa de les
empleades públiques víctimes de violència de
gènere

A

Assolit

 Presentada la Guia per a Empleades Públiques Víctimes
de la Violència de Gènere (06/09/2017).

 Conveni de la GV amb la FVMP per a
impulsar la mobilitat de les empleades
públiques, per raó de violència de gènere,
25/10/2017 (publicat al DOGV el
13/11/2017).

Elaboració del primer Pla d’Igualtat en l’àmbit de
l’Administració de Justícia

A

Assolit

 Aprovat el I Pla d’Igualtat per el personal Autonòmic
dels jutjats valencians 2018-2020 (30/12/2017).

 Aprovat amb el suport de totes les
organitzacions sindicals amb representació
a la Mesa sectorial de Justícia.

Constitució del Fòrum Justícia i Discapacitat

A

Assolit

 Constituït el Fòrum sobre Justícia i Discapacitat, el 19 de
novembre de 2017.

 S’insereix en el marc del Fòrum per a la
Millora de la Justícia a la CV, que es va
posar en marxa al 2015 com espai de
trobada dels operadors jurídics i els
ciutadans.

 És un organisme de caràcter consultiu, que té com a
finalitat afavorir l'accés de les persones amb diversitat
funcional o sensorial i les seues famílies a la Justícia en
condicions d'igualtat, així com garantir la seua protecció
jurídica.
Oferta Pública d’Ocupació 2017-2019

A

Assolit

 Aprovat el Decret pel qual s’aprova l’Oferta d’Ocupació
Pública (OPE) del 2017.Inclou 2.008 places, 60% seran de
torn lliure i 40% de promoció interna (27/12/2017).

Elaboració d’un estudi per a la racionalització i
millora de la classificació dels llocs de treball

A

Assolit

 Informe finalitzat el 12 de desembre de 2017.

Elaboració del reglament de l'Institut Valencià
de la Memòria Democràtica, els Drets Humans i
les Llibertats Públiques

V

Assolit

 El projecte de reglament ha sigut elaborat. Iniciada la
seua tramitació, actualment es troba en fase d’informe
de les al·legacions rebudes durant el tràmit d’audiència.

M: Seminari Morella (gener16). T: Seminari Torrevieja (juliol16). S: Seminari Sagunt (gener17). A: Seminari Ademús (juliol17). V: Seminari Vinaròs-Benicarló (gener18)

46

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques
Objectiu

Seminari

Situació

Estat actual

Revisió dels protocols d'actuació en matèria de
violència de gènere i potenciació de les unitats
d'avaluació de riscos

V

Assolit

 El grup d’experts d’àmbit jurídic ha mantingut diverses
reunions de treball que han permés la finalitzatció del
projecte. Les Direccions Generals de la conselleria i el
grup d’experts han conclòs la revisió dels protocols
d'actuació en matèria de violència de gènere i
potenciació de les unitats d'avaluació de riscos i les
mesures per millorar la coordinació de les distintes
institucions en matèria de protecció a les víctimes.

Elaboració d'un pla estratègic de l'Institut
Valencià d'Administració Pública

V

Assolit

 L’IVAP ha elaborat el seu pla estratègic partint d’un
extens treball de camp basat en enquestes, entrevistes i
opinions d’experts.

Pla d'estabilització i consolidació dels Recursos
Humans de la GV

V

Assolit

 Elaborat el Text del Pla d'estabilització i consolidació dels
Recursos Humans de la GV que té per objecte
desenvolupar una iniciativa plurianual planificada (20172020) destinada a augmentar l'estabilitat en l'ocupació
pública de l'àmbit de Funció Pública de la Generalitat, a
fi de reduir al màxim la taxa de temporalitat.

Ordre de borses de treball

V

Assolit

 Aprovada la nova ordre reguladora de les borses de
treball.

Observacions
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Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Objectiu

Seminari

Situació

Estat actual

Observacions

Decret d'Admissió Escolar

M

Assolit

 Decret 40/2016, de 15 d’abril, del Consell, pel qual es
regula l’admissió en els centres docents públics i privats
concertats que imparteixen ensenyances d’Educació
Infantil, Educació Primària, Educació Secundària
Obligatòria i Batxillerat (DOGV, 18/04/2016).

Nova Llei de l'IVAM

M

Assolit

 Llei 1/2018, de 9 de febrer, de la Generalitat, reguladora
de l'Institut Valencià d'Art Modern -IVAM (DOGV,
22/02/2018).

 Aprovació de la Llei en Les Cortst per
unanimitat en el Ple del 24 de gener de
2018.

Llei de Mecenatge

M

Assolit

 Aprovada la Llei, de la Generalitat, del mecenatge
cultural, científic i esportiu no professional a la
Comunitat Valenciana (Ple Corts 18/07/2018)

 Començà sent una modificació de la llei
9/2014 però finalment, per demanda del
sector, s'optà per redactar-ne una de nova.

Modificació de la Llei de Patrimoni

M

Assolit

 Aprovat per Les Corts en l'article 65 de la Llei 13/2016,
de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió
administrativa i financera, i d’organització de la
Generalitat.

 La norma regula la utilització dels centres
docents fora de l'horari lectiu.

Convocatòria d'oposicions a docents. 1.055
places de docents en 2016

M

Assolit

 Ordre 11/2016 de 3 de maig i Ordre 13/2016 de 3 de
maig de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i
Esport.

Decret de Plurilingüisme

T

Assolit

 Aprovació 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 (DOGV,
22/02/2018).

Mapa d'Ensenyaments Musicals

T

En execució

 Presentació pública prevista per a la tardor

El Decret del Plurilingüisme està derogat.
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Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Objectiu

Seminari

Situació

Estat actual

Observacions
 Aquest pla s'inclou en 'Fes Cultura' i conté
quatre apartats: la Capital Cultural
Valenciana, la MECUV, (Mesa de la cultura
valenciana), la Motxilla Cultural i l'Entrada
Solidària.

Pla valencià de democratització cultural

T

Assolit

 Presentació del Pla de Democratització Cultural per
garantir l'accés a la cultura, 19 de gener de 2017.

Taula de la Cultura Valenciana (MECUV)

T

Assolit

 Presentació pública de la MECUV el 19/01/2017.
 La MECUV es constitueix el 12/05/2017.

Procés de participació per a la redacció de la Llei
Valenciana d'Educació

S

Assolit

 Procés participatiu per a elaborar la Llei Integral
Valenciana d’Educació (LIVE) realitzat des de el 12 de
juny al 17 de juliol de 2017..

Convocatòria pública de places docents 20172019

S

Assolit

 Convocatòria procediment selectiu per a l’ingrés en el
cos de Mestres amb 3.000 places: Ordre 12/2018, de 17
d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i
Esport (DOGV, 19/04/2018).

 Curs 2017-2018: cos d'educació Primària
(3.000 places d'accés lliure).
 Curs 2018-2019: cos d'educació Secundària
(5.000 places d'accés lliure).
 Curs 2019-2020: cos d’educació Secundària
i altres cossos docents (2.000 places de
lliure accés).
 Curs 2020-2021: cos d’educació Infantil i
Primària (2.500 places d’accés lliure).

Decret d'Inclusió Educativa

S

En execució

 Presentació del decret d’educació inclusiva
(14/12/2017).

 Pendent de rebre el dictamen del Consell
Jurídic Consultiu

 Aprovació imminent al Ple del Consell
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Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Objectiu

Seminari

Pla d'Inversions en Patrimoni Cultural

S

Situació

Estat actual

Observacions

Assolit

 Presentació el 12 de juliol de 2017 del Pla d'Inversions
en Patrimoni Cultural Valencià (PIPCV), dotat amb 4,1
milions d'euros per a l'exercici 2017-2018.

 Presentats els 8 programes d'actuació:

Decret d'Entitats Esportives

S

Assolit

 Aprovat Decret 2/2018, de 12 de gener, del Consell, pel
qual es regulen les entitats esportives de la CV (DOGV,
19/01/2018).

Decret pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i
Funcional (ROF) dels Centres Educatius

A

En execució

 ROF específic d’EOI (aprovat mitjançant el Decret
167/2017, de 3 de novembre).
 La resta de Reglaments (Centres Integrats de Formació
Professional, Centres d’Ensenyaments Superiors
depenent de l’ISEACV, Centres d’Infantil i Primària i
Centres de Secundària i Batxillerat) començaran a
debatre’s en mesa sectorial a partir de setembre.

Decret de Currículum de Secundària i Batxillerat

A

Assolit

-

Espais de la Generalitat
Recuperem Patrimoni
Recerca Patrimonial
Patrimoni Accessible
Turisme Patrimonial
Patrimoni de la Humanitat
Infraestructures Culturals
Inventari i Conservació del Patrimoni de
la Guerra Civil.

 La previsió inicial era aprovar un únic decret
però finalment es decidí desenvolupar ROF
específics per cada tipus de centre.

 Decret 51/2018, de 27 d’abril, del Consell, pel qual es
modifica el Decret 87/2015, pel qual estableix el
currículum i desplega l’ordenació general de l’educació
secundària obligatòria i del batxillerat a la Comunitat
Valenciana (DOGV, 30/04/2018).

M: Seminari Morella (gener16). T: Seminari Torrevieja (juliol16). S: Seminari Sagunt (gener17). A: Seminari Ademús (juliol17). V: Seminari Vinaròs-Benicarló (gener18)
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Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Objectiu

Seminari

Situació

Estat actual

Observacions
 La previsió de convocatòria és cada any.

Projecte de residència d'artistes obertes a tot
tipus de creadors i creadores de diferents
disciplines: Investigació, Mediació i Producció

A

Assolit

 Convocades les tres residències: Alacant: producció,
Castelló: investigació i València: mediació, amb un
pressupost de 150.000 €

Enquesta de pràctiques culturals

A

Assolit

 L’enquesta, que s’ha elaborat en col·laboració amb la
Universitat de València, es pot consultar en la web de
l’Observatori de Cultura Valenciana.

Direcció del Circuit del Motor i Promoció Esportiva S.A

A

Assolit

 Resolt el concurs públic per al nomenament del director
o de la directora general del Circuit del Motor i Promoció
Esportiva, SA (bases publicades al DOGV, 22/11/2017).

Pla Director de Coeducació

V

Assolit

 Presentació del Pla Director de Coeducació el 22 de març
de 2018. Hi ha prevista una inversió de 16,18 milions
d’euros en 4 anys.

Pla 2018 per a la participació i formació del
professorat valencià

V

Assolit

 Organitzats els congressos dins del Pla 2018 per a la
Participació i la Formació del professorat valencià
mitjançant els diversos Cefire de què disposa la
Conselleria.

Posada en marxa del Consell Interuniversitari
Valencià d'Estudiants

V

Assolit

 Decret pel qual s’aprova el Reglament de règim intern
del Consell Interuniversitari Valencià d'Estudiant aprovat
pel Consell (20/07/2018)

 Pendent de la ratificació per part del consell
d'administració de l’empresa pública.

 El primer es va celebrar el 4 i 5 de maig i
l’últim es celebrarà el 16 i 17 de novembre.

M: Seminari Morella (gener16). T: Seminari Torrevieja (juliol16). S: Seminari Sagunt (gener17). A: Seminari Ademús (juliol17). V: Seminari Vinaròs-Benicarló (gener18)
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Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Objectiu

Seminari

Observatori Valencià de la Cultura

V

Situació

Estat actual

Assolit

Observacions

 Presentació del portal web de l’Observatori de Cultura
Valenciana (17/07/2018).
 Web de consulta:
http://desalrcons.gva.es/es/web/observatori-valencia-dela-cultura

Impuls i suport al primer Conveni Col·lectiu dels
actors i actrius valencians

V

Assolit

 Resolució de 4 de maig de 2018, de la Subdirecció
General de Relacions Laborals, per la qual es disposa el
registre i publicació del text del Conveni col·lectiu de
treball del sector dels actors i actrius de teatre de la
Comunitat Valenciana (DOGV, 31/05/2018).

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Objectiu

Seminari

Llei de Mort Digna

M

Situació
Assolit

Estat actual

Observacions

 Aprovada la llei 16/2018, de la Generalitat, de drets i
garanties de la dignitat de la persona en el procés
d'atenció al final de la vida (DOGV 29/06/2018).

M: Seminari Morella (gener16). T: Seminari Torrevieja (juliol16). S: Seminari Sagunt (gener17). A: Seminari Ademús (juliol17). V: Seminari Vinaròs-Benicarló (gener18)
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Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Objectiu

Seminari

Decret d'Impacte en la Salut. En totes les
polítiques

Pla de Salut 2016-2020

Mapa Sanitari de la Comunitat. Nou Decret

M

M

M

Situació
Assolit

Assolit

Assolit

Estat actual

Observacions

 Decret 86/2016, de 8 de juliol, del Consell, pel qual es
crea la Comissió d’Avaluació de l’Impacte en Salut i es
regula el procediment per a la implantació de l’Avaluació
de l’Impacte en Salut a la Comunitat Valenciana.

 En desenvolupament continu. Aplicant-se.

 Es constitueix la Comissió d'Impacte en Salut el 25 de
gener de 2017, així com el Comitè Tècnic de suport (7 de
març 2017), el treball del qual es presenta a la Comissió
el 19 d'octubre de 2017.

 S'està desenvolupant l'aplicació de la
ferramenta FemSalut? per al seu ús en
administracions locals i per a la seua
incorporació als procediments de
l'avaluació d'impacte ambiental.

 El Pla de Salut 2016-2020 es va presentar públicament el
20 d’abril de 2016.

 En desenvolupament continu. Aplicant-se.

 El projecte de nou decret esta pendent d ‘aprovació.

 Ara està vigent el Decret 224/2007, de 16
de novembre, del Consell, pel qual aprova
el Mapa Sanitari de la Comunitat Valenciana
i regula el procediment per a modificar-lo.

 Es disposa ja d'una ferramenta validada
(FemSalut) per avaluar l'impacte en salut de
les polítiques del Consell.

 En el segon semestre de 2018 es presentarà
l'avaluació dels primers dos anys de l'IV Pla
de Salut.

 El projecte de decret ja ha passat pel
Consell Jurídic Consultiu.

M: Seminari Morella (gener16). T: Seminari Torrevieja (juliol16). S: Seminari Sagunt (gener17). A: Seminari Ademús (juliol17). V: Seminari Vinaròs-Benicarló (gener18)
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Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Objectiu

Seminari

Projecte Campanar. Presentació del projecte per a
concurs d'idees

M

Situació
Assolit

Estat actual

Observacions

 Concurs d'idees en desenvolupament. Al juliol es
coneixerà la proposta guanyadora.

 En fase d'aprovació el Projecte del Servei
d'Emergències Sanitàries.

 El Projecte del Centre de Salut i el Centre d'Especialitats
estan acabats. Es licitaran les obres en el 3ºtrimestre
2018.

 En fase d'adjudicació la licitació de les obres
de desamiantado del pavelló de
Rehabilitació. Els dos edificis restants en
fase de redacció.

 Primers treballs per a la creació d'unes urgències
provisionals (fins que estiga el servici d'emergències
definitiu). En breu començaran les obres.

 En els PGV del 2018, s'inclouen 3,5 M€ per a
l'Espai Sanitari Campanar“Ernest Lluch”.

Integració Sociosanitària. Nou model d'atenció
farmacèutica en l'àmbit sociosanitari

M

Assolit

 Presentat el programa Resi-EQIFar, un nou model de
prestació farmacèutica per a les persones en residències
de majors, tant públiques com privades. Març de 2017.

 Es presenta als mitjans el mes de febrer on
participa la Conselleria d’Igualtat i
Polítiques Inclusives.

Publicació del Calendari d'OPEs 2014, 2015 i 2016

T

Assolit

 Convocades OPEs 2014, 2015 i 2016.

 Publicació del Decret d’OPE 2017, OPE
ordinària i extraordinària, amb 6.790
places.

El total sumen 3.608 places.

 Inici de negociació amb els Agents Socials
de l'OPE ordinària i extraordinària de
2018.
 Les OPEs 2014, 2015, 2016 i 2017, junt amb
les OPEs de 2018 de 5.400 places i de 2019
de 5.000 places, suposaran unes 20.000
places d’ocupació estable.

M: Seminari Morella (gener16). T: Seminari Torrevieja (juliol16). S: Seminari Sagunt (gener17). A: Seminari Ademús (juliol17). V: Seminari Vinaròs-Benicarló (gener18)
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Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Objectiu

Seminari

Dotació d'infermeria escolar en tots els centres
d'educació especial

T

Situació

Estat actual

Observacions

Assolit

 En funcionament 47 centres d’educació especial amb 47
infermers/res.

 Amb la participació de la conselleria
d’Educació, Innovació, Cultura i Esport.
2017-2018 és el segon curs escolar amb
estabilitat i funcionament.

 S’estan preparant unes instruccions per a que el personal
d’infermeria tinguen una adscripció funcional al centre
educatiu, i a més, puguen participar en les activitats
escolars fora del centre.

Presentació de l'Estratègia de Salut Mental de la
Comunitat Valenciana

T

Assolit

 Presentat a les associacions de Salut mental i mitjans de
comunicació.
 En fase d’implementació, d’acord en el cronograma
previst.

 S'estan implementant ordinadors en els
centres d'educació especial amb major
necessitat per a facilitar el treball amb els
sistemes d'informació de la Conselleria de
Sanitat (accés a Abucasis).
 Amb la participació de la conselleria
d’Igualtat i Polítiques Inclusives i altres
agents amb implicació..
 S'ha realitzat la primera avaluació a
l'octubre de 2017, amb la OASM i els
Comitès d'Experts
 Prevista la pròxima avaluació a l'octubre de
2018 i proposta, si escau ,de l'oportuna
actualització.

Pla de dignificació de les infraestructures
sanitàries

T

Assolit

 En desenvolupament. Està prevista una inversió per a
2016-2019 de més de 386 M€ (01/07/2018).

Concert prestació farmacèutica

T

Assolit

 Signatura del nou Concert de Prestació Farmacèutica
amb els presidents dels Col·legis de Farmàcia de la
Comunitat Valenciana (21/07/2016).

 Fins a juny 2018 s’han executat 154 M€ i
estan compromesos altres 52 M€.

M: Seminari Morella (gener16). T: Seminari Torrevieja (juliol16). S: Seminari Sagunt (gener17). A: Seminari Ademús (juliol17). V: Seminari Vinaròs-Benicarló (gener18)
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Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Objectiu

Seminari

Pla de prevenció del suïcidi i maneig de la
conducta suïcida

S

Situació

Estat actual

Observacions

Assolit

 Presentació del I Pla de Prevenció del Suïcidi y Maneig
de la Conducta Suïcida en la Comunitat Valenciana,
contemplat en la Estratègia Autonómica de Salut Mental
2016-2020 (23/05/2017).

 Presentació de la campanya preventiva
'Rompamos el silencio, hablemos del
suicidio' y una guia per a mitjans
(22/05/2018).

 S'està implementant en tots els departaments de salut.
Estratègia de salut sexual i reproductiva

Observatori de Salut de la Comunitat Valenciana

S

S

Assolit

Assolit

 Presentada el 14 de juny de 2017. És el primer document
que aborda de manera integral la salut sexual i
reproductiva en una comunitat autònoma.

 En desenvolupament continu. Aplicant-se.

 El Observatori Valencià de Salut (OVS) a es públicament
accessible a través de la pàgina web de la Direcció
General de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat
Universal http://www.sp.san.gva.es. des del 10 de juliol
de 2017.

 En desenvolupament continu. Aplicant-se.

 L’OVS permet conèixer dades sobre indicadors de la
salut de la ciutadania a la CV i la posada en marxa
d'estratègies de millora.

 Hi ha una pla prioritzat anualment
d'accions, a desenvolupar sota el
seguiment i supervisió del Comitè
d’Avaluació i Seguiment de l’Estratègia de
Salut Sexual i Reproductiva
 L’usuari pot consultar quatre apartats amb
informació: Com està la nostra salut ?; Què
influeix sobre la nostra salut?; Com es pot
millorar la salut en el nostre entorn?; Bones
pràctiques en el Sistema Valencià de Salut.
 En tramitació el projecte de decret per el
que és crea i regula l’Observatori Valencià
de Salut, pendent de remissió al Consell
Jurídic Consultiu (juny 2018).

M: Seminari Morella (gener16). T: Seminari Torrevieja (juliol16). S: Seminari Sagunt (gener17). A: Seminari Ademús (juliol17). V: Seminari Vinaròs-Benicarló (gener18)
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Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Objectiu

Seminari

Decret de Selecció de Personal i provisió de places
de personal Estatutari

S

Situació

Estat actual

Observacions

Assolit

 Publicat i en vigor el Decret 192/2017, d'1 de desembre,
pel qual s'aprova el Reglament de selecció i provisió de
personal Estatutari al Servei d'Institucions Sanitàries
públiques del Sistema Valencià de Salut.

 El nou decret substitueix al 7/2003, de
selecció i provisió de places de personal
estatutari al servei d’institucions sanitàries
públiques.
 En la Taula de negociació, la nova borsa que
deriva del Decret.

Interoperabilitat de les receptes

S

Assolit

 La Comunitat Valenciana s’incorpora al sistema
interoperable de recepta electrònica del Sistema
Nacional de Salut -RESNS (22/02/2017).

 La CV és la cinquena autonomia en sumarse a aquest projecte coordinat pel Ministeri
de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

Programa d'atenció farmacèutica domiciliària per
a millorar la seguretat de la medicació de les
persones dependents amb cuidador no
professional. Domi-EQIFar

A

Assolit

 El Programa Domi-EQIfar es va presentar a Alacant el 18
de desembre de 2017.Dissenyat per la conselleria en
col·laboració amb la d'Igualtat i Polítiques Inclusives i
amb els col·legis oficials de Farmàcia d'Alacant, Castelló i
València.

 S'està pilotant des de gener de 2018 en el
departament de salut d’Alcoi. A juliol de
2018 s’ha formalitzat l’acord amb el
col·legis de farmacèutics i s’ha aprovat
l’estudi pilot al departament de salut
València Arnau de Vilanova-Llíria i al
departament de salut de Vinaròs. La fase
pràctica començarà al llarg de l’estiu,
previsiblement al mes de setembre.

Compra centralitzada d’endopròtesis

A

Assolit

 S'ha realitzat el plec model i s'ha autoritzat i publicat la
licitació de la primera compra centralitzada
d'endoprótesi, concretament les vàlvules cardíaques.
S'autoritza pel Consell al desembre de 2017.

 S'ha iniciat la licitació d'endoprótesi
-vàlvules cardíaques. El valor estimat del
contracte és de 20,4 M€ (IVA exclòs). Podrà
tindre una durada màxima de tres anys.

M: Seminari Morella (gener16). T: Seminari Torrevieja (juliol16). S: Seminari Sagunt (gener17). A: Seminari Ademús (juliol17). V: Seminari Vinaròs-Benicarló (gener18)
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Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Objectiu

Seminari

Situació

Estat actual

Observacions

Decret regulació i instal·lació de desfibril·ladors

A

Assolit

 Publicat el Decret 159/201, de 6 de octubre de 2017.

 Regula la instal·lació i ús de desfibril·ladors
externs automàtics i semiautomàtics (o
DESA) fora de l’àmbit sanitari en l’àmbit
territorial de la CV, per part de persones
alienes a la professió sanitària.

Estratègia per a la diabetis

A

Assolit

 Presentada públicament la nova Estratègia de Diabetis
de la CV 2017-2021, el 14 de novembre de 2017.

 El mateix dia es va anunciar el finançament
dels dispositius Flaix de mesurament de
glucosa per a 1400 menors amb diabetis
Tipus 1.
 Es continua avançant en els objectius i les
línies estratègiques per mitjà dels grups de
treball específics.

Projecte MHUAC. Pla de Millora de la
Humanització en les Unitats Assistencials de
Malalts Crítics

A

Assolit

 Presentat públicament el 28 de novembre de 2017.
 En implementació d'acord als terminis previstos en les
diverses fases d'execució.

 Elaborat per 33 professionals, el pla està
destinat a millorar les condicions de
confort, la comunicació, l'estrès
professional i les condicions ambientals,
l'adequació d'horaris i les cures al final de la
vida en les 44 unitats d'atenció al pacient
crític que hi ha a la CV.
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Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Objectiu

Seminari

Situació

Estat actual

Començament de la Gestió Pública directa al
Departament de Salut de la Ribera

V

Assolit

 La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha
assumit des de l'1 d'abril de 2018 la gestió directa de
l'Hospital Universitari de la Ribera i de tot el seu
Departament de Salut, en virtut a la finalització del
contracte de concessió administrativa que fa 15 anys va
cedir la gestió sanitària d'esta comarca a l'empresa
privada Ribera Salut.

Pla Integral Front Agressions al Personal Sanitari

V

Assolit



Atenció d'Emergències a Municipis Rurals Remots.
REMOT

V

Assolit

 Presentació del Pla REMOT el 6 de febrer de 2018.

Observacions

Presentat el 18 de juliol.

 Els cursos de formació començaren el dia 18 de maig i
han conclòs al llarg de la primera quinzena del mes de
juliol. Tal com estava previst, en setembre s’entregarà
l’equipament al Punts d’Atenció Continuada y començarà
l’aplicació dels protocols d’actuació del Pla Remot per a
millorar l'atenció sanitària en totes aquestes zones.

M: Seminari Morella (gener16). T: Seminari Torrevieja (juliol16). S: Seminari Sagunt (gener17). A: Seminari Ademús (juliol17). V: Seminari Vinaròs-Benicarló (gener18)
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Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Objectiu

Seminari

Els teus tractaments en la APP + Salut

V

Situació

Estat actual

Observacions

Assolit

 Una millora d'este servici permetrà també consultar els
pacients els seus tractaments vigents i pròxims,
dispensables en l'oficina de farmàcia".

 Al maig de 2017 es va posar en marxa l'App
+ Salut, una ferramenta que permet
demanar cita i contactar amb els servicis
sanitaris.
 L'aplicació GVA +Salut ha sigut
descarregada per més de 118.000 usuaris
(03/04/2018).
 Una volta pujada la nova versió amb els
canvis corresponents, a juliol de 2018 la
App+Salut permetrà consultar, al telèfon
mòbil, per part dels usuaris, la llista i
informació dels tractaments vigents així
com el calendari previst per traure els
medicaments de la farmàcia.

M: Seminari Morella (gener16). T: Seminari Torrevieja (juliol16). S: Seminari Sagunt (gener17). A: Seminari Ademús (juliol17). V: Seminari Vinaròs-Benicarló (gener18)
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Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Objectiu

Seminari

Ajudes a Consultoris Locals de Propietat Municipal

V

Situació

Estat actual

Observacions

Assolit

 Aprovada la resolució de concessió d'ajudes amb data
11 de juliol de 2018, amb un import de subvenció per a
l'any 2018 de 1.820.486,47 € (DOGV 17/07/2018).

 Aquestes subvencions per a la intervenció
arquitectònica en Consultoris Locals de
Propietat Municipal s'emmarquen en el Pla
de dignificació d'infraestructures.
 El Pla de dignificació d'infraestructures
suposa una inversió global de 386 milions
d'euros, que s'estan destinant a la
construcció de centres de salut, a la
reforma de les instal·lacions i a l'adquisició
d'equipament nou per a posar fi a
l'obsolescència tecnològica, la qual cosa es
tradueix en "més i millors dotacions per a la
ciutadania".
 Nova Convocatòria de Subvencions al
setembre de caràcter plurianual.
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Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Objectiu

Seminari

Llei de Mineria Sostenible

M

Situació

Estat actual

Observacions

En execució

 Primer esborrany del Avantprojecte de llei de Mineria
Sostenible de la Comunitat Valenciana sotmès al tràmit
de consulta prèvia (12/06/2017).

 El Pla d’Acció Integral constitueix una
alternativa mes eficaç i mes àgil a la
tramitació del Projecte de Llei (Març de
2019).

 Elaborat un segó esborrany, sotmès igualment al tràmit
de consulta prèvia en fase d’audiència amb les
associacions afectades (juliol-setembre 2017)

 Reformulada

 Iniciada fase de tramitació (informes previs) del segon
esborrany i posterior paralització del mateix
 Acord Mesa de la Mineria per a tramitar un Pla d’Acció
Integral per a la Industria Extractiva
Llei de Comerç Sostenible

Pla d’Energia Sostenible de la Comunitat
Valenciana 2020

M

M

En execució

Assolit

 Elaborat esborrany Decret Legislatiu del Text Refós de la
Llei de Comerç

 El nou text legal substituirà la actual Llei
3/2011 de Comerç (octubre de 2018).

 Text legal en tramitació. Sol·licitats els informes
preceptius

 Executat al 80%

 Finalitzada l’elaboració del Pla d’Energia Sostenible de la
Comunitat Valenciana 2020 (PESCV2020), de l’IVACE
(26/01/2017).

 És un projecte de Legislatura.

 Presentat públicament el 20 de juliol de 2017.

 Les accions realitzades en l’actuació són:
Pla d’Estalvi i Eficiència Energètica, Pla
d’Energies Renovables, Pla de Foment de
l’Autoconsum i Pla d’Estalvi i Eficiència
Energètica, Foment de les Energies
Renovables i Autoconsum en els Edificis,
Infraestructures i Equipaments del Sector
Públic de la Generalitat Valenciana.
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Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Objectiu

Seminari

Llei de Gestió i Modernització de les Àrees
Industrials

M

Situació

Estat actual

Observacions

Assolit

 Aprovat el Projecte de llei de la Generalitat, de gestió i
modernització de les àrees industrials de la Comunitat
Valenciana (Ple del Consell, 19/10/2017).



 Publicada la nova Llei 14/2018, de 5 de juny, de la
Generalitat, de gestió, modernització i promoció de les
àrees industrials de la Comunitat Valenciana.
Pla d’industrialització de la Comunitat
Valenciana

T

Assolit

 En desenvolupament. Continua el procés de presa de
dades amb empreses i representants dels principals
sectors industrials. Entregat primer informe sobre
l'anàlisi industrial i de sostenibilitat sectorial. Presentat
ja en l’Observatori.
 S’està ultimant el Pla estratègic de la indústria
valenciana (PEIV), que serà el full de ruta a seguir per a
la reindustrialització de la nostra comunitat, dins d’un
procés participatiu entre organitzacions empresarials,
empreses i institucions.

Creació del Punt d’Atracció a la inversió
estrangera

T

Assolit

 Aprovat el Projecte de Llei de la Generalitat, de creació
del Punt d’Atenció a la Inversió (Ple del Consell,
12/01/2018).

 Implementació – Desenvolupament del Pla
està condicionat als pressupostos de 2018 i
següents.
 Publicat el Decret 40/2018, de 6 d'abril, del
Consell, pel qual es crea la Comissió
Interdepartamental de Coordinació,
Avaluació i Seguiment del Pla Estratègic de
la Indústria Valenciana.

 El Punt d'Atenció a la Inversió estarà
integrat en l'Institut Valencià de
Competitivitat Empresarial (IVACE).

 Aprovada en les corts la llei d’acceleració d’inversions
prioritàries (LAIP). Pendent de publicació.
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Objectiu

Seminari

Avalem Experiència

Foment de l’autoconsum energètic a
Comunitat Valenciana. Diverses mesures

la

Situació

Estat actual

Observacions

T

Assolit

 Presentat el pla, amb un pressupost total de 229 M€.
Permetrà millorar les perspectives d’ocupació i la
inserció laboral de les persones majors de 30 anys
durant el període 2017-2019. El públic objectiu és de
190.600 persones (18/05/2017).

 És un pla de tota la legislatura.

T

Assolit

 Accions concretes en funcionament. Bonificacions
fiscals ciutadans, préstecs empreses del sector.

 El Pla, presentat el 7 de desembre de 2016,
és d’aplicació en tota la Legislatura.

 L’IVACE aprova el Pla d’Estalvi i Eficiència Energètica,
Foment de les Energies Renovables i l’Autoconsum en
els edificis de la Generalitat (16/12/2016).
 Instal·lació de sistemes d'autoconsum en 1.000 edificis
de la Generalitat amb l'objectiu d'aconseguir 20
megawatts de potència en 2020 (06/03/2017).
 L’IVACE destina ajudes (un total d'11 M€) per al foment
de l'autoconsum en particulars, empreses i entitats
(11/05/2017).
 Campanya informativa Plan Autoconsum+ (1/10/2017).
Elaboració
valenciana

del

mapa

de

l’emprenedoria

T

Assolit

 Presentat al Consell Valencià de l’Emprenedor
(22/12/2016).

 És un Pla d’aplicació en tota la Legislatura.

 Presentació pública el 3 de febrer de 2017.
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Objectiu

Seminari

Agenda Indústria 4.0 – Comunitat Valenciana.
(AI4.0-CV)

S

Situació

Estat actual

Observacions

Assolit

 S'han llançat les primeres ajudes per a la digitalització i
la indústria 4.0, en el marc d'aquest pla de digitalització
(19/06/2017).

 Cal tenir en compte que totes les accions
d’aquest projecte tindran una durada fins la
finalització del POCV FEDER 2014-2020.

 En marxa la línia d’“Ajudes per a projectes d’adaptació a
indústria 4.0” (INNOVAi40-CV), les “Ajudes per a
projectes d’innovació en TEIC” (INNOVATeic-CV) i una
mesura de suport a la implantació i posada en marxa de
solucions innovadores encaminades a la digitalització de
la PIME (DIGITALITZA-CV).

 L'Agenda Indústria 4.0 de la Comunitat
Valenciana té tres objectius específics:
incrementar la competitivitat de les
indústries mitjançant la seua transformació
digital, desenvolupar i consolidar l'oferta
del sector de tecnologies electròniques,
informàtiques i de comunicació i establir
plataformes de col·laboració entre
empreses, agents d'innovació i generadors
de coneixement.

 L’IVACE pública les convocatòries de suport a empreses,
complementàries a les específicament dirigides a la
indústria 4.0, però que poden tenir incidència en el seu
desenvolupament, tals com les de suport a la R+D: PIDICV i PIDCOOP-CV, o a la innovació de producte
INNOVAProD-CV i procés INNOVAProC-CV.
 Presentació publica de l’Agenda Indústria 4.0 el 27
d’octubre de 2017.

Decret de clàusules de garantía salarial en els
contractes laborals subscrits per la GV i el seu
SPI

S

Assolit

 II Guia d'inclusió de clàusules de responsabilitat social
en els contractes del Sector Públic, aprovada per Acord
del Consell de 9 de març de 2018
 Llei de Foment de la Responsabilitat Social aprovada per
les Corts Valencianes el 3.07.2018

 En lloc de per Decret, com estava previst
inicialment, es garanteix el compliment del
compromís a través de la II Guia d'inclusió
de clàusules de responsabilitat social i de
les disposicions contingudes en la Llei de
Foment de la Responsabilitat Social
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Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Objectiu

Seminari

Pla de Promoció Exterior

S

Situació

Estat actual

Observacions

Assolit

 L’IVACE Internacional llança el Pla de promoció exterior
per a l’any 2017.

 El Pla agrupa totes les accions previstes en
els mercats exteriors a fi de promocionar
les empreses i productes de la CV

 Presentació pública del document final del Pla
Estratègic, 18 de juliol de 2017.
 Les accions per a cada any es publiquen en la web del
IVACE.
 Les accions inclouen missions inverses, missions
comercials, trobades empresarials i promoció de
productes valencians en punts de venda, entre d’altres.

Pla d'acció per al foment de la seguretat
industrial a la Comunitat Valenciana

S

Assolit

 Presentat el Pla, després de mantindre reunions amb els
sectors implicats en la seguretat industrial, per a marcar
unes línies d'acció prioritàries que permetran definir i
concretar actuacions (02/05/2017).

 El Pla de Promoció Exterior s'elabora en
col·laboració amb les Associacions
Sectorials, les Cambres de comerç i
l'Institut Español de Comerç Exterior (ICEX)
i
 El Pla de Promoció Exterior per a l'any 2018
planteja una agenda amb 69 accions
programades, en les que han participat un
total de 180 empreses. (18/06/2018).
 S'està finalitzant la tramitació de cinc
convenis de col·laboració amb les entitats
implicades en el desenrotllament de les
actuacions previstes en el citat Pla
(19/06/2018).
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Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Objectiu

Seminari

Programa Mixt d’Ocupació i Formació destinats
a col.lectius de persones en situació de
vulnerabilitat en barris d’acció preferent

S

Situació

Estat actual

Observacions

Assolit

 Convocatòria ajudes publicada en el DOGV,
19/07/2017.

 El programa mixt d'Ocupació-Formació
Escoles d’Ocupació et Formem, destinat
persones amb dificultats d'inserció laboral
o pertanyents a col·lectius vulnerables, en
el que s'inclouen projectes en barris d'acció
preferent, va destinar durant l'exercici 2017
un total de 4.220.000 €.

 A través d'aquest programa es van iniciar un total de 41
tallers durant el mes de desembre de 2017, amb una
duració de 4 mesos cada un; i per a l'exercici 2018 s'han
destinat un total de 14.006.200 €, subvencionant un
total de 48 tallers que s'han iniciat en el mes de maig de
2018, amb una duració de 12 mesos cada un d'ells.
 L’actuació tindrà continuïtat en el temps.

Avalem Territori: Anàlisi integrat i territorial de
l’ocupació a la CV

A

Assolit

 Metodologia ja elaborada per la Universitat de València.
 Es tracta d’un diagnòstic participatiu amb mes de 300
indicadors.
 Presentació pública el 18 de gener de 2018.
 Signats els convenis amb Universitats Públiques per a la
creació del Observatori Territorial d’Ocupació (11/4/18)

 En redacció la nova Llei Valenciana
d’Ocupació.
 Signats els convenis amb Universitats
Públiques per a la creació del Observatori
Territorial d’Ocupació (11/4/18)
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Objectiu

Seminari

Pla d'impuls del vehicle elèctric i desplegament
de la infraestructura de recàrrega a la CV

A

Situació

Estat actual

Observacions

Assolit

 Pla finalitzat el 1 d’octubre de 2017.

 El 10 de novembre de 2017 es va constituir
la Mesa de la Mobilitat Elèctrica de la CV,
prevista en el Pla.

 Tramitades convocatòries d’ajudes per a vehicles
elèctrics i punts de recàrrega en 2017 i 2018.

 La Mesa de la Mobilitat Elèctrica de la CV
està integrada pel Fòrum de Mobilitat de la
CV on estan representades les diferents
organitzacions del sector, associacions de
consumidors, la universitat, així com els
gestors de càrrega, comercialitzadores i
distribuïdors elèctrics i fabricants de
vehicles.
Pla Estratègic d'Atracció a la Inversió Estrangera

A

Assolit

 Pla presentat el 21 de desembre de 2017.

 Es tracta d’atraure i mantenir la inversió
estrangera productiva en la nostra
comunitat, amb l’objectiu de contribuir al
desenvolupament econòmic i a la creació
d’ocupació de qualitat.

Pla biennal de suport i foment del
Cooperativisme FENT COOPERATIVES

A

Assolit

 Pla presentat el 9 de novembre de 2017. Duració 2018 i
2019.

 Suport al cooperativisme més estratègic,
superant la visió tradicional de suport a la
creació de llocs de treball.
 En 2018 es pressuposta per primera vegada
el Pla, que compta amb una dotació de
500,000 € i s’inicia l’execució del mateix.
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Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Objectiu

Seminari

Situació

Estat actual

Observacions

Pla de suport a les noves formes de distribució
comercial i plataformes E-COMMERCE en el
xicotet comerç i l'artesania

A

Assolit

 Pla presentat el 23 de gener de 2018.

 El Pla suposa una inversió de 12,3 M€ entre
2018 i 2023 aportats per la Generalitat
(62%), FEDER (16%) i altres administracions
i empreses (22%).

Modernització i Dinamització Participada
d’Atenció a les Persones i Imatge del Servei
Valencià d’Ocupació i Formació

V

En execució

 Finalitzada nova imatge corporativa

 L’objectiu es promoure un nou model de
gestió obert i col·laboratiu de participació i
innovació, redissenyant els diferents canals
d’atenció i apropant-los a la ciutadania

 Finalitzat nou model d’espais d’atenció a les Centres
d’Ocupació. En procés d’implementació física a Dénia
 Finalitzada programació Tallers d’Espai d’Innovació i
Bones Pràctiques
 Licitació Oficina Mòbil per a municipis de reduïda
dimensió

Objectiu Territori i Competitivitat (PIME i
Indústria).

V

Assolit

 Aprovada la Carta de Serveis de l’IVACE
 Assignats els recursos i responsables dels serveis
 Identificada l’estructura territorial d’agents de
proximitat
 Presentació del Projecte el 19 de juliol de 2018.

 L’objectiu es millorar la competitivitat
empresarial apostant per l’equilibri
territorial sobre la base de la sostenibilitat
ambiental, productiva i social
 L’instrument es desenvolupar i consolidar
una xarxa territorial d’agents de proximitat
amb recursos suficients per a oferir serveis
d’informació i orientació a les empreses
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Objectiu

Seminari

Proposta d’Elaboració del Pla Estratègic
d’Emprenedoria GVA 2018- 2023

V

Situació

Estat actual

Observacions

Assolit

 Partint de l'anàlisi DAFO del Mapa de l'ecosistema
Emprenedor de la Comunitat i de l'informe GEM 2016,
s'ha treballat en el projecte d'elaboració del pla que
permeta amb un horitzó de cinc anys identificar els
objectius estratègics i línies d'actuació per al foment de
l'emprenedoria de la Generalitat.

 El Pla establirà els objectius i línies
d’actuació per al futur del foment de
l’emprenedoria

 S’ha elaborat el diagnòstic d’avaluació de les polítiques
per al foment de l’emprenedoria
 s’ha Constituit el Grup de Treball de col·laboradors
externs
 s’ha Recavat tota la informació necessària per al inici de
la redacció del Pla
 Presentat el 3 de juliol de 2018.
Certificació del Reconeixement de l’Eficiència
dels Mercats Municipals de la CV: Mercats
Excel·lents

V

Assolit

 L’ordre per la qual es convoca i regula el procediment de
concessió de reconeixement d’eficiència i excel·lència
de mercats municipals de la Comunitat Valenciana:
Mercats Excel·lents . Publicada en el DOGV 19/07/2018.

 Es tracta d’implantar una Certificació
d’Excel·lència en el funcionament dels
Mercats Municipals i, al mateix temps,
posar a disposició dels mercats una
ferramenta on line per a permetre
l’autoavaluació de la qualitat, mitjançant la
xarxa AFIC (Agencies per al Foment de la
Innovació Comercial)
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Objectiu

Seminari

Pla d’acció contra la Sinistralitat Laboral

V

Situació

Estat actual

Observacions

Assolit

 Implementat un nou tràmit telemàtic per a empreses
amb un alt índex d’incidència o gravetat

 L’objectiu es conscienciar en la prevenció
dels riscos i disminuir les taxes de
sinistralitat laboral

 Implementat el Campus Virtual de Formació en
Prevenció
 Finalitzats els cursos de formació de la primera edició
del 2018. En marxa els de la segona edició. A Setembre
s’iniciaran els de la tercera edició de 2018
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Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
Objectiu

Seminari

Situació

Estat actual

Observacions
 Publicació al DOGV (13/02/2017): Llei
5/2017, de 10 de febrer, de la Generalitat,
de Pesca Marítima i Aqüicultura de la CV.

Llei de Pesca

M

Assolit

 Aprovat el Projecte de Llei de Pesca Marítima i
Aqüicultura (Ple Consell del 03/06/2016).

Llei d'Ordenació i Modernització d'Estructures
Agràries

M

Assolit

 Aprovat Avantprojecte de Llei d’Estructures Agràries (Ple
Consell del 03/03/2017).
 Rebut informe del CES i rebut l’informe del CJC.
 Aprovat el projecte de Llei d'Estructures Agràries de la
Comunitat Valenciana (Ple Consell, 16/02/2018).
 En fase de debat a les Corts Valencianes

Llei d'Integració Ramadera

M

Assolit

 L’informe del CJC impedeix continuar amb la tramitació
per una qüestió de competències

 Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de
Contractes d'Integració en l'àmbit de la
producció Ramadera. Consell 30/12/16.

Llei de l'Institut Valencià d’Investigacions
Agràries (IVIA)

M

En execució

 Avantprojecte presentat al Consell Rector de l’IVIA
(12/01/2017).

 Pendent de l’aprovació d’altra normativa
(futura Llei de del Sector Públic
Instrumental).

 Tramitació iniciada: adaptant l´esborrany a les
observacions de l´informe d´advocacia
Llei d'Espais Naturals Protegits

M

Assolit

 L’avantprojecte estarà preparat per al
segon semestre del 2018.

 Aprovat Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de
protecció d’Espais Naturals de la CV (Ple Consell del
29/12/17).
 Després de concloure el procés d'exposició pública, està
en procés d'elaboració el text del projecte de llei
(12/06/2018).
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Objectiu

Seminari

Decret de declaració dels Paratges Naturals
municipals

M

Llei d'Agents Mediambientals

M

Situació

Estat actual

Observacions

Assolit

 Aprovat pel Consell en febrer 2016.

 Declarats 75 paratges, 31.529 ha.

 Publicació al DOGV 22/02/2016, Decret 15/2016, de 19
de febrer, del Consell, de regulació dels paratges
naturals municipals de la CV.
Assolit

 És una llei que buscava donar resposta a peticions i
demandes del cos.
 Aquestes demandes estan recollides en una esmena a la
Llei d’Acompanyament dels Pressupostos de 2018
presentada a les Corts.

Llei de la Caça Sostenible

M

Assolit

 S’ha redactat un esborrany. Inici de la tramitació al
febrer de 2018.
 La proposta de modificació ha sigut analitzada per la
Comissió Normativa del Consell de Caça (06/2018).
 S’han presentat les propostes de modificació per a la Llei
d’Acompanyament dels pressupostos del 2019.

Llei de Pesca Continental

M

En execució

 Proposta d’avantprojecte en fase de consultes prèvies a
la web de la Conselleria.
 Ja s'ha completat la consulta prèvia. Continuen
mantenint-se reunions sectorials amb els agents socials
(06/2018).

 Després d’un ampli procés de participació
amb les organitzacions afectades i els grups
d’interès s’ha optat per no elaborar una
nova llei sinó modificar l’actual per
economia processal.

 L’avantprojecte estarà preparat al llarg del
segon semestre de 2018. De igual forma,
també estarà elaborat el reglament.
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Objectiu

Seminari

Llei Forestal i Decret del Pla d'Acció Territorial
Forestal (PATFOR)

M

Situació

Estat actual

Observacions

Assolit

 Entre els objectius de la Conselleria estava la modificació
de la Llei Forestal vigent (Llei 3/1993). Tot i aixina, el GP
Podem va presentar un Proposició de Llei en aquest
mateix sentit a la Mesa de les Corts, aquesta és
tramitada el 30 de maig del 2017, i és el 2 de juny de
2017 quan la Conselleria és notificada. La pressa en
consideració per part del Consell és positiva, i el criteri
es notifica el 27 de juny del 2017. Per tant, aquesta
modificació està fent-se des de les Corts.

 Per a no generar ingerències, des de la
Conselleria i la seua respectiva DG, desisteix
en continuar amb la modificació de la Llei
Forestal 3/1993, però continuar la tasca de
coordinació per a la seua modificació. La
última reunió de coordinació va ser el
17/01/2018.
 El 4 de juny del 2018 es va publicar al DOGV
una modificació substancial de la Llei
forestal Valenciana 3/2003. El nou text
adapta continguts de la Llei de 1993 a la
realitat socioeconòmica actual, harmonitza
l’antiga Llei a la legislació bàsica estatal
vigent i introdueix nous conceptes que
facilitaran en el futur la conservació i gestió
del patrimoni forestal valencià.
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Objectiu

Seminari

Situació

Estat actual

Observacions

Decret de desenvolupament de la Llei de
Patrimoni Arbori Monumental

M

Assolit

 Projecte de Decret en audiència pública posterior a les
consultes prèvies (15/01/2018).

 En aplicació d’un model participatiu
d’elaboració, el Projecte de Decret de
Patrimoni Arbori ha estat durant més d’un
any debatent-se al grup de treball tècnic de
la Comissió de Patrimoni Arbori fins que
finalment ha pogut completar-se aquesta
proposta. Actualment, la proposta de
Decret està al CJC (febrer del 2018).
S’estima que la seua tramitació acabe al
voltant de l’estiu de 2018.

Llei d'Avaluació Ambiental

M

En execució

 Proposta d’Avantprojecte de Llei en consultes prèvies al
web fins el 30/01/2018.

 Durant un any i mig la proposta
d’avantprojecte de la Llei valenciana d
´Avaluació Ambiental va quedar paralitzada
en assabentar-nos que el govern de l´Estat
preparava un avantprojecte de llei bàsica
en aquesta matèria.

 Condicionat a la llei estatal, que actualment es troba en
discussió. Després de l’impuls autonòmic a la llei, a
principis del 2018, el Ministeri crea un grup de treball
per a revisar la llei d’avaluació ambiental. La primera
reunió es celebra el 13/02/2018. Fins l’actualitat s’han
celebrat 4 reunions. Actualment, estem a l’espera per a
poder harmonitzar la normativa, de nou.

 La idea era esperar per poder harmonitzar
aquesta nova normativa a la nova proposta
autonòmica. Passat aquest temps i en haver
comprovat que els treballs amb la Llei
bàsica no avancen, es va decidir continuar
amb la proposta d’avantprojecte de Llei
autonòmica.
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Objectiu

Seminari

Revisió i actualització de l'Estratègia Valenciana
de Canvi Climàtic 2016-2020-2030. Obrir el
procés de participació de la societat civil

T

Situació

Estat actual

Observacions

Assolit

 El document ha passat per la Comissió de Coordinació
de Polítiques de Canvi Climàtic i es trasllada a un grup
d’experts independents.

 Presentat al CAPMA de 13/07/17 l’informe
de reunions. Previsió d’esborrany definitiu a
febrer de 2018.

 S’ estan introduint-se les al·legacions presentades pel
Grup d’Experts Independents (gener 2018).
Pla de regulació de l'ús del foc en el Medi natural

T

Assolit

 Regulació de l’ús recreatiu: Esborrany de decret de
modificació de Reglament Forestal. Presentat a la Mesa
Forestal. En exposició pública.
 Regulació de l’ús del foc en agricultura: diagnòstic
complet. Finalitzada la zonificació en àrees homogènies.
En redacció la nova normativa per a l’autorització de
cremes.

 Gran nombre de reunions amb ajuntaments
i cooperatives per a consensuar l’aplicació i
posada en marxa d’aquestes mesures.
Continuïtat objectiu Morella.

 Resolució sobre plans locals de prevenció d’incendis
forestals (Ordre 26/2017, de 21 de setembre).
Llei de Protecció addicional del Territori i el Medi
ambient, que regula la implementació del
sistema de depòsit, devolució i retorn d'envasos
de begudes

T

Assolit

 Esborrany de l'avantprojecte de llei presentat al Consell
Assessor i de Participació de Medi Ambient (gener
2017).
 Procés de diàleg amb els agents socials i econòmics
finalitzat.
 No ha arribat al consens necessari.

 Desenvolupament del procés iniciat en
Morella:
-

Més de 100 reunions amb agents socials
implicats.
Mesa negociació amb la CEV. 5 reunions
i 2 visites a plantes de tractament.

 L'objectiu de Torrevieja era la presentació
de l’esborrany al CAPMA.

M: Seminari Morella (gener16). T: Seminari Torrevieja (juliol16). S: Seminari Sagunt (gener17). A: Seminari Ademús (juliol17). V: Seminari Vinaròs-Benicarló (gener18)
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Seminari

Situació

Estat actual

Observacions

Assolit

 Presentació pública del 1er Pla Valencià de la Producció
Ecològica, 17/11/2016.

 12 presentacions públiques de l'esborrany .

 En marxa i continuïtat de l’altre seminari.

 Creació de grups de treball per temàtiques
(60 reunions).

Pla de foment de la producció ecològica,
extensiu i inclusiu a tota l'agricultura, ramaderia
i pesca amb base agroecològica i local

T

Elaboració del Pla director del Cooperativisme
Agroalimentari

T

Assolit

 Elaborat el Pla Director de cooperativisme.

 Elaborat conjuntament amb la Federació de
Cooperatives Agràries.

Millora en processos d'abastiment, reutilització i
cicle integral de l'aigua

S

Assolit

 Jornades Cicle Urbà de l’Aigua 15 de juny i 18 de juliol
2017.

 Continuació en el compromís de “Millora en
l’abastiment d’aigua i protecció front a
inundacions” del seminari d’Ademús.

 Estudis xarxes d’abastiment municipals a 9 municipis de
la Comunitat.

 10 reunions comarcals.

 Projectes d’investigació amb les universitats públiques
valencianes.
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Objectiu

Seminari

Actualització Pla Integral de Residus de la
Comunitat Valenciana (PIRCV)

S

Situació

Estat actual

Observacions

En execució

 S’ha fet la consulta pública prèvia.

 Reunió amb la Confederació Empresarial
Valenciana (CEV) i la Comissió de medi
ambient de l’organització empresarial
(5/05/2017).

 Document d’ordenació acabat i en tramitació.
 S'ha declarat pel Consell la urgència en la tramitació de
l'expedient (27/04/2018). S'han realitzat ja taules
sectorials i iniciat el procediment d'avaluació ambiental
estratègica simplificada.

 Constitució de la mesa de treball específica
sobre la modificació del PIR-CV en el si del
CAPMA (19/01/2017).
 El document es retrasa perquè es va decidir
esperar a canvis de normativa recent en
matèria de residus.
 El contingut del document s'ha coordinat i
s'homogeneïtzarà amb les noves Directives
de residus de la UE, publicades el 14 de juny
de 2018.
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Objectiu

Seminari

Promoció de mesures col·laboratives en la
prevenció d'incendis forestal

S

Situació

Estat actual

Observacions

Assolit

 Revisades i aprovades les bases tècniques per
l’elaboració de Plans Locals de Prevenció d’Incendis
Forestals. Ordre 30/2017, de 20 de novembre, amb el
vistiplau de la Mesa Forestal.

 Campanya de sensibilització “Stop al foc” al
mes d’abril del 2017 fins a setembre.

 Es convoquen les ajudes per a l'exercici 2018 destinades
a la redacció de nous plans locals de prevenció
d'incendis forestals (PLPIF) o per a la revisió dels ja
aprovats en el marc del Programa de Desenvolupament
Rural 2014-2020 de la C. V.

 Ampliació del període de prohibició de
cremes agrícoles, inclòs el mes de juny i la
primera quinzena d’octubre.

 Es convoquen ajudes al voluntariat ambiental en
prevenció d'incendis forestals per a l'any 2018.

 En abril s’ha engegat la campanya per al
2018

 Convocatòria ajudes per a elaborar plans
locals de prevenció d’incendis
(30/09/2017).
 Campanya interfase urbà-forestal. Xerrades
als municipis amb més risc d’incendi.
 Continuïtat respecte als anteriors seminaris.

Ajudes a agricultors i agricultores i ramaders i
ramaderes professionals per a la millora de les
seues explotacions agràries mitjançant
inversions en actius físics

S

Assolit

 Publicades convocatòries 9/02/2017 i ampliació
7/04/2017.

 Es van recuperar en 2017 les ajudes a
agricultors i ramaders professionals.
 En 2018 es destinen més de 13M€, que
generaran una inversió total de 30 M€.
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Objectiu

Seminari

Creació i posada en marxa d'una taula de debat
sobre la futura PAC (Política Agrícola Comú) que
necessita el camp valencià

S

Situació

Estat actual

Observacions

Assolit

 En març de 2017 es va constituir la Taula de debat sobre
la futura PAC per a iniciar el procés de participació amb
les organitzacions agràries valencianes.

 Continuarà els mesos vinents a mesura que
la Comissió Europea publique propostes; i
s'ampliarà a més actors (com ara a les
organitzacions ambientals o el sector
forestal).

 Realitzada reunió amb el sector forestal per a presentar
la proposta futura PAC
 Presentada proposta PAC al CAPMA
 Jornada “La Generalitat t’acosta a Europa” amb la DG de
Relacions amb la UE, els dies 8, 16, 23, 27 i 29 de
novembre del 2017.

Impuls a la investigació, innovació i formació per
a un nou model productiu agroalimentari

A

Assolit

 Diverses actuacions:
- Ajudes per a la formació i adquisició de competències
per a activitats agroalimentàries 2017 i 2018.
- Aposta per reforçar la investigació agroalimentària
pública, per mitjà d'una reestructuració del IVIA i d’una
oferta pública d'ocupació que duplicarà el nombre
d'investigadors del organisme.

 Presentat el document de posicionament
de la GVA sobre la PAC 2020 a una jornada
del Ministeri al març del 2017.
 A principis de juny de 2018, la Comissió
Europea ha presentat les propostes de
reglaments relatius a la nova PAC, amb el
que s'inicia el procés negociador amb el
Ministeri, en primer lloc en instàncies
comunitàries i, en segon lloc, respecte a
l'aplicació i finançament de les noves
polítiques en les CCAA.
 Altres actuacions:
- Conveni amb l'Associació Espanyola
d'Economia Agrària per a la coorganització
del XI Congrés sobre Economia Agrària a la
Universitat Miguel Hernández d'Elx
(08/09/2017).
- Primer curs de ramaderia extensiva i
escola de pastors en el IVIA (25/09/2017).
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Objectiu

Seminari

Millora i modernització d’infraestructures de
regadiu

A

Situació

Estat actual

Assolit

 Aprovació d’obres de modernització de regadius,
proposades per les comunitats de regants i altres
entitats de reg, en relació amb el foment de la utilització
racional de l'aigua en aprofitaments hidràulics i regadius
(DOGV, 11/08/2017).

Observacions

 Es destinen 6,1 M€ a comunitats de regants per a la
realització de 28 obres de modernització de regadius
durant 2017 (14/08/2017).
Presentació de l’Avantprojecte de Llei sobre
Protecció, Benestar i Tinença d’Animals

A

En execució

 Procés participatiu per arribar al consens necessari. La
consulta pública prèvia de l’avantprojecte de Llei
finalitzà el 20/12/2017.

 Modificació de la Llei 4/1994 sobre
protecció d’animals de companyia.

 Presentació de l´esborrany d’avantprojecte de Llei al I
Congrés municipal de benestar dels animals de
companyia i convivència ciutadana (Silla, 13/06/2018)
 Esborrany d’avantprojecte en advocacia
Elaboració de la Guia d’Acció per a l’Educació
Ambiental a la Comunitat Valenciana

A

Assolit

 Document tancat en setembre del 2017, després de fer
un procés participatiu (13 sessions).
 Presentació conjuntament amb la conselleria d’Educació
el dia 1 de març del 2018.

 Implicació per part de la societat mitjançant
un document (Pla de compromisos per a
l’acció).
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Objectiu

Seminari

Millora en l’abastiment d’aigua i protecció front
a inundacions

A

Situació

Estat actual

Observacions

Assolit

 Diverses actuacions com:

 S'ha posat l'èmfasi en la busca de solucions
realistes i fonamentades, amb l'objectiu de
l'autosuficiència i amb l'orientació cap a la
utilització combinada de tots els recursos:
aigües superficials i subterrànies,
transvasaments ja existent i dessalatge i
reutilització. Així com inversions per a
contribuir a la millora en l'eficiència en les
xarxes de distribució i abastiment, i
actuacions de canalització i protecció
enfront d'inundacions.

- Es reprèn l'obra de la marge esquerra del posttransvasament del Xúquer-Vinalopó set anys després
de quedar paralitzada (3/8/2017).
- Es destinen més de 243.000 € al Primer Canal de
Llevant d'Elx per al subministrament d'aigua
(25/09/2017).

Pla Autonòmic de Segellat d’Abocadors: PASEA

V

Assolit

 Actuacions Pla 2018. Es troba adjudicat el segellat de
Andilla; en tràmit de contractació, la fase II de La
Murada, a Oriola (fase 2). Estan executant-se els treballs
previs de cates a la Basseta Blanca. Respecte a La
Murada(fase 2) està tramitant-se l’encomana. Respecte
a Vinaròs, s’ha adjudicat el projecte de segellat, ja
revisat per la Conselleria, i pendent d’un informe de la
CHX. Tot això suposa una inversió en 2018 d'uns 4,6 M€
(7/03/2018).

 Està previst el segellat de més 30 abocadors
al llarg de 20 anys, amb una inversió global
de 20M€.
 És un projecte amb continuïtat en el temps.
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Objectiu

Seminari

Presentació de l’estratègia de recuperació
d’espècies emblemàtiques de la Comunitat
Valenciana: “De la perifèria al centre de la
conservació”.

V

Situació

Estat actual

Assolit

En el marc d’aquesta Estratègia:

Observacions

 Presentada la campanya "Benvingut de nou, crebalòs", a
Rossell (28/4/2018). I recepció dels dos primers
exemplars de l'espècie i instal·lació al hacking construït
en Bel (Rossell) el 30/5/2018.
 S'ha elaborat un pla de viabilitat per a la reintroducció
de l'àguila pescadora en la Marina Alta amb
col·laboració amb els ajuntaments de Dénia, Xàbia i
Pego.

Pla Director de Modernització del Regadius
Valencià.

V

En execució

 Presentació del Pla el 22 de març del 2018.
 Es constitueix la Mesa Sectorial de Regadius (5 de juny
del 2018)
 S’estableix el marc d’objectius que ha d complir el Pla de
forma participada i consensuada mab el sector.
 Es planifiquen les inversions previstes per als propers 20
anys.
 Es planteja la creación d’una base de dades de les
entitats de reg valencianes i la recopil·lació i integració
en un SIG les infraestructures de reg valencianes.
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Objectiu

Seminari

Inici de les Estratègies LEADER de
Desenvolupament Local.

Observatori de l’Aigua de la Comunitat
Valenciana.

V

V

Situació

Estat actual

Observacions

Assolit

 Publicació de l’ordre 13/2018 per la qual s’estableix les
bases reguladores de les ajudes a projectes dintre de
l’estratègia dels Grups d’Acció Local Leader 2014 – 2020.

 S’han realitzat en maig 2018 11 jornades
informatives per a difondre l’ordre d’ajudes
LEADER

 Publicació de l´RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2018, del
director de la AVFGA per la que es convoquen ajudes
per a la submedida 19.2 del PDR, de suport per a la
realització d´operacions conforme a l´estratratègia de
desenvolupament local participatiu dels grups d´acció
local LEADER 2014 -2020

 Tot i que l’inici de les estratègies LEADER
s’ha dut a terme, s’ha de tindre en compte
que el procés LEADER continua.

En execució

 S’anuncia la futura creació de l’Observatori
(21/06/2018).
 Es demanen a les empreses de gestió d’aigua de la
Comunitat Valenciana les dades de gestió d’aigua i dels
usuaris. Aquesta informació està processant-se.
 S’elabora una enquesta del grau de satisfacció dels
usuaris sobre l’abastiments (presentació prevista dels
resultats al setembre)
 Comencem l’elaboració de plànols i fitxes de problemes
del cicle urbà de l’aigua a la Comunitat Valenciana.
 Al mes de setembre es constituirà el Foro Observatori de
l’Aigua de la Comunitat Valenciana.
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Seminari

Situació

Estat actual

Aprovació del Patricova

M

Assolit

 Decret 201/2015, 29 d'octubre 2015. pel qual s’aprova
el Pla d’acció territorial sobre prevenció del risc
d’inundació a la Comunitat Valenciana. Publicat al DOCV
el 03/11/2015 (anterior al Seminari de Morella).

Inici de la tramitació del Pla d'Acció Territorial
del Litoral

M

Assolit

 Decret 58/2018, 4 de maig . pel qual s’aprova el Pla
d’acció territorial de la infraestructura verda del litoral
de la Comunitat Valenciana i el Catàleg de platges de la
Comunitat Valenciana. Publicat al DOCV el 11/05/2018.

Pla d’Acció Territorial de l’Horta

M

Assolit

 S’ha sotmès a dos períodes de consultes, participació i
informació pública (juliol 2016 i novembre 2017).

Observacions

 El projecte de llei de la Llei de l’Horta de València preveu
el Pla d'Acció Territorial.

Estratègia Territorial de la Comunitat, per què
seguisca la base real del planejament

M

Assolit

Inici del procés de desclassificació de sòl

M

Assolit

Conveni amb l'Ajuntament de València per a la
modificació del PEPRI del Cabanyal-Canyamelar

M

Assolit

 Es va iniciar el procés de desclassificació directa de sòl
urbanitzable a través dels Plans d’Acció territorial.

 El Consell va treure a licitació la realització
d’un inventaria de sòl urbanitzable.
(09/09/2017)
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Seminari

Ordre per a evitar la Pobresa Energètica i ajudes
d'emergència per al pagament del lloguer

M

Situació

Estat actual

Observacions

Assolit

 Ordre 3/2015, de 23 de desembre. S’aproven les bases
reguladores per la concessió de subvencions per evitar la
pobresa energètica en llars en risc d’exclusió social.

 El Tribunal Constitucional admet el recurs
d’inconstitucionalitat promogut pel govern
contra l’artícle 3 relatiu al subministrament
d’electricitat i gas (04/12/2017).

 Llei 3/2017, de 3 de febrer, de la Generalitat, per a
pal·liar i reduir la pobresa energètica (electricitat, aigua i
gas) a la Comunitat Valenciana (09/02/2017)
Llei per la Funció Social de l'Habitatge

M

Assolit

 Llei 2/2017, de 3 de febrer, de la Generalitat, per la
funció social de l’habitatge de la Comunitat Valenciana
(09/02/2017)

 El Tribunal Constitucional admet el recurs
d’inconstitucionalitat promogut pel
presidents del govern estables la suspencia
de la vigencia i l’aplicació dels preceptes
impugnats (04/12/2017)
 El Tribunal Constitucional alça la suspensió
a la major part del recurs contra la Llei per
la Funció Social de la Vivenda que va
interposar El Govern (28/03/2018).

Pla de Dignificació de l'Habitatge Social

M

Assolit

 Presentació del Pla 24/11/2015

Creació del Consell Assessor de la Llei de
Seguretat Ferroviària

M

Assolit

 Llei 7/2018, de 26 de març, de seguretat ferroviària de
la Comunitat Valenciana (28/03/2018)

Signatura de la Declaració Institucional per a la
creació d'una Autoritat Única del Transport de
l'Àrea de València

M

Assolit

 Creació de la Mesa Técnica per definir l’entitat de
transport metropolità.

 Continua en el Seminari de Sagunt.
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Seminari

Situació

Estat actual

Observacions
 S’estan redactant els projectes de
construcció del Tram Sud i Nord de l’Anell
Verd
Metropolità
de
València
y
pròximament es licitarà la redacció dels
projectors del Tram Oest.

Aprovació dels estudis de planejament de’
l'Anell Verd Metropolità de València

M

Assolit

 S’adjudica la construcció del primer tram de l’Anell Verd
Metropolità (Tram 6, Moncada-Meliana) per un import
de 908.151,16 euros. (01/05/2018).

Pagament ajudes pendents Resolució 501 (40
M€) (al llarg de 2016 i restes en 2017)

T

En execució

 Pagats 30 M€. Queden per pagar 7,6 M€ que estan en
tramitació.

Nova Ordre per a la convocatòria d’ajudes de
Lloguer Social en 2016

T

Assolit

 Ordre 9/2016, 3 d'agost. Aprova les bases reguladores
per a la concessió de subvencions per a atendre el
pagament del lloguer en situacions d'emergència social i
s'hi convoquen els ajudes.
 S’han concedit 3.329 ajudes / 3,1 M€.

 Els beneficiaris seran els ajuntaments. La
renda no ha de superar’l'1 IPREM i cal
comptar amb un informe de Serveis Socials
que acredite la situació. Les ajudes podran
arribar al 50% de la renda mensual i un
màxim de 3.000 €.
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Seminari

Llei del Taxi: Avantprojecte de Llei amb el
vistiplau del Consell

T

Situació

Estat actual

Observacions

Assolit

 Aprovat pel Consell l’Avantprojecte de llei del taxi
(16/12/2016).

 Es crea un Comissió Bilateral EstatGeneralitat, a requeriment del Govern
d’Espanya, per resoldre les discrepàncies
manifestades en relació amb els articles 6.2
i 17 de la Llei del taxi de la Comunitat
Valenciana i evitar el recurs
d’inconstitucionalitat (07/03/2018).

 Aprovat pel Consell el Projecte de llei (02/06/2017).
 Publicació al DOGV (10/11/2017): Llei 13/2017, de 8 de
novembre, de la Generalitat, del Taxi de la Comunitat
Valenciana.

 La Conselleria trau a informació pública la
consulta prèvia sobre la modificació de la
Llei del taxi, a través de la Llei de mesures,
a fi de millorar la redacció i l'aplicació
pràctica d'alguns preceptes (11/06/2018).
Pla director Seguretat Viària CV (aprovació)

T

Assolit

 El Consell aprova el Pla Director de Seguretat Vial
(07/04/2017). Publicat en el DOGV (06/06/2017).

Presentació PATs metropolitans de Castelló i
Alacant-Elx

T

Assolit

 PAT de Castelló presentat el 25 octubre 2016.
 PAT Alacant-Elx presentat el 16 gener 2017.

 En redacció el Pla d’Acció Territorial de
Castelló (06/2018).
 En redacció el Pla d’Acció Territorial
d’Alacant i Elx (06/2018).
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Pla RENHATA (Rehabilitació d’habitatges)

S

Situació

Estat actual

Observacions

Assolit

 Publicada l’Ordre amb les bases reguladores de les
ajudes del Pla Renhata per al 2017(DOGV 03/03/2017).
S`han destinat 3 M€.

 Els PGV 2018 amplia fins a 5,5 M€ les
ajudes del Pl.

 Publicada l’Ordre amb les bases reguladores de les
ajudes del Pla Renhata per al 2018(DOGV 10/04/2018).
S`han destinat 5,5M€.

 Per l’exercici del 2018, s'inclou una
subvenció bàsica d'un 5 % per a costejar els
treballs tècnics previs, s'han facilitat les
condicions d'accés per a persones amb
diversitat funcional i es simplifiquen els
tràmits administratius implementant una
fase única, enlloc de les dos fases de l’any
2017.

Establiment de criteris socials en el procés
d’adjudicació i lloguer, i de reserves d’habitatge
en lloguer per a col·lectius vulnerables en les
promocions de VPO propietat d’EIGE

S

Assolit

 Resolució que estableix els criteris socials d’accés en
règim de lloguer als habitatges protegits (VPO) d’EIGE
(DOGV 28/06/2017).

 Prioritza a aquells col·lectius amb majors
dificultats per a accedir a un habitatge.

Aprovació del Reglament de funcionament de
l’Autoritat del Transport Metropolità de
València

S

Assolit

 Aprovat pel Consell el Reglament de l’Autoritat del
Transport Metropolità de València, el 23/06/2017.

 Publicat el Decret al DOGV el 04/07/2017.

ZAL de València: inici de la tramitació del Pla
Especial

S

Assolit

 L'Autoritat ha sigut admesa en l'Associació
d'Autoritats de Transport Europees
(07/06/2018).

 Rebut el Pla especial per a la ZAL del port de València. La
Conselleria n’inicia la tramitació (Informació conselleria,
1/06/2017).
 Procés de participació pública ampliat a setembre 2017.
Estudi d’al·legacions.
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Llei de modificació de la LOTUP: vistiplau del
Consell a l’avantprojecte de llei

S

Situació

Estat actual

Assolit

 Vist i plau del Consell a l’avantprojecte de modificació
de la LOTUP (05/05/2017).

Observacions

 Avantprojecte en fase d’informació pública (DOGV
02/06/2017)
 El Consell aprova la modificació de la Llei d’Ordenació
del Territori, Urbanisme i Paisatges (23/03/2018)
Presentació de la Nova Agenda Urbana de la
Comunitat i posada en marxa del Visualitzador
d'Espais Urbans Sensibles (VEUS)

A

Assolit

 Presentats en gener 2018 el document de Directrius per
al desplegament d’Estratègies de Regeneració Urbana
(ERU) i el Visor d’Espais Urbans Sostenibles (VEUS).

 ERU: Enlace web
 VEUS: http://terrasit.gva.es/es/

 Els dos són instruments per a la implantació de la
Agenda Urbana de la C.V.
Inici de l’elaboració del Pla Plurianual de
Rehabilitació i Ampliació del Parc Públic
d'Habitatge de la Generalitat (elaboració)

A

Assolit

 En el DPG 2017 es va anunciar que s’anava a començar
l’elaboració del Pla per a poder presentar-lo en 2018,
avançant així 1 any respecte al que preveu la llei.

 El PGV 2018 te consignat 10 M€ per a
l’ampliació del parc públic.

 Publicació del resum del Pla a la web de la
conselleria(març 2018) (Enlace)
Presentació de les zones del Nou Mapa
Concessional del Transport de Viatgers per
carretera

A

Assolit

 Presentació del Nou Mapa Concessional del Transport
(15/11/2017). 41 concessions: 8 a Castelló -5 zonals i 3
lineals; 15 a València -9 zonals i 6 lineals- i 16 a Alacant
-4 zonals i 12 lineals-, més 2 interprovincials.

 Web: Enlace
 Entre febrer i juny del 2018, la Generalitat
he tret informació pública 9 dels projectes
del mapa de transport de viatgers.
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Seminari

Situació

Estat actual

Observacions

Pla d'Accessibilitat de FGV

A

Assolit

 Presentació d el Pla d’Accessibilitat Universal de FGV
2017-2023 (21/09/2017). Te l’objectiu d’aconseguir un
transport amb igualtat, dignitat i màxima autonomia. El
pla va més lluny d’allò que marca la llei.

 Web: Enlace

Redacció dels Programes de Paisatge en sòls del
litoral

A

Assolit

 Presentació dels quatre primers: Litoral de VinaròsBenicarló, l'Albufera, Gandia-l'Auir i Elx-Alacant, des del
Saladar d'Aigua Amarga fins al Clot de Galvany
(3/05/2018).

 Els programes de Paisatge són instruments
definits en la LOTUP, que concreten
actuacions necessàries per a garantir la
preservació, millora i posada en valor de
paisatges que requerisquen intervencions
específiques i integrades.

Concurs públic per a transmetre dret de
superfície sobre sòl públic a cooperatives que
utilitzen el règim de cessió d’ús dels habitatges.
Inici del procediment

V

Assolit

 Presentat el projecte de cessió de sòl a cooperatives
sense ànim de lucre perquè puguen construir habitatges
protegits, amb un període d’explotació de 75 anys i
després els edificis passaran a ser de titularitat pública
(21/06/2018).

 L’EVHS disposa de sòl públic sobre el qual
es pot transmetre el dret de superfície de
manera que cooperatives socials puguen
construir habitatges i els cedisquen en
règim d’ús a particulars.

 Publicació en DOGV el 9 de juliol de 2018 d’anunci per a
la transmissió onerosa mitjançant constitució del dret
de superfície de parcel•les per a la promoció i gestió
d’habitatges en règim de cessió d’ús a favor de
cooperatives d’habitatges. 7 parcel•les a les províncies
de València i Alacant

 Una vegada acabe el termini del dret de
superfície, el sòl i els habitatges revertirien
a l’Administració
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Seminari

Programa Estratègic per a la Millora de la
Mobilitat, les Infraestructures i el Transport de
la Comunitat Valenciana. UNEIX. Presentació
pública

V

Situació

Estat actual

Observacions

Assolit

 Uneix recollirà, entre d’altres, els següents apartats:
Transport públic de viatgers; Mobilitat sostenible;
Conservació i manteniment d’infraestructures del
transport; coordinació amb la planificació territorial;
Organització; Seguretat; Accessibilitat; Lluita contra el
soroll; Rutes paisatgístiques; Concessions; Participació;
Concertació; Generalitat-Estat; Escenaris pressupostaris;
Inversions i finançament.

 Es tracta d’un document estratègic de la
Generalitat que ha de definir les principals
línies d’actuació a seguir i desplegar en
matèria de mobilitat, infraestructures i
serveis de transport en el període 20182029.

 La Conselleria ha acabat els tallers d’innovació del
programa així com els tallers territorials, i s’han fet
reunions amb els principals agents implicats
(10/06/2018).

 L’objectiu es definir l’escenari futur que
volem per a la C.V. i planificar el marc
estratègic, les pautes i les directrius que
permeten, mitjançant l’impuls de la
inversió, desenvolupar actuacions per a
aconseguir-lo

 Presentat 17 Juliol 2018..
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Llibre Blanc de l’Habitatge. Presentació

V

Situació

Estat actual

Observacions

Assolit

 El llibre blanc es caracteritza per una estructura amb un
apartat d’anàlisi i diagnòstic, un marc estratègic i un
bloc final propositiu amb unes línies d’acció. S'analitzen
les polítiques d'habitatge i el parc d'habitatges a la
Comunitat Valenciana. El marc estratègic estableix tres
principis fonamentals: desmercantilitzar l’habitatge,
socialitzar l’habitatge i re-situar l’habitatge. D’acord
amb el resultat i les conclusions de l’anàlisi efectuada i
els principis ideològics establits, es proposa una bateria
de línies d’acció que se centren en actuacions concretes,
emmarcades en set eixos estratègics:

 El Llibre Blanc aspira a actualitzar el dret a
gaudir d’un habitatge digne i adequat a la
C.V. i plantejarà fonamentalment una noció
d’equitat aplicada al habitatge, tenint com
a principis estructurants la flexibilitat, la
diversitat i la solidaritat.

-

 Una societat justa necessita d’habitatges
ajustats a les aspiracions de les persones i
l’equitat habitacional vol ser eixe enllaç.

Garantir l’accés a l’habitatge
Fomentar l’habitatge en règim de lloguer
Mobilitzar els habitatges deshabitats,
Impulsar un model social de la rehabilitació i
millorar les condicions de l’habitatge existent,
Propiciar un entorn inclusiu, adaptar l’habitatge a
les noves necessitats
millorar la gestió, la coordinació i la informació.

 · Document finalitzat el juny de 2018. Presentació el 12
de juliol de 2018.
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Programa de Seguretat Viària 2018-2019.
Presentació pública.

V

Situació

Estat actual

Observacions

Assolit

 Presentat el Programa de Seguretat Viária 2018-2019.
242 actuacions / 180 M€ d’inversió (21/Feb/2018)

 En juny de 2017 es va publicar en el DOCV
el Pla Director de Seguretat Viària de la
Comunitat Valenciana, que té un caràcter
multidisciplinar i multisectorial, amb
l’objectiu global de reduir l’accidentalitat
mantenint una mobilitat segura.

 El programa té com a objectius protegir als usuaris
vulnerables en el disseny i explotació de las vies;
promoure entorns urbans més segurs; educar en
conductes i comportaments més responsables;
promoure la mobilitat intel•ligent, segura i sostenible; i
millorar els temps de resposta en els accidents de
trànsit.

Programes de Paisatge Interior (Pedra seca;
Oliveres mil•lenàries; Paisatge del Vi;
Recuperació Paisatges Miners). Inici de la
redacció.

V

En execució

 S'ha presentat l'inici dels treballs per a la redacció i
aprovació dels Programes de Paisatge de l'interior de la
C.V.: Les Oliveres Mil.lenàries, Paisatges de pedra seca
als Ports i el Maestrat, Paisatge de Vinyes dels Alforins i
els Alcusses, i Paisatges miners de la Pedra Ornamental.
 S'ha adjudicat i està en redacció del programa de
paisatge de l'interior: Paisatges de Vinyes dels Alforins i
less Alcusses

 Instrument clau per a assolir estos
objectius són els programes de seguretat
viària –de caràcter biennal-, amb
actuacions concretes per a dur a terme.
Aquest programa és el primer
desplegament del PDSV
 Els Programes de Paisatge són instruments
definits en la LOTUP, que concreten
actuacions necessàries per a garantir la
preservació, millora i posada en valor dels
paisatges que requerisquen intervencions
específiques integrades

 Es disposa dels Plecs de Prescripcions Tècniques dels
altres tres programes per a la tramitació de la
contractació de la redacció.
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Situació

Estat actual

Decret del codi de Bon Govern

M

Assolit

 Decret 56/2016, del Consell, de 6 de maig, pel qual
aprova el codi de Bon Govern de la Generalitat.

Decret que regula els CEVEX

M

Assolit

 Decret 94/2016, de 22 de juliol, del Consell, pel qual es
regulen els centres valencians a l'exterior de la
Comunitat Valenciana.

Decret que regula i desenvolupa tot el que la Llei
2/2015 estableix quant a l'aplicació de la
transparència per a resoldre aspectes
administratius i de funcionament

M

Assolit

 Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de
desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la
Generalitat, en matèria de transparència i de regulació
del Consell de Transparència, Accés a la Informació
Pública i Bon Govern.

Elaboració del projecte de Llei Valenciana de
Foment de la Responsabilitat Social

M

Assolit

 Aprovat el Projecte de Llei de Foment de la
Responsabilitat Social i remés a les Corts per a la seua
tramitació (Ple Consell, 17/11/2017).

Elaboració d'una nova Llei de cooperació

M

Assolit

Aprovat el Projecte de Llei de Cooperació i
Desenvolupament sostenible (Ple Consell 21/04/2017.)

Observacions

Constituït el Consell dels CEVEX el 24/01/2017.

Publicació al DOGV (15/12/2017): Llei 18/2017, de 14 de
desembre, de la Generalitat, de cooperació i
desenvolupament sostenible.
Encetar un ampli procés de diàleg, obert al teixit
associatiu per a elaborar la proposta de Llei de
Participació i Suport a l'Associacionisme (previst
per a 2017)

M

Assolit

 Es constitueix el Consell de Participació ciutadana per al
disseny de la nova llei (16/05/2017).
 Presentació de les conclusions de les jornades de debat i
reflexió sobre el disseny de la nova Llei de Participació
Ciutadana (03/10/2017).

 Enquesta i jornades de reflexió i debat per
a una nova Llei de participació ciutadana i
suport a l'associacionisme – Elx (7 de juliol),
Paiporta (29 de juny), Castelló de la Plana
(30 de juny)– amb 230 participants en total
i 282 respostes al qüestionari.
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Situació

Estat actual

Decret pel qual és regula el Consell de
Participació Ciutadana de la Comunitat
Valenciana

M

Assolit

 Decret 190/2016, de 16 de desembre, del Consell, pel
qual és regula el Consell de Participació Ciutadana de la
CV.

Presentació del Portal de Transparència

M

Assolit

 Presentació del nou Portal en Gener del 2016.

Decret que regula el Consell Valencià de
Cooperació al Desenvolupament

M

Assolit

 Decret, 75/2016, de 17 juny, del Consell, que regula el
Consell Valencià de Cooperació al desenvolupament.

Elaboració d'un projecte de Llei de regulació dels
grups de d’interès i pressió (lobbies)

T

Assolit

 Aprovat pel Consell l’avantprojecte de llei de l’activitat
del lobby (30/06/2017).

Aprovació del IV Pla director de Cooperació per
al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana
2017-2021

T

Assolit

 Aprovat pel Consell el IV Pla Valencià de Cooperació al
Desenvolupament 2017-2020, el 26/05/2017.

Jornades sobre integritat institucional per a
crear un espai de trobada dels agents (judicials,
policials, administratius...) que intervenen en la
prevenció i lluita contra la corrupció

T

Assolit

 Jornades sobre integritat institucional celebrades el
29/11/2016.

Observacions

Actualització i millora permanent.

 El projecte de llei, reguladora de l'activitat
del Lobby en l'àmbit de la Generalitat i del
seu sector públic instrumental, que va ser
aprovat pel Consell es troba en tramitació
parlamentària.
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Programa Ajuntaments i transparència

S

Situació

Estat actual

Observacions

Assolit

 Convenis de col·laboració amb COSITAL per a accions
formatives a empleats públics i personal dels
ajuntaments en transparència i bon govern.

 Actualment s’estan elaborant els continguts
de formació dels convenis.

 Presentat el primer estudi quantitatiu en la CV sobre la
situació dels portals de transparència d’àmbit local
(17/05/2017).
 Renovats els convenis amb les diputacions de Castelló
(03/03/2017 i 8/5/2018) i València (09/06/2017) en
transparència i rendició de comptes en les entitats
locals.

 PGV 2018: Línia per a la realització de
projectes en matèria de transparència i
participació per part d’ajuntaments triplica
el pressupost de 2017 i passa de 250.000 a
750.000 €.
 El Consell ha aprovat els convenis de
col·laboració entre la Conselleria de i
l'organització de Secretaris, Interventors i
Tresorers (COSITAL) per a 2018
(01/06/2018).
 Hem descartat el conveni amb la FVMP

Sistema d’alertes per a la prevenció de males
pràctiques i irregularitats (1a fase)

S

Assolit

 Signats convenis amb la UPV i la Fundación Baltasar
Garzón per al desenvolupament d’un sistema d’alertes
primerenques per a prevenir la corrupció en la
Generalitat (23/03/2017).

 Es van fer proves en àmbits definits amb la
seua avaluació corresponent i s’ha redactat
la norma legal que regularà el sistema
definitiu.

 Presentació del Sistema d’alertes primerenques contra
la corrupció, que es troba en fase de desenvolupament
(20/09/2017).

 Presentació del nou Sistema d'Alertes
Primerenques contra la Corrupció en
l'Oficina Europea de Lluita contra el Frau
(OLAF) a Brussel·les (24/04/2018).
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Seminari

Situació

Estat actual

Procés participatiu i elaboració de l'esborrany de
la Llei de participació ciutadana i suport a
l'associacionisme

S

Assolit

 Constitució del Consell de Participació ciutadana per al
disseny de la nova llei (16/05/2017).

Programa d’acció per a un desenvolupament
sostenible

S

Assolit

 FVMP se suma a l’Aliança de Ciutats pel
Desenvolupament Sostenible promoguda pel Consell
(13/02/2017).

Observacions

 Elaborat el primer informe: Els Objectius de
Desenrotllament Sostenible en els
Pressupostos de la Generalitat de 2017.

 Campanya “Busquem SuperODS” per a crear una aliança
entre les administracions públiques i la ciutadania pel
desenvolupament sostenible (12/05/2017).
 Presentació del llibre “Agenda 2030. Full de ruta per a
ciutats i pobles de la Comunitat Valenciana” per tal que
els ajuntaments adapten les polítiques públiques als
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
(29/05/2017).
Programa Tribunal de les Aigües 2017-2019

S

Assolit

 Renovació del conveni de col·laboració amb el Tribunal
de les Aigües (01/06/2017). El Consell augmenta el
pressupost a 75.000 € per al seu manteniment i
promoció. Previstes activitats de difusió i foment del
Tribunal.
 Formalització entre la Generalitat i l'Ajuntament de
València per a la cessió d'ús de la Casa Vestidor al
Tribunal de les Aigües.
 Renovació del conveni per promocionar i realitzar el
manteniment del Tribunal de les Aigües durant l'exercici
2018.
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Avantprojecte de llei de la Inspecció General de
Serveis i Sistema d'Alertes de la Generalitat

A

Situació

Estat actual

Observacions

Assolit

 Aprovat l’avantprojecte de llei d’Inspecció General de
Serveis i del Sistema d’Alertes per a prevenir males
pràctiques en el Ple del Consell de 3 de novembre de
2017.

 Presentació del nou sistema d'alertes
anticorrupció a l'Oficina Europea de Lluita
contra el Frau de Brussel·les (24/04/2018).

 El 19 de gener de 2018 el consell va aprovar el Projecte
de Llei.
 Es troba en tramitació a les Corts. Conclusió fase de
participació ciutadana i obertura del termini per a
presentar esmenes 09/05/2018. Pròrroga presentació
esmenes 01/06/2018.
Creació de l’Oficina de Control de Conflictes
d’Interessos

A

Assolit

 L’Oficina està en funcionament.

Estratègia sobre el paper les empreses per al
compliment dels Objectius de Desenvolupament
Sostenible

A

En execució

 A finals de 2017 es va presentar un Estudi i anàlisi de la
incorporació dels ODS al model econòmic de la
Comunitat Valenciana.

 Presentació del Sistema d'Alertes
Anticorrupció de la Generalitat a
representants del Tribunal de Comptes
Europeu (30/05/2018).

 Publicació del Decret 65/2018, de 18 de
maig, del Consell, pel qual es desplega la
Llei 8/2016, de 28 d’octubre, de la
Generalitat, d’incompatibilitats i conflictes
d’interessos de persones amb càrrecs
públics no electes (DOGV, 28/05/2018).

 En aquests moments el treball està en fase d’incorporar
les recomanacions de les organitzacions sindicals.
 A partir de setembre es farà la presentació del
document amb les aportacions dels agents socials
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Objectiu

Seminari

Congrés sobre l'Estatut d'Autonomia de la
Comunitat Valenciana i Seminari sobre la
recuperació del Dret Foral valencià

A

Situació

Estat actual

Assolit

 Congrés «L’autogovern del poble valencià: passat,
present i futur», celebrat a València els dies 8-10 de
novembre de 2017.

Observacions

 Jornades «Qüestions actuals a la Comunitat
Valenciana». València 17-19 octubre 2017.
 Jornada «El dret civil valencià: per què i per a què?».
València, 14 novembre 2017.
 Jornades «Reintegració del Dret Valencià a debat». 1315 de novembre 2017 a Elx, València i Castelló.
Servei d'assessorament i formació per al teixit
associatiu

A

En execució

 Es va licitar la contractació del servei (DOGV de
15.09.2017), que va quedar deserta (DOGV 20.11.2017).
 Actualment s’està preparant una nova licitació dividida
en dos blocs, un d’assessorament i l’altre de formació.

Llei de govern obert: per a guanyar en
transparència i apostar per la participació
ciutadana i el suport a l’associacionisme

V

En execució

 Es va sotmetre a consulta pública el projecte de Llei de
Govern Obert de la Comunitat Valenciana. Actualment
s’estan fent valoracions per part de la Direcció General
de Pressupostos i falten només els informes de
l’Advogacia de la Generalitat i del Consell de
Transparència per a preesentar l’avantprojecte al
Consell
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Objectiu

Seminari

Pla de millora de l’atenció a la ciutadania – PROP
i registre unificat

V

Situació

Estat actual

Observacions

Assolit

 Es va presentar el Pla de millora de l’atenció a la
ciutadania, que inclou nou model d'oficines PROP,
simplifica tràmits i millora la qualitat de serveis.

 S'estructura en 44 projectes amb 106
indicadors.

Llei del Síndic de Greuges

V

Assolit

 Aprovat pel Consell l’anteprojecte de llei per la que se
regula el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana
(18/05/2018).

Pacte institucional, social i territorial en el marc
de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament
Sostenible a la Comunitat Valenciana

V

En execució

 Aprovació del projecte de decret pel qual es desplega la
Llei 18/2017, de cooperació i desenvolupament
sostenible en l'àmbit de la consecució dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030
(20/7/2018)

 En l'àrea d'atenció a la ciutadania cal
destacar el disseny d'un nou model
d'oficines PROP, com a punts d'assistència
en matèria de registre integrades en el
Sistema d'Interconnexió de Registres (SIR) a
través d'ORVE i d'assistència en l'ús de
mitjans electrònics.

 S’han celebrat diferents seminaris, cursos i
jornades, i s’han realitzat campanyes
informatives, amb diverses visions i
perspectives, centrades en els ODS.
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Objectiu

Seminari

Millora de la qualitat de la transparència i
innovació

V

Situació

Estat actual

Assolit

 Presentació d’una nova estratègia d’innovació i de
qualitat en la transparencia (maig 2018).

Observacions

 Posada en marxa de mecanismes de auditoria ciutadana
en les licitacions del Consell. Com a projecte pilot. El s'ha
triat la construcció del CEIP El Rajolar d'Aldaia (maig
2018).
 Resolució de 25 de maig de 2018, del conseller de
Transparència, Responsabilitat Social, Participació i
Cooperació, per la qual s'aprova la Carta de Serveis del
Portal de Transparència de la Generalitat, «GVA Oberta»
(DOGV, 31/05/2018).
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