PRESIDÈNCIA

1. Desenvolupament de la Direcció General de l'Agenda Valenciana Antidespoblament com a
òrgan d'impuls de polítiques transversals davant el repte demogràfic i la lluita contra la pèrdua de
població.

Aquest objectiu es relaciona en l’eix 5, objectiu 10 de l’Acord del Botànic2os.

Signatura d'un conveni amb les quatre universitats valencianes amb investigació sobre despoblament (UJI,
UV, UPV i UA) per a l'elaboració d'un estudi sobre possibles modificacions normatives en matèria territorial i
fiscal en zones afectades per la pèrdua demogràfica amb l'objectiu de fixar població i impulsar projectes de
desenvolupament econòmic.

2. Impuls del Diàleg Social.

Aquest objectiu es relaciona en l’eix 4 de l’apartat 2 i 6 de l’Acord del Botànic2os.

Convocatòria de la Mesa del Diàleg Social i actualització de la seua estructura, amb la posada en marxa d'una
quarta mesa sectorial sobre medi ambient i emergència climàtica. Impulsar acords per a millorar el mercat
laboral, amb mesures consensuades entre els representants institucionals per a millorar la qualitat de
l'ocupació i lluitar contra l'economia submergida.
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3. Elaboració del decret d'ajuda als ajuntaments sobreendeutats.

Aquest objectiu es relaciona en l’eix 5, objectiu 10 de l’Acord del Botànic2os.

Desenvolupament del Decret llei de mesures per a afavorir l'accés universal als serveis públics que permeten
el sanejament de les entitats locals, especialment dificultat econòmic-financera i al cofinançament de serveis
en zones de baixa densitat poblacional. En el segon semestre de 2019 es publicarà el decret que desenvolupa
el pla d'ajuda als ajuntaments amb deute situat per damunt dels ràtios que marca el Ministeri d'Hisenda.

4. Nova etapa per a la presència valenciana davant la Unió Europea.

Aquest objectiu es relaciona en l’eix 4, objectiu 21 de l’Acord del Botànic2os.

El Consell promourà la consolidació i ampliació de la influència de la Comunitat Valenciana en el disseny de
les polítiques i la participació en projectes europeus i donarà impuls a la presència de les entitats empresarials
i socials valencianes i dels municipis a Brussel·les. Es reforçaran els recursos humans i materials de l'Oficina
de la Comunitat Valenciana a Brussel·les i es facilitarà la incorporació de representants dels sectors més
directament implicats en la normativa i les decisions polítiques de les institucions europees.
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5. Nova eina de control de l'oferta d'habitatge turístic en internet.

Aquest objectiu es relaciona en l’eix 4, objectiu 38 de l’Acord del Botànic2os.

La intenció de Turisme Comunitat Valenciana és continuar avançant en la lluita contra l'intrusisme i l'oferta
no reglada, sobretot a través de les diferents plataformes de comercialització que operen per Internet. Així,
després de reforçar-se la inspecció ara es busca obtindre informació real del número i característiques dels
habitatges turístics que es comercialitzen online. A més, es podran contrastar les dades obtingudes amb
aquells que figuren en el registre d'habitatges de turisme, així com obtindre resultats estadístics per
províncies i municipis.
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VICEPRESIDÈNCIA DEL CONSELL, CONSELLERIA D’IGUALTAT I POLÍTIQUES
INCLUSIVES

1. Impulsarem la figura de l'assistent personal que possibilite una vida independent i autònoma,
amb especial dedicació a la població infantil (Assistència terapèutica per a la recuperació infantil
-ATRI-).

Aquest objectiu es relaciona amb l’eix 3, objectiu 2 de l’Acord del Botànic2os

Treballarem per impulsar totes les capacitats i fortaleses en la primera etapa de vida, recuperant destreses,
fomentant la integració i rehabilitant les millors condicions neurofisiopsíquiques. Tot això amb una mirada
bioètica que enfortisca de forma substancial el seu projecte vital, oferint un ventall de tractaments que
permeta assolir la major independència possible en la vida diària, i contribuint a la recuperació de les
malalties o adaptació a la seua diversitat funcional.

Es crearà un grup de treball que definisca les necessitats terapèutiques de xiquets i xiquetes que requereix
una persona ATRI, amb multidisciplinarietat per tindre un coneixement més objectiu i oferir el millor
acompanyament a cada xiquet o xiqueta.

Es modificarà el Decret 62/2017 per incorporar i regular esta nova figura.

Es durà a terme una campanya informativa per donar a conéixer esta nova possibilitat i també s’impulsarà la
formació del nou personal.

Esta mesura té un caràcter fonamentalment preventiu per impedir l’agreujament de la situació de
dependència en els primers anys vitals, potenciant un sistema anticipatori i no pal·liatiu enfocat a recursos
més institucionalitzadors.
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2. Esborrany de Decret pel qual es regula la coordinació interadministrativa, la col·laboració
financera en matèria de serveis socials i la coordinació amb els equips professionals de serveis
socials d’atenció primària de caràcter bàsic.

Aquest objectiu es relaciona amb l’eix 3, objectiu 1 de l’Acord del Botànic2os.

Este Decret establirà un nou marc de coordinació, cooperació i col·laboració entre la Conselleria d’Igualtat i
Polítiques inclusives i les corporacions locals per permetre una prestació i gestió dels serveis socials estable,
que millore la qualitat dels serveis públics adreçats a la ciutadania i siga eficient en la utilització dels recursos
públics.

Les principals mesures del decret seran:
a) Crear l’òrgan de coordinació i col·laboració interadministrativa de serveis socials, per regular la
col·laboració entre Generalitat, diputacions i ajuntaments en matèria de finançament, ordenació i
protocol·lització de les accions.
b) Aportar finançament estable als ajuntaments per a quatre anys, la qual cosa permetrà tindre un
horitzó financer a llarg termini, procurant la consolidació dels llocs de treball de l’atenció primària dels
serveis socials (equips base de serveis socials). El finançament respondrà a criteris de coresponsabilitat,
transparència, equitat territorial i optimització dels serveis en un escenari pluriennal per tal de permetre
més estabilitat financera als ajuntaments i mancomunitats. El contracte-programa, a més a més,
permetra impulsar una relació de proximitat entre la prestació dels serveis socials i la ciutadania situant
l'ens local al centre de la prestació efectiva dels serveis al seu territori.
c) Establir objectius, actuacions, mecanismes d’avaluació, modalitat de finançament i aliances externes
que permetran major eficiència i eficàcia en la gestió dels serveis.
d) Crear i regular la figura de la coordinació als equips d’atenció primària de serveis socials, permetent
una relació estable de coordinació tècnica entre la Generalitat i les corporacions locals.
e) Delimitar les funcions de les diferents unitats de l’atenció primària: equip d’intervenció social, unitats
d’igualtat, unitats de suport jurídic i unitats de suport administratiu.
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Finalment este Decret tindrà una especial incidència a les zones rurals, entre altres motius per:


Donar estabilitat a les plantilles professionals d’atenció primària. Estes plantilles estan
especialment afectades en les zones rurals, per la seua gran despoblació.



Implantar la figura de la coordinació als serveis socials, que no sol existir habitualment en estos
àmbits.



Millorar el finançament a les corporacions locals i mancomunitats, especialment afectades per
este sistema, que podran consolidar l’atenció a la seua població d’una banda i d’altra les
condicions laborals dels seus professionals.

En conclusió, el contracte-programa, beneficiarà molt notablement o especialment a les zones rurals ja que
d’una banda, s’ordenaran i regularan les plantilles laborals, i d’altra se’ls dotarà d’estabilitat pressupostaria
en un finançament a llarg termini que permetrà consolidar l’atenció social a la ciutadania.

3. Finançament per a entitats locals de programes d'igualtat o inserció sociolaboral de dones.

Aquest objectiu es relaciona amb l’eix 2 de l’Acord del Botànic2os.

La Comunitat Valenciana és eminentment urbana: té 542 municipis, dels quals 387 tenen menys 5.000
habitants i 331 menys de 2.500. En conjunt, els que tenen menys de 10.000 habitants representen el 81,92%
del total de municipis, mentre que la seua població suma un 17,72% del total.

El desenvolupament sostenible de les xicotetes poblacions únicament pot ser viable si porta associat un
territori viu i dinàmic, habitat per persones en plena igualtat de drets.

Un dels aspectes poc valorat és el reconeixement del treball realitzat per les dones en el medi rural i el
potencial que tenen en la vertebració del medi rural. La vertadera igualtat de gènere continua sent una tasca
per realitzar i és tant una responsabilitat dels poders públics, com un compromís ètic amb les dones.

6

Segons el Diagnòstic de la Igualtat de Gènere en el Medi Rural, els dos problemes principals de la població
rural (envelliment i masculinització) tenen una interpretació molt diferent: mentre l'envelliment és el resultat
de la constant emigració de persones joves des de fa mig segle, la masculinització està indicant per si mateixa
l'existència d'unes condicions que afavoreixen l'emigració de les dones; les dones són més proclius a emigrar
de les zones rurals que els homes: la masculinització es converteix així en un indicador de les desigualtats de
gènere que impulsen a les dones a emigrar.

Encara que esta major participació de les dones en l'emigració rural s'atribueix habitualment a l'escassesa
d'oportunitats laborals per a elles, hi ha evidències que posen de manifest la importància d'altres factors: un
dels més importants són els estereotips que continuen atribuint a les dones l'obligació de cuidar de les altres
persones, el resultat de les quals fa recaure sobre elles la cura de les persones majors (este problema tendeix
a agreujar-se encara més en el futur, degut a l’envelliment de la població); la pressió social, la forta càrrega
laboral (en sumar treball productiu i reproductiu) i la menor evolució i obertura dels seus companys homes.

La consecució d'un treball i l'apoderament de les dones revitalitzaria el medi rural, garantint la permanència
en els pobles, amb els seus valors de caràcter natural i cultural, en evitar el despoblament progressiu.

Per tot això, les ajudes contemplades en l'ordre, que ascendiran a un total de 615.000 €, estan destinades a
subvencions a entitats locals perquè desenvolupen programes que promoguen la igualtat entre dones i
homes i/o la inserció laboral de les dones.

Per garantir una major incidència en les localitats amb menor població, s'han utilitzat dues variables:
D'una banda, es distribueix el pressupost en funció de la població de les entitats locals, possibilitant que a
menor població més elevada siga l'ajuda rebuda. Així, el 40% del pressupost s'assignarà a entitats locals de
fins a 2.500 habitants; per a les entitats locals entre de 2.501 i 5.000 el 25% del pressupost. Això implica que
un 65% del total s'assignaria a poblacions de menys de 5.000 habitants. El percentatge per a les entitats locals
de 5.001 a 10.000 és d’un 15% del pressupost.
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4. Afavorir l’associacionisme i la iniciativa de la gent jove en àmbits territorials que, normalment,
no tenen accés a ajudes públiques (1000 x 100).

Aquest objectiu es relaciona amb l’eix 3 objectiu 11 de l’Acord del Botànic2os.

És una iniciativa de l'Institut Valencià de la Joventut que premiarà un total de 100 projectes amb 1000 €
cadascú. Es reconeixerà el valor de les propostes amb impacte al nostre territori tant en aspectes socials com
culturals en totes les seues variants. Amb estos premis es vol donar visibilitat als diferents grups de persones
jóvens que al llarg de la comunitat treballen en l’àmbit local però amb una visió global.

Seguint els valors del Botànic, es vol donar suport a esta mena d'accions perquè servisquen d’exemple per a
altres associacions i projectes.

Els premis estaran repartits en 10 zones per tot el territori (les mateixes del programa Xarxa Jove) per afavorir
propostes en totes les zones. D'esta manera visualitzarem i donarem suport a projectes en zones d'interior
que no solen ser protagonistes. Per altra part és la gent professional de la Xarxa Jove que coneix el territori
qui formaran part de les comissions d’avaluació, garantint així l’objectivitat i la qualitat dels projectes
seleccionats.

Els premis formen part de la línia de foment de la creació jove i d'aproximació a la cultura que el Carnet Jove
(que actualment tenen 250.000 joves a la Comunitat Valenciana) ha posat en marxa.
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5. Reforçar la col·laboració entre el Ministeri de l'Interior (Secretaria General d'Institucions Penitenciàries)
i la Vicepresidència i Conselleria d´Igualtat i Polítiques Inclusives (Institut Valencià d´Atenció SocialSanitària) per al compliment de penes de treball en benefici de la comunitat.

Aquest objectiu es relaciona amb l’eix 3 objectiu 13 de l’acord del Botànic2os.

L'objectiu és impulsar la col·laboració necessària entre les dues institucions per al compliment de penes de
treball en benefici de la comunitat, com a mesura alternativa a l'ingrés en presó, mitjançant la prestació de
les persones condemnades de determinades activitats d'utilitat pública, com és la prestació de suports
puntuals a persones amb necessitats d’atenció socio-sanitària.

Es proposarà que les penes assignades a l’IVASS siguen d'impacte social, com les relacionades amb delictes o
faltes contra la seguretat vial o amb la conducció, duent a terme mesures rehabilitadores amb el suport a
persones amb dany cerebral sobrevingut, persones amb paràlisi cerebral, etc, moltes d’elles víctimes
d’accidents de trànsit, i es realitzaran en els diferents recursos de l´IVASS.

Es tracta, en definitiva, d’una mesura conscienciadora de les conseqüències que tenen per a les persones la
comissió de determinats delictes o faltes alhora que la pena imposada pot revertir no solament en el canvi
real d’actitud de la persona condemnada, sinó en un vertader retorn a la societat del dany causat prèviament,
amb un benefici comunitari superior a qualsevol pena privativa de llibertat.
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VICEPRESIDÈNCIA

SEGONA

DEL

CONSELL,

CONSELLERIA

D’HABITATGE

I

ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA

1. Inici del procediment per a dur a terme un primer Pla de Resposta a les Emergències
Habitacionals.
Aquest objectiu es relaciona amb l’eix 3 objectiu 14 de l’acord del Botànic2os.

Amb l’objectiu d’aconseguir que el dret a tindre accés a l’habitatge, reconegut en la Llei 2/2017, del 3 de
febrer, per la Funció Social de l’habitatge, siga efectiu, la intenció és donar una resposta ràpida a l’emergència
habitacional.

Açò es durà a terme mitjançant la compra directa d’habitatges en aquells municipis on el concurs del Primer
Pla d’Adquisició d’habitatge ha quedat desert.

La proposta és engegar els procediments administratius necessaris per a dur a terme aquesta adquisició
directa d’habitatges. Els recursos econòmics amb els quals comptem per a dur a terme aquest Primer Pla de
Resposta són el romanent pressupostari una vegada publicada la resolució del Concurs del Primer Pla
d’Adquisició de l’Habitatge. Aquest primer concurs permetrà a la Conselleria d’Habitatge adquirir al voltant
de 40-50 habitatges per a lloguer social.
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2. Posar en marxa mecanismes per a una coordinació de les polítiques verdes del Consell que
permeta avançar en el compliment de l’Agenda 2030 en la Comunitat Valenciana.
Aquest objectiu es relaciona amb l’eix 1 objectiu 4 de l’acord del Botànic2os.

L’administració valenciana ha d’estar compromesa amb l’Agenda 2030 i amb els seus objectius: la igualtat de
les persones, la protecció del planeta i la consecució d’un futur de benestar per a tots i totes.

Complir amb aquest compromís passa per considerar aquests objectius com objectius transversals de totes
les polítiques públiques i per una coordinació dels distints departaments del Consell, que permeta avançar
en el compliment de l’Agenda a la Comunitat Valenciana i també establir els mecanismes per a un adequat
seguiment de les metes assolides i per a rendir comptes a la ciutadania.

Un objectiu fonamental de l’Agenda 2030 és posar en marxa polítiques, mesures i mecanismes per assegurar
el respecte al medi ambient i una economia sostenible i respectuosa amb la natura i amb el benestar de les
persones. La Vicepresidència Segona es compromet a posar les bases de la coordinació de les polítiques que
permetran al govern valencià assolir estos objectius i ser un referent a nivell estatal i europeu en el
compliment d’aquesta Agenda.

3. Seguir en l’objectiu d’augmentar el parc públic d’habitatges mitjançant el llançament del Segon
Pla d’Adquisició d’Habitatges.
Aquest objectiu es relaciona amb l’eix 3 objectiu 14 de l’acord del Botànic2os.

Un dels objectius principals marcats a mitjà termini és fer front a la manca d’oferta d’habitatge públic a la
Comunitat Valenciana per a tindre una major capacitat de solució per a les persones en situació de
vulnerabilitat que no poden accedir a un habitatge en el mercat lliure.
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Com a conseqüència de l’alt volum d’habitatges buits existents en la Comunitat Valenciana i la necessitat de
mobilitzar-los i augmentar el parc públic d’habitatges per respondre a la demanda d’habitatge, es proposa el
llançament del Segon Pla d’Adquisició d’Habitatge.

S’elaborarà el Plec de Condicions on s’especifica la regulació del procediment del concurs per a la compra
d’habitatges que es destinaran al lloguer.

Es durà a terme el llançament del concurs del Segon Pla d’Adquisició de l’habitatge.

4. Desenvolupament del Pla Estratègic d’Habitatge per a la Comunitat Valenciana 2019-2022.
Aquest objectiu es relaciona amb l’eix 3 objectiu 14 de l’acord del Botànic2os.

Després de l’entrada en vigor de la Llei 2/2017, de 3 de febrer, per a la funció social de l’habitatge de la
Comunitat Valenciana, es desenvoluparan els instruments i eines que contribuïsquen a garantir el dret
subjectiu a un habitatge assequible, digne i adequat.

El Pla Estratègic d’Habitatge per a la Comunitat Valenciana 2019-2022 definirà el conjunt d’accions que
possibiliten assolir aquest objectiu a mitjà termini, millorant qualitativa i quantitativament els recursos
públics habitacionals.

Aquesta tasca es durà a terme mitjançant una coordinació efectiva entre la Conselleria d’Habitatge i
Arquitectura Bioclimàtica, l’Institut Valencià d’Edificació (IVE) i l’Entitat Valenciana d’Habitatge (EVHA). També
es concretarà de forma participada amb altres organitzacions de la societat civil com les organitzacions veïnals
i les PAH per tal d’apropar les institucions a la realitat del carrer.
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5. Impuls al procés de reglamentació i desenvolupament de la Llei per la Funció Social de
l'Habitatge de la Comunitat Valenciana.
Aquest objectiu es relaciona amb l’eix 3 objectiu 14 de l’acord del Botànic2os.

Impuls al procés de reglamentació de la LLEI 2/2017, de 3 de febrer, de la Generalitat, per la funció social de
l'habitatge de la Comunitat Valenciana, per regular aspectes com el funcionament del registre de
demandants d'habitatges de protecció pública o amb fins socials, el registre d'ofertants d'habitatge, el
procediment per a la declaració d'habitatges deshabitats o la xarxa de mediació en matèria d’habitatge.

Desenvolupament de les tasques de l’Observatori de l’Hàbitat i Segregació Urbana inaugurant la nova línia
editorial de l'OHSU amb la publicació de l’Estudi de les Necessitats de Demanda d’Habitatge a la Comunitat
Valenciana. Aquest estudi té la finalitat d’analitzar les tendències actuals de la demanda i la situació
residencial de les llars de la Comunitat Valenciana, complint la funció de l’OHSU diagnosticar i realitza el
seguiment de la situació habitacional de les persones i dels recursos habitacionals.
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CONSELLERIA D’HISENDA I MODEL ECONÒMIC

1. Establiment d’un nou escenari de tributació autonòmica en zones despoblades o en perill de
despoblament.

Aquest objectiu es relaciona amb l’eix 6 objectiu 2 de l’acord del Botànic2os.

El despoblament de zones rurals és un fenomen iniciat fa dècades respecte del qual existeix un cert grau de
consens sobre la necessitat de frenar la seua tendència i fins i tot de revertir-la. En aquest sentit,
l'Administració, conscient no obstant això de la seua dificultat, ha de posar en marxa totes aquelles polítiques
dirigides a aconseguir la recuperació poblacional de les zones rurals.

El “Nou escenari de tributació autonòmica en zones despoblades o en perill de despoblament”, que es
proposa, suposa elaborar un estudi (coordinat amb Presidència) sobre incentius fiscals i implantar les
mesures que de l’estudi resulten per acomodar les figures tributàries sobre les quals es té competència
normativa de manera que es convertisquen, aquests territoris, en zones de baixa tributació autonòmica.

2. Elaboració i presentació del Pla d'Acció en Administració Electrònica de la Generalitat i Entitats
Locals.

Aquest objectiu es relaciona amb l’eix 5 objectiu 7 de l’acord del Botànic2os.

Definició i redacció del Pla d'Acció en Administració Electrònica per a possibilitar que les administracions
públiques valencianes complisquen amb els terminis marcats per la llei, en matèria d’administració
electrònica, i disposen de les eines i capacitats necessàries per a prestar el millor dels serveis a la ciutadania.
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Es defineixen com a objectius del Pla:
1. Millorar la percepció que té la ciutadania de les Administracions Públiques valencianes.
2. Convertir les Administracions Públiques valencianes en un referent nacional en l'àmbit de
l’administració electrònica, amb solucions modernes, procediments àgils i prestació de serveis
de molt alta qualitat a la societat de la nostra Comunitat.

3. Constitució de l’Observatori Fiscal de la Comunitat Valenciana.

Aquest objectiu es relaciona amb l’eix 6 objectiu 1 i 3 de l’acord del Botànic2os.

Constitució de l'Observatori Fiscal de la Comunitat Valenciana, que estaria compost per un grup qualificat de
persones com ara: intermediaris fiscals, professors d'universitats, etc, i tindria per finalitats les que es
relacionen a continuació:



Facilitar polítiques tributàries que prioritzen el desenvolupament humà sostenible en un marc de
sostenibilitat fiscal i mediambiental.



Promoure l'educació ciutadana sobre les actuacions tributàries, la consciència fiscal.



Aprofundir en el coneixement mutu entre l'Agència Tributària Valenciana i les persones
professionals representades en ell, en un marc de cooperació, transparència, rigor tècnic,
objectivitat, proporcionalitat i receptivitat.



Augmentar la seguretat jurídica en les relacions de contribuents i professionals amb l'Agència
Tributària Valenciana.



Contribuir a la millora de l'aplicació del sistema tributari.



Contribuir a la prevenció del frau fiscal.



Monitorar i avaluar la gestió i transparència de les finances públiques en funció de tals polítiques,
emetre recomanacions públiques i traslladar-les a la societat civil.
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4. Creació d’un nou sistema digital obert de suport a la gestió de l'inventari de béns immobles i
drets.

Aquest objectiu es relaciona amb l’eix 5 de l’acord del Botànic2os.

Finalitzada l'actualització de l'Inventari de béns i drets de la Generalitat en el present exercici, es proposa ara
un nou servei per al desenvolupament de millores en el sistema de gestió de l'Inventari immobles, consistents
en:


revisió i incorporació de nous immobles



comunicació amb els serveis de cadastre i incorporació de dades actualitzades al mòdul de
valoració econòmica (a desenvolupar)



implementació d'eines d'anàlisis i explotació geográfica



comunicabilitat amb altres inventaris

La tasca principal serà l'anàlisi, desenvolupament i implementació d'un nou programa de gestió
administrativa del patrimoni:


El sistema de gestió actual de l'inventari està resolt amb una eina estàtica, que no disposa per a
la seua gestió i consulta, de cap eina gràfica basada en la georreferenciació de l'immoble.



L'objectiu de la Direcció General de Sector Públic i Patrimoni, és comptar amb una eina gràfica
de consulta per a l'explotació eficaç de l'inventari que gestione les relacions existents entre els
diferents nivells d'informació, així com les relaciones entre ens externs que generen informació
d’interès per a la gestió (cadastre, registre de la propietat, ajuntaments…)
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5. Aprovació d'una normativa que obligue a una valoració ex ante de les polítiques de despesa
pública discrecional i implementació dels resultats de la “Spending Review” elaborades per
l'AIREF.

Aquest objectiu es relaciona amb l’eix 5 de l’acord del Botànic2os.

La sostenibilitat de les finances públiques i del manteniment dels serveis públics bàsics, en un context de fort
envelliment de la població, exigeix necessàriament a l’Administració ser no solament eficaç, sinó eficient en
l'ús dels recursos públics de forma continuada. En aquest sentit, és necessari corregir els errors detectats per
l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) en els seus estudis sobre la gestió pública i,
conseqüentment, aplicar una metodologia de valoració prèvia en les polítiques de despesa que es vulguen
implementar en el futur com l'impacte, el cost-benefici, la valoració contingent per als béns públics no de
mercat, així com l’establiment d'objectius, indicadors, i anàlisi de les alternatives per a aconseguir tant
l'objectiu establit com el seu seguiment.
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CONSELLERIA DE JUSTICIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

1. Posada en funcionament de 9 unitats judicials.

Aquest objectiu es relaciona amb l’eix 3 de l’acord del Botànic2os.

En atenció a les càrregues de treball i necessitats establides per diferents criteris de necessitat i oportunitat,
en relació amb la demarcació geogràfica i les infraestructures judicials, s'ha considerat necessari la creació i
posada en funcionament de les següents unitats judicials:


Jutjat penal n.º 19 de València



Jutjat penal n.º 4 d'Elx



Jutjat de Primera Instància i Instrucció n.º 6 de Sagunt



Jutjat de Primera Instància n.º 29 de València



Jutjat penal n.º 14 d'Alacant



Jutjat de Primera Instància n.º 6 de Gandía



Jutjat de Primera Instància n.º 5 de Torrevella

A més, tenint en compte el volum de litigiositat del partit judicial d'Alacant s'augmenten les places de
magistrat o magistrada amb una plaça en la Secció Setena de l'Audiència Provincial d'Alacant amb seu a Elx i
un jutjat degà exclusiu a Alacant.
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2. Pla d'eficiència energètica en seus judicials.

Aquest objectiu es relaciona amb l’eix 1 de l’acord del Botànic2os.

El nostre propòsit és que els edificis judicials complisquen amb la nova política energètica de la Generalitat
per a reduir el seu consum d'energia i exercir un paper exemplificador en matèria d'estalvi i eficiència
energètica. D'igual manera, ha de considerar-se sempre la sostenibilitat en futures actuacions i intervencions
amb la finalitat d'aconseguir infraestructures que permeten un manteniment més optimitzat amb el
conseqüent estalvi de costos.

Aquestes actuacions es desenvoluparan a través de diversos programes d'actuació:


Actuacions de millora de la il·luminació i climatització en diverses seus judicials, cofinançades
per FEDER amb una inversió prevista total de més de 845.113,77 euros.



Projectes de desenvolupament urbà sostenible que milloren l'eficiència energètica o utilitzen les
energies renovables, cofinançats per JESSICA-FIDAE amb una inversió prevista total de més de
4.416.376,78 euros.



Instal·lació de sistemes de monitoratge i control de l'energia elèctrica en totes les seus judicials
que ajudaran a controlar la despesa energètica.

El pla suposarà un estalvi del 12% en les seus judicials (100.000 euros anuals).

3. Protocol per a garantir la gratuïtat dels trasllats de víctimes de violència de gènere.
Aquest objectiu es relaciona amb l’eix 2 de l’acord del Botànic2os.

Per a aquesta Conselleria resulta primordial garantir que les víctimes de violència masclista compten amb
una jurisdicció especialitzada. En aquesta línia s'ha treballat i es pretén incidir al llarg de la legislatura que ara
comença. Per a la consecució d'aquest objectiu, una de les mesures adoptades en la passada legislatura va
ser la d'estendre la jurisdicció del Jutjat de Violència sobre la Dona de Vila-real als partits judicials de Nules i
Sogorb.
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No obstant açò, a fi d'evitar en alguns casos que la major garantia que suposa una justícia especialitzada es
veja afectada per la menor accessibilitat a l'òrgan judicial, hem engegat, a través de la corresponent Oficina
d'Assistència a Víctimes del Delicte, un programa pilot d'acompanyament i trasllat de les víctimes fins a les
instal·lacions judicials per a totes les diligències que hagen de ser practicades, en aquells casos en què no
puguen realitzar el desplaçament pels seus propis mitjans.

Amb el present objectiu el que es pretén és estendre aquesta mesura a totes les víctimes de violència de
gènere de la Comunitat Valenciana per a tots els desplaçaments que hagen de realitzar als òrgans judicials
competents.

La implementació, que s'iniciarà en la província de Castelló, s'anirà estenent de forma progressiva en tota
Comunitat Valenciana en 2019/2020.

4. Implantació de la Seu judicial electrònica.

Aquest objectiu es relaciona amb l’eix 5 de l’acord del Botànic2os.

Amb la mirada posada en la plena gestió electrònica de l'activitat judicial, el present objectiu té com a finalitat
la implantació de la seu judicial electrònica de la Comunitat Valenciana.

S'integra dins del programa marc del Portal de Justícia Oberta (www.justiciaoberta.gva.es), el qual va ser
posat en funcionament la passada legislatura amb la finalitat de dotar a la ciutadania d'una eina intuïtiva i
d'accés senzill i que va suposar un gran avanç en la consecució d'una administració de justícia més propera,
moderna i eficaç.

20

La seu judicial electrònica, que es preveu que estiga en funcionament a finals de novembre, previ trasllat a la
Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia, posa a la disposició de la ciutadania nous serveis entre els
quals destaquen:


La consulta per part de la ciutadania de l'estat de tramitació dels procediments en els quals és
part.



El Tauler d'anuncis i edictes electrònic.



La presentació telemàtica d'escrits i documents i la realització de més actes processals per
mitjans electrònics.

5. Aprovació del decret que regula l'ús de drons per part de les policies locals de la Comunitat
Valenciana.

Aquest objectiu es relaciona amb l’eix 3 de l’acord del Botànic2os.

Considerant el que es disposa en la legislació estatal i l'ús cada vegada més estès de drons per part dels cossos
de policia local en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, tant en la seua activitat quotidiana com en situacions
d'emergència, es considera imprescindible establir unes mesures orientades a la regulació d'aquestes
operacions amb la finalitat de garantir la seua seguretat.

És per açò que es precisa establir unes mesures orientades a la regulació d'aquestes operacions de "drons"
en l'àmbit de les policies locals de la Comunitat Valenciana amb la finalitat de garantir la seua seguretat.

Igualment es crearà la Comissió Valenciana de Seguretat de les Operacions de RPAS en Seguretat i
Emergències, com a òrgan consultiu i de suport a l'òrgan autonòmic competent en matèria de Seguretat i
Resposta a les Emergències, amb l'objectiu fonamental de vetlar per la seguretat de les operacions realitzades
pels cossos de Policia Local de la Comunitat Valenciana en les seues operacions quotidianes i en situació
d'emergències.
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CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

1. Nova ordre de bases d’ajudes a les arts escèniques.

Aquest objectiu es relaciona en l’eix 3, objectiu 39 de l’Acord del Botànic2os.

Els sectors professionals valencians de les arts escèniques necessiten unes noves bases reguladores d'ajudes
que faciliten la convocatòria anual de les diferents ajudes i subvencions a la producció, gires, realització de
festivals, etc.

La singularitat del sector cultural, reconeguda en el punt 39 del tercer eix de l’Acord del Botànic 2, convida a
que aquestes subvencions hagen d’adaptar-se a diferents realitats amb l’objectiu d’ajudar a generar una
indústria cultural que permeta el desenvolupament professional i artístic dels professionals de les arts
escèniques.

El pressupost de les actuals ajudes de 2019 ha duplicat, triplicat i, fins i tot en alguna modalitat, quadruplicat
els imports aportats per la Generalitat el 2015, però no només es tracta d’augmentar el pressupost, sinó
també d’adaptar les bases a la realitat i demandes del sector.

Per aquest motiu durant els pròxims mesos modificarem les bases reguladores de les ajudes per tal d’agilitzar
els tràmits i dotar d’estabilitat a les empreses culturals, incorporant -per exemple- ajudes triennals en les
sales d'exhibició escènica i en les companyies consolidades, i elevant els topalls màxims per persona
beneficiària.
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2. Presentació del Pla Estratègic de l’Esport i l’Activitat Física.

Aquest objectiu es relaciona en l’eix 3, objectiu 38 de l’Acord del Botànic2os.

El Pla Estratègic de l’Esport i l’Activitat Física (PEEAF) esdevindrà el document de referència de les
polítiques i estratègies en matèria d’esport i activitat física per als propers anys.

Aquest pla naix de la reflexió conjunta i la participació de la societat valenciana i especialment de
les persones relacionades amb l'esport i l'activitat física, sota la direcció de l’equip directiu de la
Direcció General de l’Esport, la coordinació de l’Institut Valencià de Biomecànica i la participació
d’experts professionals de diferents àmbits de gestió de l’esport (institucional, empresarial,
fundacional, organitzacions esportives, etc.) i la ciutadania, mitjançant un procés obert, tant
presencial (reunions sectorials i reunions plenàries a les tres províncies) com on-line (amb més de
400 enquestes complementades).

Fruit d’aquest treball presentarem abans d’acabar l’any un pla que s’està dissenyant, de manera
conjunta, participada i consensuada, per convertir les polítiques esportives en un referent a través
del desenvolupament d'un ecosistema de l'esport perfectament integrat, amb una col·laboració
fluida i profitosa entre administracions públiques, societat civil, àmbit empresarial i acadèmic, i que
ens permeta equiparar-nos a les societats més modernes i avançades pel que fa al valor aportat per
l'esport en termes de salut i benestar, cohesió social, I+D+i i desenvolupament socioeconòmic.
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3. Protocol sobre absentisme.

Aquest objectiu es relaciona en l’eix 3, objectiu 8 de l’Acord del Botànic2os.

Combatre l’absentisme escolar és una de les principals línies de treball d’aquesta Conselleria. Amb aquest
objectiu hem recollit informació dels centres i famílies i hem detectat les principals causes i problemes, però
cal anar més enllà. Amb el coneixement acumulat elaborarem un protocol interdepartamental que permeta
promoure actuacions preventives, la detecció i la intervenció per corregir situacions no desitjables.

Establirem un protocol de prevenció i d’intervenció en matèria d’absentisme escolar que formalitze i coordine
les actuacions de tots els agents implicats en la seua implantació i concrete els criteris d’actuació i les accions
preventives i d’intervenció que s’aplicaran de forma contextualitzada en tots els centres educatius mitjançant
els programes d’absentisme de zona.

Cal garantir l'accés, la participació i l'aprenentatge a tots els xiquets, xiquetes i adolescents per
aconseguir la plena escolarització i la reducció de l'absentisme escolar en les etapes d'Educació
Primària, d’Educació Secundària Obligatòria i de Formació Professional Bàsica, entre els 6 i 16 anys,
i que, com a conseqüència, es reduïsca la taxa d'abandonament escolar actual.

4. Consolidar l’aposta per la formació professional amb l’obertura de noves unitats.

Aquest objectiu es relaciona en l’eix 4, objectiu 4 de l’Acord del Botànic2os.

Les empreses del nostre territori s'han d'adequar a les necessitats que demana el mercat mundial i
s'han de desenvolupar noves capacitats i destreses per fer front a l'elevat grau de competitivitat i els
constants canvis tecnològics.

24

En aquest sentit els estudis de Formació Professional són els més pròxims a la realitat del mercat de
treball que donen resposta a la necessitat de personal qualificat especialitzat en els diferents sectors
professionals per a respondre a la demanda d'ocupació. A través del diàleg territorial i tenint en
compte contextos socioeconòmics i demogràfics planificarem l’augment de l’oferta formativa
arrelada al territori.

La Formació Professional, en contínua actualització, és una peça clau per a millorar la qualitat de
l'ocupació dels treballadors i treballadores. És per això que durant aquesta legislatura es potenciarà
la Formació Professional, que cada vegada ha de ser més atractiva, innovadora i dinàmica.

Per aquest motiu, per al curs 2019-2020 implantarem noves unitats i cicles formatius de Formació
Professional en funció de les necessitats dels sectors productius, del territori, seguint criteris
fonamentats en dades objectives, per tal de millorar l'ocupabilitat del nostre alumnat, la qualitat del
treball i perquè el món empresarial valencià puga comptar amb més personal qualificat.

5. Aposta per la innovació pedagògica i el foment lector.

Aquest objectiu es relaciona en l’eix 3, objectiu 34 de l’Acord del Botànic2os.

La innovació educativa ha de ser un dels principals eixos de gestió per a la legislatura que ara comencem.
Acompanyar al professorat en la seua formació, així com les metodologies d’aprenentatge que es
desenvolupen a l’aula, ha de ser una de les bases per millorar la qualitat del nostre sistema educatiu.

Amb l’augment de les partides pressupostaries destinades a aquest fi volem fer créixer significativament el
nombre de projectes i, per tant, el nombre de centres, equips directius i docents implicats en la investigació
i innovació educativa.
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A través de les ajudes a la innovació pretenem vincular les convocatòries a una formació específica sobre què
vol dir innovació i investigació a l’educació, promoure la preparació de materials dignes, sòlids i fonamentats
científicament i contribuir a l’intercanvi d’experiències i materials entre docents.

Amb aquestes ajudes també volem actualitzar els fons bibliogràfics del centres educatius, ajudar a que es
realitzen activitats diverses entorn del foment de la lectura i al mateix temps reactivar l'activitat editorial
dedicada a llibres no de text.

Així doncs, amb aquest objectiu, convocarem i resoldrem durant el primer trimestre del curs 2019-2020,
ajudes a la innovació educativa i a biblioteques escolars per un valor de 3.826.050 € per acompanyar als
centres educatius en l’aposta per la innovació educativa i el foment de la lectura.

26

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

1. Elaboració d'un Pla de Modernització d'Infraestructures i Tecnologies Sanitàries (2020-2023).

Aquest objectiu es relaciona en l’eix 3, objectiu 15 de l’Acord del Botànic2os.

El compliment del Pla de Dignificació d'Infraestructures Sanitàries (2016-2019) ha suposat un punt d'inflexió
en l'adequació dels espais sanitaris en el conjunt del territori de la Comunitat Valenciana. L'estudi de les
necessitats, l'anàlisi de les carències i la projecció d'obres de construcció, de reforma i d'ampliació dels
centres sanitaris ens ha permès invertir 386 milions d'euros durant la legislatura 2015-2019. Amb això, hem
volgut reforçar els centres d'atenció arimària amb una major inversió, els consultoris cuxiliars mitjançant
convocatòries específiques i l'adequació dels espais hospitalaris.

És necessari continuar aprofundint en aquest camí de dignificació de les infraestructures, però incidint en un
nou model sanitari enfocat cap a la cronicitat, les cures, la humanització dels espais, així com a la possibilitat
d'implantació d'alta tecnologia i redimensionamient de la capacitat del nostre sistema.

Per això, en el primer semestre de la legislatura pretenem elaborar el Pla de Modernització d'Infraestructures
i Tecnologies Sanitàries (2020-2023) que ens permeta prestar una atenció sanitària de qualitat en espais
moderns, confortables per als pacients i dotats amb els mitjans òptims per a les persones professionals.
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2. Estudi per a la inclusió progressiva de l'atenció bucodental en la cartera de serveis.
Aquest objectiu es relaciona en l’eix 3, objectiu 18 de l’Acord del Botànic2os.

En el sistema públic de salut, el dret a mesures de prevenció i tractament restaurador en la dentició
permanent es troba molt restringit a un ràtio poblacional que deixa sense cobertura a població
infantil de menys de 6 anys, dones embarassades, adults joves i majors, en els quals la pèrdua de
dents els limita per a funcions tan bàsiques com una correcta alimentació, o persones amb
limitacions físiques o conductuals que no poden rebre assistència ambulatòria, etc.

La salut dental i la salut general estan estretament unides. La prevenció en la salut dental pot
prevenir malalties generals, i les revisions odontològiques poden anunciar malalties d'una altra part
del cos humà. Algunes malalties (cardiovasculars, diabetis, renals, càncer…) semblen tenir una

relació directa amb una mala salut bucodental.

Des de la Conselleria de sanitat universal i salut pública proposem estudiar l’ampliació progressiva
de la cartera de serveis, de manera que es complementen les activitats realitzades en les Unitats
d'odontologia, mitjançant la prestació dels tractaments dentals que precisen persones majors de 75
anys, embarassades, persones amb diversitat funcional, pacients anticoagulats i col·lectius
vulnerables.
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3. Elaboració del Pla d'Atenció a l'Epilèpsia.
Aquest objectiu es relaciona en l’eix 3 de l’Acord del Botànic2os.

L'epilèpsia és una malaltia cerebral crònica que afecta a persones de tot el món i de totes les edats. És una
de les malalties conegudes més antigues que ha estat envoltada de temors, desconeixement, discriminació i
estigmatització social durant segles.

La prevalença de l'epilèpsia en la Comunitat Valenciana es dona entre 4,5 a 8/1000 habitants. En la infància,
la prevalença d'epilèpsia és de 4-5/1.000 nens. La incidència en la Comunitat Valenciana s'estima de 31 a
57/100.000 habitants. Uns 2.500 casos nous anuals. Existeixen unes 40.000 persones amb epilèpsia. El 30%
(al voltant de 12.000 pacients) no responen adequadament al tractament farmacològic (farmacorresistents).
D'aquest últim grup, el 7% (uns 2.800 pacients) el tractament quirúrgic és l'alternativa. L'epilèpsia es compon
d'un conjunt heterogeni de malalties amb una elevada prevalença i repercussió en la vida de les persones per

les seues conseqüències neurobiològiques, cognitives, psicològiques i socials.

L'epilèpsia és un trastorn complex, el diagnòstic del qual i tractament requereix d'una atenció integral i
especialitzada.

Per l'anteriorment exposat, és necessari elaborar i implantar un Pla per a l'Atenció a l'Epilèpsia en el Sistema
Sanitari Públic de la Comunitat Valenciana que exigeix una coordinació entre tots els nivells assistencials,
hospitals amb servei de neurologia i professionals sanitaris d'atenció primària i especialitzada, perquè

l'atenció sanitària a l'epilèpsia, des del primer moment, siga integral, adequada, coordinada, eficaç i eficient.

El pla estructura el marc per a la millora de l'atenció sanitària integral de pacients amb epilèpsia en la
Comunitat Valenciana on es compta amb la participació de professionals sanitaris de diferents àmbits (atenció
primària i hospitalària; gestió assistencial, sistemes d'informació i recerca sanitària) i representants de
l'associació d'epilèpsia de la Comunitat Valenciana (ALCI).
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4. Creació del Banc de Còrnies.

Aquest objectiu es relaciona en l’eix 3 de l’Acord del Botànic2os.

El banc de còrnies és l'establiment on es reben, processen, emmagatzemen i distribueixen els teixits oculars
humans per a la seua posterior aplicació, tant clínica com en investigació.

Té com a finalitat assegurar la demanda de teixit ocular per als trasplantaments tissulars complint amb els
paràmetres de qualitat exigits per l'Organització Nacional de Trasplantaments (ONT) i amb dos objectius:
aconseguir l'autosuficiència i homogeneïtzar el procés de donació, avaluació, processament i distribució de
teixit ocular.

Tal com recomana el Pla Nacional en honor de l'eficàcia i eficiència, s'opta per un model centralitzat seguint
el ja establert en la Comunitat Valenciana en el canc de teixits gestionat des del Centre de Transfusió de la
Comunitat Valenciana (CTCV) amb les següents metes:


Optimització de la disponibilitat de les còrnies, adequant-ho a cada indicació clínica.



Màxima garantia de qualitat del servei prestat, en concentrar el coneixement expert.



Reducció del temps quirúrgic. L'especialista usuari rep un producte idoni per al seu ús clínic.



Optimització dels recursos disponibles (sales netes, cabines de flux laminar, incubadors,
refrigeradors, tancs criogènics, microqueratomos, etc).



Sistema únic de gestió de qualitat:
o

Qualitat producte: control de qualitat, manual tècnic, condicions mediambientals, etc.

o

Sistemes de gestió de la informació: confidencialitat, traçabilitat, seguretat,

o

Sistemes de gestió de riscos: biovigilància, no conformitats, alarmes, etc.



Pla de formació contínua per al personal: integrat en la gestió global del CTCV.



Uniformitat en el model de relació amb els centres d'extracció i en el de relació amb els centres
implantadors i gestió de la llista d'espera.
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5. Elaboració del Decret de Central de Compres i creació del Comité d'Avaluació Tecnològica.

Aquest objectiu es relaciona en l’eix 3 de l’Acord del Botànic2os.

La planificació és fonamental i per tal de fer-la possible amb eficàcia és necessari comptar amb mecanismes
de gestió efectius amb els quals poder prendre decisions adequades. Per això, s'ha elaborat una guia de bones
pràctiques de codificació que compta amb el consens del Comité Provincial d'Electromedicina.

En este sentit, proposem l'elaboració d'un inventari codificat amb la guia de bones pràctiques. Serà un
inventari complet que ens permetrà conèixer tota la informació sobre l'equipament existent en cadascun dels
Departaments de Salut de gestió directa de la Comunitat Valenciana i en quina situació es troba.

A més, proposem la tramitació d'un Decret de Central de Compres que per primera vegada comptarà amb un
Comitè d'Avaluació Tecnològica. Aquest Comitè tindrà a la seva disposició l'inventari amb el qual podrà
planificar una política d'inversions més coherent a mitjà i llarg termini, tenint en compte l'ús que d'aquest
equipament es realitza en cada departament gràcies a un sistema de gestió que s'implementarà.
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CONSELLERIA D’ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I
TREBALL

1. Desplegament del Reglament de la Llei de Gestió, Promoció i Modernització de les Àrees
Industrials.

Aquest objectiu es relaciona en l’eix 4, objectiu 29 de l’Acord del Botànic2os.

Per poder continuar impulsant el Pla de modernització de les àrees industrials i les infraestructures logístiques
estratègiques és necessari desenvolupar el reglament de la Llei de Gestió, Promoció i Modernització de les
Àrees Industrials, perquè permeta desplegar tots els instruments que s'hi preveuen, i així abastar totes les
seues potencialitats. Entre els instruments que destacarien en aquest reglament són; les Entitats de Gestió i
Modernització d'Àrees Industrials, que són agrupacions de propietaris de base privada però de naturalesa
administrativa, per així poder realitzar les funcions públiques que tenen encomanades.

A la Comunitat Valenciana s'estima que existeixen més de 700 àrees que podrien reunir la qualificació d'àrea
industrial, però són molt poques les que actualment disposen d'algun sistema o fórmula d'organització o
gestió interna. Seran precisament aquestes últimes les que en primer lloc inicien els tràmits per crear o
transformar-se en Entitats de Gestió i Modernització, atès que compten amb l'estímul i l'experiència positiva
de l'autogestió.
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2. Avantprojecte de la Llei de Comerç Sostenible.

Aquest objectiu es relaciona en l’eix 4, objectiu 33 de l’Acord del Botànic2os.

És necessari adequar la normativa a la nova realitat comercial. Cal recordar que ja es va iniciar el procediment
ara fa quatre anys. En els seus inicis el nou text legal tenia per objectiu substituir la actual Llei 3/2011 de
Comerç però el procediment es va retardar a causa de la celebració d’una Comissió Bilateral Administració
General de l’Estat-Generalitat sobre les modificacions introduïdes en la Llei 3/2011.

Els acords aconseguits en aquesta Comissió són els que precisament porten al Consell Jurídic Consultiu a
concloure que no és possible la tramitació d’un Text Refós al considerar-los una innovació legislativa. És per
això, que la proposta és la tramitació d’un nou avantprojecte de Llei de Comerç completament nou, sense
constrenyiments de l’anterior normativa per poder aconseguir una vertadera regulació comercial sostinguda
i sostenible.

3. Demostradors de tecnologies desenvolupades en l'àmbit de l'economia circular.

Aquest objectiu es relaciona en l’eix 4, objectiu 29 de l’Acord del Botànic2os.

Per avançar en la transformació del sistema productiu valencià cap a activitats de major valor afegit, hem de
millorar els mecanismes i canals per a la transferència del coneixement i tecnologia des dels Centres
Tecnològics de la Comunitat Valenciana al teixit productiu. Per això, volem llançar ajudes per donar suport a
la generació de coneixement i tecnologia i la seua transferència a les empreses valencianes en àmbits
imprescindibles per a aconseguir el canvi de model productiu a la Comunitat Valenciana.
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Les convocatòries hauran d'influir, com a requisit dels projectes subvencionables, el desenvolupament i
implementació d'un demostrador o demostradors de la tecnologia o tecnologies desenvolupades, així com
un pla de difusió específic per a facilitar el coneixement del demostrador per part de les empreses valencianes
potencialment usuàries. Durant aquest segon semestre de 2019 es contempla la publicació d'una
convocatòria específica en l'àmbit de l'economia circular.

4. Celebració de 26 fòrums d’ocupació amb la col·laboració del Pactes Territorials de la Comunitat
Valenciana, en el marc del Pla AVALEM TERRITORI.

Aquest objectiu es relaciona en l’eix 4, objectiu 7 de l’Acord del Botànic2os.

La meta última del pla AVALEM TERRITORI és la cerca d'una major eficàcia dels recursos existents per
optimitzar les potencialitats en matèria de creació i manteniment de l'ocupació. Per aconseguir aquest
objectiu es planteja la celebració de 26 fòrums entre les administracions, els agents socials que actuen en les
polítiques d'ocupació i les persones a qui van dirigides aquestes polítiques, tant ocupadores com persones
ocupables.

Aquests fòrums es dissenyen per LABORA amb la col·laboració dels pactes territorials i consistiran en una
jornada d'actes tals com xarrades, conferències, tallers de formació i realització d'entrevistes de treball i
presència d'estands d'informació d’institucions i empreses. Es varen signar 26 convenis amb els pactes
territorial a la fi de maig de 2019 i a partir d’ara es licitarà el contracte per a l’organització d’aquests fòrums.
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5. Observatori Valencià del Treball Decent

Aquest objectiu es relaciona en l’eix 4, objectiu 6 de l’Acord del Botànic2os.

Creació de l’Observatori Valencià del Treball Decent amb l’objectiu d’efectuar un seguiment permanent del
mercat laboral (especialment en mercats emergents: economia circular, transició energètica, economia blava
o indústries creatives i economia de les cures) per a detectar les necessitats, vigilar la feminització de la
pobresa, l’economia submergida i la precarització laboral en sectors com les kellys o aparadores, entre
d’altres i actuar de manera àgil en l’aplicació de polítiques actives de foment de l’ocupació.

Aquest organisme serà l’encarregat d’elaborar un Pla de Garantia Social i Ocupació Digna a la Comunitat
Valenciana.
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CONSELLERIA

D’AGRICULTURA,

DESENVOLUPAMENT

RURAL,

EMERGÈNCIA

CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

1. Tramitació de la Llei de Canvi Climàtic i Transició Ecològica.
Aquest objectiu es relaciona en l’eix 1, objectiu 1 de l’Acord del Botànic2os.

D'acord amb l'Estratègia de Canvi Climàtic i Energia de la Comunitat Valenciana, així com la planificació estatal
i europea en la matèria, s’iniciarà la tramitació de la Llei de Canvi Climàtic i Transició Ecològica com a eina
d’actuació cap a la descarbonització, la reducció de les emissions contaminants i l’impuls de les energies
renovables, entre altres.

Els objectius de desenvolupament marcats seran la revisió i concreció, si s'escau, l'Estratègia de Canvi Climàtic
i Energia de la Comunitat Valenciana, la documentació de la planificació estatal i europea en la matèria i l’inici
de la tramitació de la Llei activant per a això els grups de treball dintre del Consell Assessor i de Participació
del Medi Ambient (CAPMA).

2. Redacció del III Pla de Sanejament de la Comunitat Valenciana.

Aquest objectiu es relaciona en l’eix 1, objectiu 8 de l’Acord del Botànic2os.

En una situació d'emergència climàtica i creixent dèficit de recursos, es requereix l'excel·lència en la gestió
d'aigües, així com l’optimització de la qualitat i disponibilitat dels recursos propis. Per això, seguint l’estratègia
d‘extensió i millora de les estructures de proveïment i sanejament d’aigües, així com l’augment de la capacitat
de depuració i reutilització, perseguirem també els objectius ambientals contemplats a la Directiva Marc
d'Aigües que protegeix els nostres ecosistemes i el nostre litoral.
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El III Pla de Sanejament de la Comunitat Valenciana afrontarà qüestions com la millora del sanejament de la
població disseminada i de les indústries connectades a les xarxes municipals. Igualment abordarà els
alleujaments i desbordaments dels sistemes de sanejament, l'eliminació d'interconnexions que persisteixen
en alguns nuclis entre xarxes de sèquies i assarbs (azarbes), les xarxes de drenatge i clavegueram i, en general,
la millora de les xarxes urbanes.

Els objectius de desenvolupament marcats seran la recopilació d’informació sobre l'estat actual, l’establiment
de les línies d'actuació i criteris directors i la redacció del III Pla de Sanejament de la Comunitat Valenciana.

3. Execució d'actuacions del Pla Autonòmic de Segellat d’Abocadors (PASEA).

Aquest objectiu es relaciona en l’eix 1 de l’Acord del Botànic2os.

Seguint els objectius i mesures contemplades en el Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana (PIRCV)
i d’acord al Pla d’Acció Territorial de la Comunitat Valenciana, les actuacions conformades del Pla Autonòmic
de Segellat d’Abocadors (PASEA) engegaran accions d’important impacte ambiental positiu en diferents zones
de tot el territori valencià.

Seran objectius concrets d’aquestes actuacions la retirada dels residus posteriors a l’incendi de Sollana, el
reinici dels treballs de segellat de l'abocador de Puntal El Búho a Elx, l’inici de la tramitació de la contractació
de l’obra del segellat de l’abocador de Vinaròs, l’inici de la contractació de l'encomana de segellat del got B
de La Murada a Orihuela i l’estudi de la viabilitat d’una instal·lació solar fotovoltaica en eixe abocador.
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4. Desenvolupament de la Llei d’estructures agràries amb ajudes als Plans de reconversió i
reestructuració col·lectius.
Aquest objectiu es relaciona en l’eix 4, objectiu 20 de l’Acord del Botànic2os.

Desenvolupament efectiu de la Llei d’Estructures Agràries mitjançant la publicació de l’Ordre de Bases
Reguladores, inclosa en el Programa de Desenvolupament Rural (PDR) 2014-2020, que amb un pressupost
global de 10 milions d’euros donarà suport als plans de reconversió i reestructuració col·lectius de les
explotacions.

Seran objectius d’aquesta Ordre la modernització i increment de la grandària de les explotacions agràries
juntament amb l’adequació de la seua producció a les demandes dels mercats i necessitats de les persones
consumidores.

5. Inversions en el sector agroalimentari.

Aquest objectiu es relaciona en l’eix 4, objectius 20 i 22 de l’Acord del Botànic2os.

Com a suport i impuls del sector agroalimentari valencià i d’acord als importants reptes ambientals i
econòmics del present i el futur, es desenvoluparan dues convocatòries d'ajudes, una primera adreçada a la
inversió per a la millora de les condicions de transformació i comercialització de productes agrícoles generats
per xicotetes i mitjanes empreses, amb un pressupost total de 30 milions d’euros, i una altra d’ajudes a les
inversions en explotacions agràries, amb un pressupost d’altres 25 milions d’euros.
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El global d’aquestes ajudes estaran adreçades, entre altres mesures, a la compra i el lloguer de maquinària i
equips, l'adquisició o el desenvolupament de patents, llicències, drets d'autor, marques registrades i
programari. També s’inclouran els costos generals vinculats a honoraris d'enginyeria i assessoria tècnica. Al
mateix temps s’impulsarà la presència de dones al capdavant d’indústries agrícoles i agroalimentàries, al
mateix temps que l'economia social a través de cooperatives i Societats Agràries de Transformació (SAT).
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CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT

1. Nomenament dels membres i constitució del Consell Rector de l’Agència Valenciana de
Seguretat Ferroviària.

Aquest objectiu es relaciona en l’eix 3 de l’Acord del Botànic2os.

La llei de Seguretat Ferroviària de la C.V. recull la creació de l’Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària,
amb personalitat jurídica pròpia i independència en el compliment dels seus objectius.

L’òrgan superior de l’Agència és el Consell Rector, que dirigeix l’entitat i estableix les directrius d’actuació.

Està compost per 5 vocalies, persones de prestigi reconegut en la matèria, 3 d’ells elegits per les Corts i 2 pel
Consell.

L’objectiu és disposar de les 5 vocalies elegides i que es constituïsca el Consell Rector.

2. Aprovació dels projectes de senyalització de l’itinerari cicloturístic EUROVELO.

Aquest objectiu es relaciona en l’eix 1, objectiu 9 de l’Acord del Botànic2os.

L’Itinerari cicloturístic EUROVELO forma part de la ruta EV8 Ruta del Mediterrani, que uneix Cadis i Atenes
(prop de 6.000 km), travessant 11 estats de la conca mediterrània i les seues regions.

Recorre més de 500 km per la C.V., travessarà 78 municipis, 4 parcs naturals i donarà servei a 2,4 milions de
valencianes i valencians, sense comptar turistes i visitants.
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El primer pas efectiu és disposar dels projectes de senyalització de l’itinerari, en els quals està treballant la
Conselleria.

3. Elaboració del Decret pel qual es regula la Plataforma Urbanística Digital (PUD) i el format de
presentació de la documentació gràfica dels instruments de planejament urbanístic.

Aquest objectiu es relaciona en l’eix 4 de l’Acord del Botànic2os.

Relacionat amb el Pla Agilitza del Consell, en el qual s’han donat diverses passes en l’àmbit urbanístic, es vol
regular de manera acurada, mitjançant un decret, aspectes com:


Tramitació electrònica dels instruments de planejament urbanístic.



Registre i comunicació dels actes urbanístics d’aprovació municipal.



Formats de cartografia dels instruments de planificació urbanística i territorial de la C.V. i les
declaracions d'interès comunitari.

Per tant, es va a elaborar i començar a tramitar un decret per tal d’agilitzar encara més la tramitació
administrativa, simplificar procediments, facilitar l’accés de les persones a la informació urbanística i millorar
la gestió territorial.

4. Agència Valenciana de Protecció del Territori. Impulsar-ne la creació.

Aquest objectiu es relaciona en l’eix 1, objectiu 11 de l’Acord del Botànic2os.

La Llei 1/2019 estableix que l’Agència Valenciana de Protecció del Territori ha d’estar en funcionament en el
termini d’un any des de la seua entrada en vigor.
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En eixe sentit, en el segon semestre es duran a terme diversos aspectes per a impulsar la creació de l’Agència:


Habilitació de fons pressupostaris en els PGV per a 2020.



Elaboració i inici de la tramitació de l’Estatut de l’Agència que regule el seu règim jurídic i de
funcionament així com els òrgans de direcció i control.

5. Cartografia oficial de la Generalitat a escala 1:5.000. Actualització i presentació.

Aquest objectiu es relaciona en l’eix 5 de l’Acord del Botànic2os.

La sèrie cartogràfica CV05 és la cartografia oficial més detallada que tenim a la C.V. amb una cobertura
completa del nostre territori. Va ser produïda per l’ICV entre els anys de referència 2005 i 2010.

És per això que es fa necessària la seua actualització perquè les decisions que es prenguen en matèria
territorial siguen acurades a la realitat existent.

A partir del vol fotogramètric realitzat durant el primer semestre de 2019, s’abordarà l’actualització de la
cartografia oficial de la Generalitat a escala 1:5.000 que permetrà millorar la gestió territorial.
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CONSELLERIA D’INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL

1. Elaboració del document de diagnòstic d'infraestructures de telecomunicacions bàsiques de la
Comunitat Valenciana per al desplegament de xarxes de telecomunicacions 5G.

Aquest objectiu es relaciona en l’eix 4, objectiu 15 de l’Acord del Botànic2os.

Elaboració del document inicial d'anàlisi i diagnòstic de la infraestructures de telecomunicacions de la
Comunitat Valenciana necessàries per al desplegament de la tecnologia 5G.

Les infraestructures de telecomunicacions són bàsiques per a poder abordar el canvi de model cap a una
economia i societat digital. Especialment, és important conéixer el seu estat i extensió en entorns amb el risc
de despoblament ja que aquestes infraestructures són crítiques per a poder desenvolupar propostes i serveis
que igualen les oportunitats d'aquestes zones amb les de les més afavorides. Uns exemples serien: serveis de
telemedicina, serveis de comunicacions personals, serveis per al desenvolupament empresarial o industrial.

És necessari conèixer exactament l'estat de les infraestructures actuals i la seua extensió a nivell de territori
per a poder realitzar una adequada planificació de les inversions i treballs necessaris per a millorar-les o per
a estendre-les. Es pretén crear el primer esborrany del document que analitze aquest problema.

2. I Jornada del Pacte Social per la Innovació.

Aquest objectiu es relaciona en l’eix 4, objectiu 14 de l’Acord del Botànic2os.

Jornada de reflexió i posada en comú dels objectius a assolir i les necessitats de la Comunitat Valenciana, com
a pas previ a l’elaboració del Pacte Social per la Innovació, on participen els agents implicats: administració
autonòmica, universitats, empreses, agents del sistema valencià d’innovació, administracions locals, agents
econòmics i socials, entre d’altres.
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És necessari signar un Pacte Social per la Innovació, com a eina de creixement de la nostra economia i la
generació d’ocupació, amb la imprescindible participació i compromís ferm de tots els agents implicats, amb
caràcter transversal, i amb l’objectiu de convertir la Comunitat Valenciana en un territori innovador que
possibilite evitar la desigualtat i la fractura social.

3. Estudi inicial per a elaborar un mapa de la ciència en la Comunitat Valenciana.
Aquest objectiu es relaciona en l’eix 3, objectiu 33 de l’Acord del Botànic2os.

Anàlisi per a l'elaboració d'un mapa de la ciència en la Comunitat Valenciana identificant els grups de recerca,
instituts de recerca, científics destacats. També s’elaborarà un procediment d'impacte del programa Gent T.

Una vegada implementat el programa de recuperació de talent Gent T i de l'èxit de les convocatòries anteriors
cal avançar un pas més en la direcció de convertir a la Comunitat Valenciana en un pol d'atracció de talent
internacional. Com a primer pas, necessitem una panoràmica de la xarxa investigadora de la comunitat que
ens permeta conèixer els centres potencials d'acolliment d'investigadors internacionals.

Mesurar l'impacte de la implantació de diferents programes ens permetrà analitzar la conveniència de
mantenir o millorar aquests programes. En particular, després de dos anys de la implantació del programa
Gent T, cal començar a valorar l'impacte del programa en termes de recerca i captació de projectes.

4. Creació d'un grup de treball per a estudiar i elaborar un document inicial que definisca un nou
pla de finançament per a les universitats públiques de la Comunitat Valenciana.
Aquest objectiu es relaciona en l’eix 3, objectiu 30 de l’Acord del Botànic2os.

Definició d’indicadors per a un finançament suficient d’acord amb la situació present de les diferents
universitats i les línies d’ordenació i millora de l’oferta acadèmica traçades per al futur.
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El disseny d’un nou pla de finançament, requereix que es considere l’adequació dels actuals indicadors per al
finançament a la situació present i de futur de l’oferta acadèmica, i es definisquen uns nous indicadors que
garantisquen un repartiment equitatiu entre les universitats i per a totes les persones.

5. Ordenació i millora de l’oferta acadèmica universitària a la Comunitat Valenciana com a pas
previ a l’elaboració d’un mapa de titulacions.
Aquest objectiu es relaciona en l’eix 4, objectiu 5 de l’Acord del Botànic2os.

Definició de criteris propis per a la implantació de noves titulacions en la xarxa d’universitats de la CV. Estudi
de necessitats, pertinència i sostenibilitat per a la implementació de noves titulacions, dobles graus, graus
internacionals, graus interuniversitaris, etc. en la xarxa d’universitats de la CV.

És necessari no tan sols revisar i definir un nou pla de finançament, també considerar estratègicament,
d’acord amb criteris de desenvolupament social, creixement socioeconòmic i empleabilitat, les línies
d’ordenació i millora de l’oferta acadèmica de la xarxa d’universitats valencianes.
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CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT
DEMOCRÀTICA

1. Una administració de la Generalitat més oberta: la Guia de la Participació Ciutadana.
Aquest objectiu es relaciona en l’eix 5, objectiu 2 de l’Acord del Botànic2os.

L’eix 5 de l’Acord del Botànic 2, referit a Qualitat Democràtica i el Bon Govern, es compromet a impulsar la
participació ciutadana a través d’una llei de govern obert que òbriga les portes de l’administració a la
ciutadania i fomente la seua participació en la presa de decisions. Eixe és, per tant, un dels objectius
estratègics de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica per a la
legislatura.

Com a primer pas, en el segon semestre de 2019, la conselleria elaborarà i difondrà una Guia de la Participació
en la Generalitat que recollirà tots els mecanismes actualment existents en les distintes conselleries i entitats
del sector públic que permeten la participació ciutadana en la presa de decisions, tant de manera individual
com a través d’entitats socials.

Es tracta de presentar de manera sistematitzada, descriptiva i sintètica els processos, instruments i òrgans de
participació, de manera que siga una guia útil tant per a la ciutadania interessada en poder participar-hi com
per a l’administració, que moltes vegades no té una visió de conjunt de les diferents polítiques de participació
sectorials.

La Guia no es concep com un punt d’arribada sinó com un punt de partida per a l’impuls de la participació
ciutadana en l’àmbit de la Generalitat. Amb l’aprovació d’una nova llei s’hauran de redissenyar processos,
instruments i òrgans de participació, i impulsar-ne de nous, procés que culminarà amb la posada en marxa
d’un Portal de Participació de la Generalitat com a eina fonamental per a la seua efectivitat.
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2. Transparència en les campanyes de promoció institucional: un cercador de publicitat
institucional per a la ciutadania.
Aquest objectiu es relaciona en l’eix 5, objectiu 3 de l’Acord del Botànic2os.

El nou cercador de publicitat institucional suposa un salt en la transparència d’aquesta informació, tot donant
compliment a l’obligació establida en la Llei 2/2015 de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de
la CV, de publicar «el cost de les campanyes de publicitat i de promoció institucional, desglossant els mitjans
de comunicació empleats, l'import destinat a cada mitjà i el cost dels diferents conceptes, almenys una vegada
a l'any».

També s’acompleix el Decret 105/2017, que estableix que «es publicarà informació relativa a totes les
campanyes i accions de publicitat i de promoció institucional que es realitzen, especificant-ne l'òrgan
promotor, el seu cost i el desglossament dels mitjans de comunicació concrets emprats, l'import destinat a
cada mitjà, els criteris utilitzats per a realitzar la seua distribució entre aquests, el cost dels diferents
conceptes i la modalitat i el període d'execució».

Per primera vegada, s’aplica la transparència en aquest àmbit. La connexió entre l’aplicació de gestió de la
promoció institucional i la publicació en el portal de transparència permetrà accedir de manera
automatitzada i en formats reutilitzables a la informació sobre la publicitat institucional, que a més estarà
sempre actualitzada.

Això, a més de facilitar la reutilització i l’accés senzill a la informació, suposarà una major eficiència, ja que
evita que s’hagen d’elaborar documents per a publicar-los anualment en el web.

La possibilitat de consultar el cost de publicitat i promoció institucional a través d’un sistema de cercadors
suposa un model de presentació de la informació completament innovador que no es troba actualment a
l’Estat espanyol.
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En el millor dels casos, altres comunitats autònomes que també han inclòs aquest concepte entre les seues
obligacions de transparència (Aragó, Catalunya, Canàries) estan molt lluny d’arribar, pel seu nivell de detall i
versatilitat, a la precisió que aporten els cercadors que es publicaran en el Portal de Transparència GVA
Oberta. Actualment, només la Regió de Múrcia disposa d’un sistema de cerca per a consultar aquesta
informació.

3. La cooperació valenciana augmenta els seus esforços en previndre i mitigar la violència sexual i
de gènere en dones i població infantil al Sahel.
Aquest objectiu es relaciona en l’eix 2, objectiu 12 de l’Acord del Botànic2os.

La política de la Generalitat en matèria de cooperació té com a un dels seus eixos centrals una estratègia
definida sobre els drets de les dones. Per això, al llarg de 2019 s’han posat en marxa diverses actuacions que
han permès a la cooperació descentralitzada aprofundir en aspectes referits a les polítiques de gènere, com
la creació d’una línia de subvenció nova per a la prevenció i mitigació de la violència sexual i de gènere en
dones i població infantil al Sahel. Així mateix, també es va celebrar a Alacant la 1ª Trobada de Diàlegs de
Dones per la Pau.

Ara es van a abordar els treballs necessaris per a realitzar una segona trobada, que tindrà lloc a la ciutat de
València durant el primer quadrimestre de 2020, per tal de reunir dones activistes dels drets humans, dones
líders de la societat valenciana i dones referents en el context nacional i internacional. Es pretén oferir un
espai per a la reflexió sobre el paper de les dones en la construcció de societats i entorns lliures de violència,
així com reforçar el compromís al més alt nivell per a continuar el procés d’implementació i seguiment de les
polítiques de cooperació al desenvolupament, inclusives, transparents i sensibles al gènere.

El desenvolupament només serà sostenible si els seus beneficis afavorixen per igual dones i hòmens; i els
drets de les dones només es faran realitat si formen part dels esforços més amplis per a protegir el planeta i
garantir que totes les persones puguen viure amb respecte i dignitat.
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4. Participació de la societat civil en les polítiques de responsabilitat social: constitució del Consell
Valencià de Responsabilitat Social.
Aquest objectiu es relaciona en l’eix 5, objectiu 2 de l’Acord del Botànic2os.

Per tal d’avançar en l’extensió de la cultura de la responsabilitat social i implicar-hi els diversos agents socials
valencians, es posarà en funcionament el Consell Valencià de Responsabilitat Social, que actuarà com a òrgan
participatiu de la societat civil i com a observatori en aquesta matèria. És a dir, farà funcions d’informació i
assessorament, d’una banda, i valorarà la implantació de les polítiques de responsabilitat social en el nostre
territori.

Estarà adscrita a la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica i hi estaran
representades, de manera quatripartita i paritària, les administracions públiques valencianes, les
organitzacions empresarials i sindicals més representatives, i altres organitzacions i institucions de l’economia
social amb representativitat reconeguda i interès en l’àmbit de la responsabilitat social corporativa en la
Comunitat Valenciana.

Es tracta, en definitiva, de crear un canal per tal que les empreses, entitats i organitzacions valencianes
puguen donar a conèixer les accions dutes a terme en matèria de responsabilitat social i puguen difondre
millor les seues bones pràctiques, alhora que la ciutadania puga identificar quins són els agents i entitats més
actives en aquesta nova cultura.

49

5. Establiment dels mecanismes que permeten l’inici de les exhumacions de fosses comunes en el
territori valencià.
Aquest objectiu es relaciona en l’eix 5, objectiu 4 de l’Acord del Botànic2os.

L’article 7 de la Llei 4/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per la
convivència de la Comunitat Valenciana, estableix l’obligatorietat per a l’administració autonòmica valenciana
de dur a terme les actuacions necessàries per a recuperar i identificar les restes de les víctimes desaparegudes
durant la guerra civil i la dictadura. En línia amb aquesta disposició legal, el punt 4 de l’eix 5 del programa de
govern del Botànic estableix la recuperació dels cossos de les víctimes desaparegudes i assassinades en la
Guerra Civil i la dictadura perquè els seus familiars puguen dipositar-los en un lloc digne.

Per tal de complir aquest objectiu, prosseguirem els procediments encetats per la Conselleria de Justícia i
Reformes Democràtiques en dos aspectes: d’una banda, finalitzarem la tramitació del projecte d’Ordre de
Bases Reguladores per a la concessió de subvencions destinades a actuacions sobre exhumació i identificació
de víctimes i, d’altra banda, realitzarem els tràmits necessaris per a adjudicar el contracte d’exhumacions que
permetrà actuar simultàniament en les províncies d’Alacant i Castelló.
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