Compromisos de Torrevieja
SEMINARI DE GOVERN
ESTIU 2016

PRESIDÈNCIA
1.Decret de creació del fons autonòmic de cooperació municipal Este fons constarà
de tres parts, la primera de fons incondicionats per als Ajuntaments, esta part tindrà
aportacions econòmiques del Consell i de les Diputacions Provincials, la segona part és
de Fons Europeus per als Ajuntaments menors de 20.000 habitants, ja que els majors es
regeixen per una convocatòria diferent, i una tercera part mitjançant avals del IVF als
Ajuntaments que pretenguen realitzar inversions en els seus municipis. Este fons contarà
amb uns 80 milions l’any 2017.
2. Posada en funcionament del nou servei del servei públic de radiodifusió i
televisió de titularitat de la Generalitat una vegada aprobada la Llei per les Corts
Valencianes.
3. Llei del Consell i Arxiu Audiovisual de la Comunitat Valenciana. Esta proposta
constitueix una de les bases del que ha de ser el nou marc normatiu del sector audiovisual
a la Comunitat Valenciana. Un nou marc per a propiciar la recuperació del sector, adequar
la legislació als reptes de present i futur que tenim plantejats i crear un marc de seguretat
jurídica per als operadors audiovisuals en què puguen desenvolupar la seua feina amb
total garantia.
4. Decret del reglament del voluntariat de protecció civil i creació del registre dels
serveis

de

protecció

civil.

El

nou

reglament

de

Protecció

Civil

de

la

Generalitat pretén establir unes noves directrius sobre les activitats i actuacions que han
de fer les persones voluntàries de protecció civil a la Comunitat Valenciana. El nou
document que es redactarà i es prepararà des de la participació i consens pretén ordenar,
regular i reforçar la coordinació d'este voluntariat a través de les seues associacions.
En cadascun dels casos es fixa quins són els cossos d'emergència i seguretat que s'han
de mobilitzar i actuar. Ara es donarà un pas més amb la participació dels voluntaris de
protecció civil. Este voluntariat funciona de manera habitual en l'àmbit municipal. La
Generalitat, vol millorar les funcions que han de fer estos voluntaris del segle XXI
adaptant-ho a un nou nivell de riscs i a les directrius europees.

5.Programa d'acceleració empresarial. Posada en funcionament d'un nou programa
d'acceleració de PIMES turístiques i accés de persones emprenedores al mercat del
turisme. El programa -que compta amb la col·laboració de les Cambres de Comerç,
associacions empresarials, IVF i el SERVEF- consistirà en la creació, per primera vegada,
dins de cada CdT, d'un departament per a la capacitació empresarial i foment de
l’emprendedurisme perquè tots

els

alumnes a

més de

la

formació

habitualment tinguen un plus que els permeta crear el seu propi negoci.

que

reben

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D’IGUALTAT I
POLÍTIQUES INCLUSIVES

1. Elaboració d’una nova Llei de Renda Garantida de Ciutadania que siga una
ferramenta potent i efectiva de lluita contra la pobresa i l’exclusió social. Una llei
que garantisca unes condicions de vida dignes a les persones que la perceben i
que promourà una inserció real, fins i tot per a persones amb situació d’exclusió
social cronificada. Una llei, a més, que dignificarà la quantia de la renda i facilitarà
l’accés de les persones que la necessiten.
2. Implementació i millora, a través de la Llei de mesures fiscals, de gestió
administrativa i financera i d’organització de la Generalitat, de les prestacions
vinculades al servei d’atenció residencial, com a mesura alternativa davant de la
carència de places públiques residencials.
3. Elaboració i firma d’un Pacte valencià per a l’atenció integral, social i
sanitària a persones amb trastorn mental greu amb l’objectiu d’assegurar a
estes persones els drets socials i sanitaris que els són propis amb la vista posada
en la plena inclusió en la comunitat.
4. Creació d’una Xarxa pública d’atenció social integral a les dones víctimes
de violència de gènere i ampliació de recursos i centres per a dones.
5. Elaboració del programa JOOP - Jove Oportunitat, d’acompanyament per a
dones joves desocupades en garantia juvenil en 19 municipis valencians. Donarà
orientació, millora de les habilitats personals, motivació personal i visites a llocs de
treball usant el finançament que ofereix la Garantia Juvenil.

CONSELLERIA HISENDA I MODEL ECONÒMIC
1. 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.
2. Nova política fiscal. Campanya d'inspecció de liquidacions de l'impost de
patrimoni relatius als exercicis 2013 i 2014, en el marc de la lluita contra el frau
fiscal, així com estudi d'un sistema de col·laboració i coordinació amb l'AEAT per a
incrementar la detecció de conductes d'evasió fiscal. 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. Aprovació del projecte de nova Llei de taxes
que refonga en un sol text la dispersió normativa existent. Tramitació de la futura
Llei del joc per a adaptar-la a la realitat actual i modalitats de joc.
3. Disseny d'un nou model de sector públic instrumental, que culminarà amb
la tramitació d'una nova llei i posterior creació d'un registre d'entitats del sector
públic. Constitució de la comissió per al diàleg social del sector públic amb les
organitzacions sindicals per al seu disseny i reestructuració.
4. 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. Noves línies de
finançament de l'IVF per a promoure el creixement i internacionalització de PIMES
i la creació d’empreses noves de base tecnològica.
5. Programa «Ni un municipi valencià sense servicis financers». L'IVF negocia
un acord amb la Diputació de València per a posar en pràctica un programa pilot
per a la prestació de servicis financers en les comarques de l'interior de la
província.
6. Desenvolupament de l'Administració Electrònica: implantació de la firma
electrònica en la Generalitat, per a acabar amb el suport paper. Inici de la licitació
de la Xarxa única de comunicacions la Generalitat Valenciana que permetrà

portar la banda ampla a tot el territori de la Comunitat, trencant la bretxa digital
entre l'interior i la costa. Portal educatiu de la Generalitat per a oferir aules virtuals
en tots els nivells d'ensenyament no universitari i central de compres per als
centres educatius. Implantació de la carpeta ciutadana, de manera que tots els
ciutadans, una vegada donats d'alta en la seu electrònica de la Generalitat, podran
fer seguiment dels seus tràmits. Oficina judicial electrònica: jutges, jutgesses,
advocades, advocats, fiscals, procuradores i procuradors usaran el mateix sistema
de gestió processal, que serà digital.
7. Creació d'una Comissió d'optimització dels fons i programes europeus per a
aconseguir que siguen un instrument de vertebració d'una especialització
intel·ligent de la Comunitat Valenciana i que contribuïsquen a pal·liar el dèficit
públic. Proposta a l'assemblea de regions d'europa de Creació d'una xarxa de
regions intel·ligents.

CONSELLERIA
PÚBLICA,

DE

JUSTÍCIA,

REFORMES

ADMINISTRACIÓ

DEMOCRÀTIQUES

I

LLIBERTATS PUBLIQUES
1. Aprovació pel Consell de l'avantprojecte de Llei de mediació, que regularà els
mecanismes de resolució extrajudicial de conflictes. Junt amb les oficines de la
Generalitat d'atenció a les víctimes del delicte i el Reglament de Justícia Gratuïta,
configura un nou marc de relació de les ciutadanes i ciutadans valencians amb
l'administració de Justícia.
2. Aprovació pel Consell de l'avantprojecte de nova Llei d'ordenació i gestió de la
funció pública valenciana.
3. Presentació d'un Pla estratègic de recursos humans per a la Generalitat.
4. Aprovació pel Consell de l'avantprojecte de Llei de la Memòria Democràtica i
per a la Convivència de la Comunitat Valenciana.

CONSELLERIA

D’EDUCACIÓ,

INVESTIGACIÓ,

CULTURA I ESPORT

1. Decret de Plurilingüisme. El sistema educatiu valencià no acompleix els
objectius mínims en coneixement de llengües acceptable per una societat moderna,
ni el domini efectiu de l'anglés ni de les dues llengües oficials al final dels cicles
obligatoris. Amb la voluntat d'acostar-se al Marc Europeu de Coneixement de
Llengües del Consell d'Europa, amb l'horitzó 2+1+1 (dues llengües oficials més
dues d'estrangeres), cal reformular el plurilingüisme a les aules valencianes i dotar
els mitjans necessaris per a aconseguir-ho (avui en dia menys d'un 3% del
professorat està capacitat per donar classe d'anglés). Per això la Conselleria ha
encarregat un estudi als principals experts en pedagogia lingüística per tal de tindre
les bases d’un nou model plurilingüe que garantisca el domini real tant del castellà
com del valencià, un domini efectiu de l'anglés i nocions d'una segona llengua
estrangera.
El treball de l'estudi està en fase final, i estem en un procés de participació de tota
la comunitat educativa en els principis del decret, per consensuar objectius i
mitjans. Este procés participatiu i el decret serviran de base de treball per la
propera Llei Integral de l'Educació Valenciana.
La tramitació del decret està prevista per a la tardor de 2016 i seria aplicable en el
curs 2017-2018. Este model tindrà en compte les especificitats socials i
lingüístiques de totes les comarques valencianes.
2. Mapa d'Ensenyaments Musicals. L'actual sistema d'ensenyaments musicals
valencians mai ha estat pensat des d'un punt de vista racional, tenint en compte les
necessitats educatives i la cohesió territorial. Per tant, es fa necessari reordenar
este sector per tal de garantir des de la Generalitat una oferta universal, distribuïda
pel territori, equilibrada i sobretot que contribuïsca a reforçar el poble valencià com
una

potència

musical

mundial

tant

a

nivell

professional

com

aficionat,

independentment de la titularitat del centre (associació musical, municipal o
Generalitat).

3. Pla valencià de democratització cultural. Esta iniciativa té com a objectiu obrir
la cultura a tot tipus de públics i garantir el dret d'accés a la cultura de la població
valenciana en el seu conjunt millorant la territorialització de la programació cultural
pública, fins ara massa concentrada a València i grans ciutats, i s'encetarà el
programa de Butaca Solidària per les persones amb dificultats d'accés a la cultura,
siga quina siga la seua situació a nivell de renda o condició d'origen.
4. Mesa de la Cultura Valenciana. El sector cultural valencià necessita d'un òrgan
d'assessorament i participació dels seus diferents actors que contribuïsca a la
planificació i implementació de les polítiques culturals de la Generalitat.

La

MECUV, que es constituirà abans de finals d'any, serà l'espai de participació i
diàleg del Consell amb els sectors culturals i creatius valencians, a partir del qual
es determinaran els procediments per a fer aportacions a les normatives i bases
noves que elaborarà l’Administració de la Generalitat.

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT
PÚBLICA

1. Publicació del Calendari d'OPOs 2014, 2015 i 2016. La Comunitat té, en la
plantilla del sistema sanitari públic, una temporalitat del 37,5%. Es convocarà
de forma acumulada les OPOs de 2014, 2015 i 2016, es rebaixarà la
temporalitat en un 12% quedant finalment en un 25%. Es convoquen 3.608
places. És necessari donar publicitat i transparència a esta àmplia convocatòria,
per la qual cosa es va a publicar el calendari en què es produiran les
convocatòries per als distints tipus de places, gràcies al Pla d'Estabilitat en
l'Ocupació en l'àrea de Sanitat, amb el compromís adquirit amb els Sindicats de
convocar una OPO cada any.
2. Concert-prestació farmacèutica. Firma d'un nou concert amb les oficines de
farmàcia. El concert anterior datava de 2004 i va ser denunciat per ambdues
parts en 2013. Amb la modificació del Decret-llei 2/2013 per la Llei
d'Acompanyament als Pressupostos de 2015, s'ha treballat, dialogat i negociat
amb les oficines de farmàcia per a aconseguir un acord. Este acord i el nou
concert suposa un marc estable i necessari donada la rellevància que té la
prestació farmacoterapèutica en l'assistència sanitària.
3. Dotació d'infermeria escolar en tots els centres d'educació especial. No es
complia la Llei 8/2008 i La Llei 10/2014 sobre presència de personal
d'infermeria en centres d'educació especial. Actualment només es trobaven
coberts 7 centres. En el curs 2016-2017, es començarà a complir la normativa
amb la presència, de 47 infermeres escolars en els 47 centres d'educació
especial de la Comunitat.
4. Presentació de l'Estratègia de Salut Mental de la Comunitat Valenciana. La
Salut Mental ha de ser un dels eixos estratègics de les polítiques sanitàries, tal
com arreplega el Pla d'Acció de l'OMS (2013-2020),

acordat per tots els

Ministeris de Salut de la Regió Europea. En 2006 es va publicar l'Estratègia de
Salut del Sistema Nacional de Salut, com a document marc. Tot això indica la

necessitat d'una política i una estratègia de salut mental específica a la
Comunitat Valenciana,
5. Pla de dignificació de les infraestructures sanitàries. Este Pla inclou un
pressupost de 330 milions d’euros per al conjunt de la legislatura. Especifica de
forma detallada les obres d'infraestructura o de rehabilitació a realitzar en eixe
període en els edificis de la xarxa sanitària i les inversions en equipaments i
TIC, per a dignificació dels espais de salut; modernització tecnològica dels
departaments; actuació en infraestructures sanitàries.

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

1. Pla d’industrialització de la Comunitat Valenciana. Full de ruta a seguir per
reindustrialitzar el país, a partir de la recollida de dades per tal d’analitzar la
nostra realitat sectorial i territorial, i consensuat amb tots els actors econòmics.
Amb este mapa industrial pretenem facilitar el foment a les PIMES des de la
competitivitat i la cooperació. Recollirà les particularitats territorials i potenciarà
els sectors productius, a partir de la sostenibilitat econòmica, social i
mediambiental.
2. Posada en funcionament de l’oficina d’atracció d’inversions estrangeres
amb la intenció de captar i mantenir les inversions productives estrangeres per
mitjà de la col·laboració amb les empreses que ja estan instal·lades al nostre
territori i, òbviament, les noves. La denominació d’esta oficina serà la VID
(Valencian Investment Desk). Un altre exemple de captació i contacte amb
inversors internacionals en l’àmbit de la salut amb start ups de base tecnològica
serà la celebració del congrés Digital Health Summit, a l’octubre del 2016.
3. Avalem experiència. Seguint les dinàmiques de l’Avalem Joves, són un conjunt
d’actuacions adreçades a persones majors de trenta anys i que porten més de
dotze mesos en l’atur. Estan orientades a millorar la possibilitat d’ocupabilitat i
d’activació en la recerca d’ocupació. El Servef crearà un equip que contactarà
amb tots els actors públics i privats implicats, coordinarà tota la resta d’àrees de
la Generalitat que treballen per l’ocupació, i exercirà l’avaluació i el seguiment
del pla.
4. Foment de l’autoconsum energètic. Simplificarem procediments com ara el
servei i la inscripció en el registre de productors d’energia. Hi haurà una línia de
subvenció que bonificarà a interés zero les PIMES que aposten per
l’autoconsum. S’aplicaran deduccions fiscals en l’IRPF per als ciutadans i
ciutadanes

particulars

que

compten

amb

instal·lacions

domèstiques.

Impulsarem l’autoconsum en edificis de la Generalitat i, en concret, en el
Complex Administratiu 9 d’Octubre, com la torre 1, que ja disposa dels panells
solars instal·lats.

5. Elaboració del Mapa de l’emprenedoria valenciana que reflectirà tot
l’ecosistema emprenedor valencià i tots els seus múltiples agents, públics i
privats. Esdevindrà un model i una estratègia conjunta que coordine totes
aquelles institucions que promouen l’emprenedoria, des de la col·laboració i la
transversalitat, tot sota la supervisió del Consell Valencià de l’Emprenedor. Es
pretén que siga un canal d’accés únic, clar i eficient que done resposta a les
necessitats d’informació, d’assessorament i de gestió de tràmits administratius.

CONSELLERIA

D'AGRICULTURA,

MEDI

AMBIENT,

CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL
1. Revisió i actualització de l'Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic 20162020-2030, integrant l'Estratègia Valenciana de l'Energia (Conselleria d'Economia
Sostenible) i obrir el procés de participació de la societat civil
2. Pla de regulació de l'ús del foc en el medi natural per a unificar normatives,
ampliar la prohibició de cremes agrícoles i desenvolupar l'arreplegada i trituració de
restes de podes, de manera dialogada amb ajuntaments i organitzacions agràries.
3. 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,
amb l'objectiu de millorar la reducció, reutilització i reciclatge de residus.
4. Execució del Pla de foment de la producció ecològica, extensiu i inclusiu a
tota l'agricultura-ramaderia-pesca amb base agroecològica i local.
5. Elaboració del Pla Director del Cooperativisme Agroalimentari per a
impulsar i desenvolupar el sector, amb especial atenció a l'envelliment de la base
social, la captació de valor, la quota de mercat i, en definitiva, millorar la seua
funció empresarial i social.

CONSELLERIA D’HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I
VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI
1. Pagament ajudes pendents Resolució 501 (40 M€) (al llarg de 2016 i restes
en 2017). La nova Conselleria va pactar amb la Plataforma d’Afectats per
l’impagament de les ajudes d’habitatge, un calendari segons el qual a partir
d’agost de 2016 començarien a pagar-se les anomenades “Resolucions 501”,
que l'antic govern del PP no va reconéixer mai i va deixar sense el dret a cobrar
a més de 5.000 famílies. La tramitació del pagament d’aquestes ajudes ja ha
començat, i a finals de juny d'este any s’han pagat les primeres (al voltant de
250.000 €). La previsió és poder pagar totes o la major part d’aquestes ajudes
dins de 2016.
2. Nova Ordre per a la convocatòria d’ajudes de Lloguer Social en 2016.
Davant la quantitat de sol·licituds de les convocatòries de lloguer 2016, del Pla
Estatal d'Habitatge, la conselleria publicarà una nova ordre per a aquelles
persones en risc d'exclusió social i col·lectius més vulnerables.
3. Llei del Taxi. Avantprojecte de Llei amb el vist i plau del Consell. Es disposa
d’un primer text que ja s'ha presentat i debatut en el Consell del Taxi format per
les associacions més representatives del sector i on es va manifestar un suport
majoritari, encara que es segueixen acostant postures amb els diferents sectors.
Es pretén delimitar i ordenar les àrees de prestació conjunta prèvia consulta a
les associacions representatives d’usuaris, usuàries i taxistes, així com dels
ajuntaments. A més, també es regularà el nombre d'autoritzacions de manera
que únicament puguen ser titulars d’autoritzacions de taxi les persones físiques
habilitades a l’efecte i només podran ser titulars d’una autorització.
4. Aprovació del Pla Director Seguretat Viària de la Comunitat Valenciana. El
primer i únic Pla Director de Seguretat Viària que s’ha aprovat, va acabar en
2010. Ja es disposa d’un esborrany del Pla Director, desprès de mantindre
reunions amb els agents interessats (conselleries, altres administracions,
persones usuàries, col·legis professionals...).

5. Presentació PATs metropolitans de Castelló i Alacant-Elx. Desprès de la
presentació l’1 de juliol del PAT de l’Àrea Metropolitana de València (document
d’inici), s’està treballant en els documents d’inici dels altres 2 PAT de les Àrees
Metropolitanes de Castelló i Alacant-Elx, de cara a poder presentar-los dins de
2016.

CONSELLERIA
RESPONSABILITAT

DE
SOCIAL,

TRANSPARÈNCIA,
PARTICIPACIÓ

I

COOPERACIÓ
1.Elaboració d'un projecte de Llei de regulació dels grups d'interés i pressió
(lobbies) per a ordenar i fer transparent l’acció dels grups d’interés en els
processos d’elaboració normativa i presa de decisions mitjançant canals públics de
participació.
2.Aprovació del IV Pla Director de Cooperació per al Desenvolupament de la
Comunitat Valenciana. Este Pla per al període 2017-2021 fixarà els objectius i
prioritats en la Comunitat, les modalitats, prioritats geogràfiques i els recursos
pressupostaris que orientaran les accions de cooperació al desenvolupament en
relació a cinc eixos centrals de l'Agenda 2030 dels Objectius de Desenvolupament
Sostenible de Nacions Unides: planeta, persones, prosperitat, pau i aliances.
3.Jornades sobre integritat institucional per a crear un espai de trobada i, si cal,
col·laboració de tots els agents (judicials, policials, administratius...) que intervenen
en la prevenció i lluita contra la corrupció.
4.Disseny d'un sistema estable d'assessorament i formació per al teixit
associatiu per a atendre de manera personalitzada a les associacions per a
resoldre dubtes relacionats amb el seu funcionament (fiscalitat, comptabilitat,
metodologies, organització, cooperació, comunicació, finançament, projectes
europeus...) i millorar la seua gestió quotidiana.

SEMINARI DE GOVERN HIVERN 2015
BALANÇ
Presidència
OBJECTIU

SITUACIÓ

ESTAT ACTUAL

DATA PREVISTA
COMPLIMIENT

Llei de l’Agència Valenciana de la Innovació
Llei de Turisme, Oci i Hospitalitat de la Comunitat
Valenciana.
Llei de creació de l’Agència de Seguretat i Resposta a
les Emergències.
Llei de Coordinació de Policies Locals. Desenvolupar
un nou marc normatiu en materia de Policia Local
Llei del Règim de les Mancomunitats de la Comunitat
Valenciana.

Finalitzat
En execució

Elaborat un primer esborrany del text
d’avantprojecte negociat amb el sector.

Octubre 2016

En execució

En procés d’al·legacions de les Conselleries

Setembre 2016

En execució

Redactat l’avantprojecte. Enviat a
mancomunitats i diputacions perquè
presenten al·legacions.

Octubre 2016

Decret de coordinació de diputacions respecte a la
Política Turística

Finalitzat

Decret de Coordinació de Diputacions respecte a la
política en matèria d’esports i patrocinis esportius.

Finalitzat

Projecte de Llei de reforma de la Llei Valenciana de
Règim Local de 2010. Adaptació i Modernització
Decret pel qual es modifica el Decret 212/2009, del

En execució

Es modifica alhora que la Llei de
Mancomunitats . En procés d’elaboración.

Novembre 2016

En execució

Primer esborrany elaborat

Setembre 2016

OBSERVACIONS

Finalitzat

Celebrada reunió de
la Comissió de
Coordinació
Celebrada reunió de
la Comissió de
Coordinació

Consell, pel qual es regula el Registre de prestadors
de serveis de comuncació audiovisual de la Comunitat
Valenciana.
Proposta d’acord del Consell per sol·licitar al Govern
la gestió d’un 2n múltiplex de TDT d’àmbit autonòmic
en la Comunitat Valenciana.
Proposta al Consell per la qual es modifica el Decret
Alt Consell Consultiu i Mitjans Audiovisuals.

Finalitzat

Finalitzat

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

Finalitzat en 9
demarcacions
atorgadas par
acord del
Consell

Decret pel qual es regula el règim jurídic per a la
prestació dels serveis de comunicació audiovisual
sense ànim de lucre en l'àmbit de la Comunitat
Valenciana.

En execució

2n semestre 201

Primer esborrany

Septiembre 2016

Falte 5
demarcacions.

Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
OBJECTIUS

SITUACIÓ

ESTAT ACTUAL

DATA PREVISTA
COMPLIMENT

OBSERVACIONES

Llei Integral de Transsexualitat

Finalitzat

Llei de Joventut, Infància i Adolescència

En execució

Llei de Joventut aprovada pel Consell
Rector de l’IVAJ el 4/07. Iniciada la
tramitación administrativa

3r trimestre 2016

Esta llei s’ha convertit en
dos projectes diferents:
un de joventut (en
tràmit) i un altre
d’infància i adolescència.

Posada en marxa de ls Oficines d’Atenció a
Persones Migrants, amb una xarxa municipal
(comarcal a partir de 2017) d’assistència técnica i
assessorament municipal, formació i coordinació
de les polítiques de migració i interculuralitat
Pla d’Intervenció sobre diversitat sexual en les
escoles i instituts, en coordinació amb la
Conselleria d’Educacó, Investigació, Cultura i
Esport
Posada en funcionament de la Comissió
delegada del Consell d’Inclusió i Drets Socials
Creació d’una comissió valenciana de tuteles que
elabore un nou model de gestió de tuteles
Posada en funcionament d’un pla d’emancipació
i acompanyament per a persones joves
extutelades de la Generalitat
Elaboració d’itineraris d’inserció sociolaboral per
a col·lectius socialment exclosos (persones
prostituïdes, salut mental, sense llar, dones
víctimes de violencia de gènere, expresos i
expreses…)

Finalitzada

Modificació de l’ordre de subvencions
per crear una xarxa més extensa que
l’actual (fase de sol·licituds fins el 7 de
juliol.

Finalitzada

S’aplicarà el curs 2016-2017

Finalitzada

Primera reunió 19 de gener

Finalitzada

Aprovat un nou model per la Comissió
Delegada d’Inclusió i Drets Socials
Presentat i aprovat pel Consell de
Dirección.

Finalitzada

En execució

Ordre de subvencions pendent d’informe
del CJC

Fins ara s’han realitzat 3
reunions

3t trimestre 2016

Elaboració del Tercer Pla Integral de famílies,
infància i adolescencia

Pendent

El 24 de juny les Corts van signar el Pacte
per la Infància, situació que modifica el
pla previst inicialment.

Dotar de transparència els procesos d’adopció i
decisions en l’acolliment familiar
Retorn als centres de persones que els van
abandonar per no haver pogut fer front al
copagament confiscatori
Revisar les baixades de grau massives que es van
dur a terme per l’antic govern

Finalitzat

Actualització dels llistats en la web.

En execució

Iniciar les converses per a començar el procés
normatiu d’una Llei Inclusiva de Serveis Socials
que actualitze i millore l’actual, de manera que
els serveis socials no tinguen carácter
assistencial sinó universal i es reconeguen com a
drets subjectius de totes les persones
Treballar en la modificació del Decret 18/2011
pel qual s’estableix el procediment per
reconéixer el dret a les prestacions del sistema
valencià per a les persones en situació de
dependència, així com també l’Ordre 21/2012
per la qual es regulen els requisits d’accés al
programa d’atenció a les persones i famílies en
situación de dependència, en la línia de
descentralitzar la gestió i facilitar l’accés a la
valoració de la dependència a través dels serveis
socials municipals
No previst a Morella: Elaboració. en
col·laboració amb l’Institut Cartogràfic Valencià,

Finalitzat

Iniciada la campanya a través dels
centres. Fins l’1 de juny havien tornat als
centres un 30%
Després de revisar una cata, s’ha procedit
a la revisió total dels expedients. En este
momento s’han revisat 2.653, un 60% del
total. S’ha informat a les associacions del
del sector
Converses acabades en juny (i també
participación a través de “Al Fresco”).
S’està elaborant un esborrany per
presentar al Consell de Direcció.

En execució

En execució

Finalitzat

Primer esborrany elaborat. Pendent de
remetre a la Comissió d’Experts

Se segrerarà en dos
plans: un per a 2017 i un
Plan d’Atenció a la
Infància i l’Adolescència
vinculada a la llei.

Últim trimestre 2016

dun mapa de recursos de la Conselleria a través
d’una aplicació informàtica versàtil amb múltiple
informació en funció de la persona usuària

Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic
OBJECTIU

SITUACIÓ

Planificació Pressupostos 2017

Finalitzat

ESTAT ACTUAL

DATA PREVISTA DE
COMPLIMENT

Iniciada als mesos de febrero i març, en
coordinació amb les Conselleries.
L’Ordre d’elaboració pressupostària de
2017 s’ha publicat al DOCV el 22 de juny
de 2016.

Consolidació de l'institut Valencià de Finances
com a Banca Pública Valenciana

En execució

Reforma Legal del Sector Públic Empresarial I
Fundacional

En execució

Presentació del Banc de la Generalitat el
6 de junio de 2016.
En procés d’elaboració.
Actuacions hasta ara:
1.

Disseny del nou model de SPI.

2. Instruccions transitòries, 14 de abril
de 2016, per a instruments de control:
retribucions, RPT, transparència.
3. Impuls diàleg social. Creació de la
Comissió de Diàleg Social.
4. En procés d’elaboración l’esborrany
de Llei del Sector Públic.
Posada en Marxa de l'Institut Valencià
d'Administració Tributària (IVAT) com a embrió
de la futura Agència Tributària Valenciana.
Reforma del Sistema Tributari Valencià

Finalitzat

En execució

Creació de la “Comissió d’experts”.
Resolución de 30 de març de 2016.
Informe de 30 de juny de 2016, sobre

S’estima que serà
entitat independent del
IVF a finals de 2017
2n semestre 2016

OBSERVACIONS

Aprovació d'una Normativa Reguladora dels
Fons de Caixa Fixa

En execució

Pla de Xoc contra el frau en l'Impost sobre el
Patrimoni
Elaboració de l'ordre de Comprovació de Valors
en les Transmissions Patrimonials
Pla d'implantació de l'administració Electrònica

Finalitzat

Proposta d'un Nou Model De Finançament
Autonòmic i Negociació Al SI Del CPFF.

En execució

reforma tributària.
Elaboració conjunta Intervenció General /
Tresoreria. Estudi comparatiu de la
normativa estatal CC AA.Redacció d’un
primer esborrany de decret i ordre de
desenvolupament.

Finalitzat
En execució

Presentat el Pla de Transformació Digital
de la Generalitat. La Conselleria inicia el
procés de transformació digital de la
Generalitat amb la implantació de la
firma electrònica (8/06/2016)
Fins l’aprovació del nou sistema de
finançament es mantenen els
mecanismes transitoris vigents.
Reuniones bilaterales amb altres CC AA:
Catalunya, Andalusia, Múrcia i Balears.
Firma de l’Acord del Consolat. El Consell
va remetre (16/03/2016) el Pla d’ajust
para per acceder al FLA: No es modificà el
pressupost per a 2016 i es va proclamar
que en cap caso se aplicaran retallades
als serveis públics fonamentals.
El 3 de juny e 2016 el presenta un nou pla
d’ajust exigit pel Ministeri per a
debloquejar el FLA ordinari de 2016 i
l’extraordinari per cobrir el dèficit no
autoritzat de 2015 amb un Acord de No
Disponibilitat de 78 milions € i un
certificat d’inexecució de despesa de 92

2n trimestre

milions €, encara que la Comunitat
Valenciana gasta per sota de la mitja i
està a la cua d’ingressos de la resta de
comunitats autònomes. El 22 de juny vam
conseguir que s’alliberaren que se
1.800M€ (FLA 2º trim. 2016 i
extraordinari 2015).

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

SITUACIÓ

ESTAT ACTUAL

Decret per a la creació d'una xarxa pública d'oficines
d'atenció a les víctimes del delicte
Desenvolupament legislatiu complet necessari per
reformar i millorar el model valencià de justícia
gratuïta que dignifique el treball dels advocats,
advocades i procuradors i procuradores d'ofici,
amplie el seu àmbit d'actuació i millore la prestació
del servei que reben els usuaris.
Elaboració d'una nova Llei Electoral Valenciana.

En execució

Decret pendent d’informe pel CJC

DATA PREVISTA
COMPLIMENT
3t trimestre 2016

En execució

Esborrany de reforma del reblament sotmés a
tràmit d’audiència pública

Últim trimestre de
2016

Engegada dels treballs per elaborar un pla estratègic
de recursos humans a 4 anys per dotar totes les
conselleries del personal necessari i adequadament
format, necessari per a la seua activitat.

Finalitzat

Obertura d'un procés de diàleg i negociació amb els
agents socials amb l'objectiu de construir un consens
bàsic que permeta l'elaboració d'una nova llei
valenciana de la Funció Pública.

Finalitzat

Pendent

OBSERVACIONS

L’elaborarà les Corts
Valencianes
El grup de treball ha
acabat la primera
fase i ha iniciat els
treballs de la
segona.
Tancat l’acord de legislatura. Les negociacións
continuaran sobre l’esborrany de Llei
Valenciana de la Funció Pública.

Conselleria d’Educación, Investigació, Cultura i Esport
OBJECTIU

SITUACIÓ

Decret d'admissió escolar
Nova Llei de l'IVAM

Finalitzat
En execució

Llei de Mecenatge

En procés

Modificació de la Llei de Patrimoni

En execució

Decret de convocatòria d'oposicions a docents
Fora dels Compromisos de Morella: Pla
estratègic de la cultura valanciana
#FesCultura

Finalitzat
Finalitzat

ESTAT ACTUAL

DATA PREVISTA
DE COMPLIMENT

En tràmit d’al·legacions per les
Conselleries

Últim trimestre
2016
2017

Modificació a través de la Llei
d'acompanyament

OBSERVACIONS

Presentat el Pla
Valencià de
Mecenatge

Desembre 2016

Accés a la cultura i
revitalització de la
indústria cultural
valenciana.

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
OBJECTIU

SITUACIÓ

ESTAT ACTUAL

Llei de Mort Digna

Pendent

Pendent de constituir el grup de treball,
que elaborarà el projecte a partir de
setembre de 2016.

Decret d'Impacte en la Salut. En totes les
polítiques.
Pla de Salut 2016-2020.
Mapa Sanitari de la Comunitat. Decret.
Projecte Campanar. Presentació del projecte per
a concurs d'idees al febrer.

Finalitzat

Integració Sociosanitària. Nou model d'atenció
farmacèutica en l'àmbit sociosanitari. Objectiu
estalvi econòmic en la dispensació de
Residències d'Ancians tant públiques com
privades.

Pendent

Finalitzat
En execució
En execució

En elaboració
S’està elaborant un pla d’actuaions:
centre de salut, centre d’especialitats,
centre 24 hores. S’ha licitat el projecte. La
resta de projectes se licitaran i pubicaran
a mitjans d’agost.

DATA PREVISTA
DE COMPLIMENT
1r trimestre 2017

El projectr en una
1a fase preveu
començar les
obres a principis
de 2017. La resta
de projectes
durant 2017 i
2018.
1r semestre de
2017

OBSERVACIONS

Participa
Consellería
d’Igualdad i
Polítiques
inclusives.

Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Ocupació
OBJETIVO

SITUACIÓN

ESTADO ACTUAL

Llei de Mineria Sostenible

En execució

Ley de Comerç Sostenible

Finalitzat

Inici de la tramitació i trasllat del
document al sector (Mesa de la
Mineria)
Pendent d’aprovació del PATSECOVA

Decret Pla Energétic Valencià

En execució

S’ha iniciat la tramitació del Plan

Decret Àrees Industrials

Finalitzat

Acabat l’esborrany del Decret i
iniciada la tramitació administrativa

FECHA PREVISTA OBSERVACIONES
COMPLIMIENTO
Último trimestre
de 2016
6 meses después
de aprovar-se el
PATSECOVA.
Juny 2017
Últim trimestre
de 2016
Últim trimestre
de 2016

Este Pla s’integra
en l’Estratègia
del Canvi
Climàtic

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
OBJETIVO

SITUACIÓN

ESTADO ACTUAL

FECHA PREVISTA
COMPLIMIENTO

Llei de Pesca
Llei d’Ordenacio i Modernització d’Estructures
Agràries
Llei d’Intregració Ramadera

Finalitzat
En execució

En procés avançat d’elaboració.

Llei d’Innovació Agroalimentària

En execució

3r trimestre de
2016
2n semestre de
2016
2n semestre de
2016

Llei d’Espais Naturals Protegits
Decret de Declaració de Paratges Naturals
Municipales
Llei d’Agents Medioambientals

Pendent
Finalitzat

Llei de la Caça Sostenible

En execució

Llei de Pesca Continental
Llei Foresta i Decret del Pla d’Acció Territorial

En execució
En execució

Decret de desenvolupament de la Llei de
Patrimoni Arbori Monumental
Llei d’Avaluació Ambiental
Fora dels Acords de Morella: Decret-Llei de
Modificació de la Llei de Residus

En execució

En execució

Pendent

En execució
Finalitzat

Finalitzat l’esborrany. En procés de
tramitació adminitrativa.
En elaboració amb un procés participatiu
de totes les organitzacions agràries i les
universitats .

Finalitzat un esborrany de reforma del
cos d’agents. En debat el rang legal que
ha de tindre. Pendent d’informe de
Funció Pública.
Esborrany finalitzat i en procés
participatiu dels sectors implicats
Elaboració en fase avançada
La primera fase de revisió de tota la
normativa forestal es trova en fase
avançada d’elaboració.
En fase avançada d’elaboració
En elaboració

Desembre de
2016
Octubre de 2016
Novembre de
2016
Novembre de
2016
Desembre 2016

OBSERVACIONES

Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori
OBJETIVO

SITUACIÓN

Aprovació del Patricova. Abandonat en un calaix
pel govern del PP
Inici de la tramitació del Pla d'Acció Territorial
del Litoral. Moratòria d'un any per evitar la
aprovació de programes que afecten els 500
primers metres de la costa.
Revisió del Pla d’Acció Territorial de l’Horta
Dotar de caràcter vinculant als informes relatius
a l'Estratègia Territorial de la Comunitat
Valenciana.
Inici del procés de desclassificació de sòl per
adaptar-se a la nova política de racionalització
de l’ús del sòl i a la protecció del medi ambient.
Conveni amb l'Ajuntament de València per a la
modificació del PEPRI del Cabanyal-Canyamelar.

Finalitzat

Ordre per evitar la Pobresa Energètica i ajudes
d'emergència per al pagament del lloguer.
Llei per la Funció Social de l'Habitatge.
Pla de Dignificació de l'Habitatge Social de la
Generalitat.
Creació del Consell Assessor de la Llei de

ESTADO ACTUAL

Finalitzat

Finalitzat
Finalitzat

Finalitzat

Finalitzat

Finalitzat

Finalitzat
Finalitzat
Finalitzat

.

FECHA PREVISTA
COMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

Seguretat Ferroviària.
Signatura de la Declaració Institucional per a la
creació d'una Autoritat Única del Transport de
l'àrea de València.
Aprovació dels estudis de planejament de l'Anell
Verd Metropolità de València.

Finalitzat

Finalitzat

Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
OBJECTIU

SITUACIÓ

ESTAT ACTUAL

DATA PREVISTA
DE COMPLIMENT

Decreto del Codi de Bon Govern
Decret que regula els Centres de Valencians en
l’Estranger
Decret que regula i desenvolupa la Llei 2/2015
en allò que fa a l’aplicació de la transparència
per resoldre els aspectes administratius i de
funcionament.
Elaboració d’un Projecte de Llei Valanciana de
Foment de la Responsabilitat Social per
incorporar en la contractació pública i impulsarla en el sector privat.
Elaboració d’una nova Llei de Cooperació que
actualitze les polítiques de la Generalitat en la
cooperación per al desnvolupament, seguint les
conclusions de la Conferència Estratègica de
noviembre de 2015.
Iniciar un ampli procés de diàleg, obert al teixit
associatiu, per elbaroar la proposta de Llei de
Participació i Suport a l’associacionisme (prevista
per a 2017). Decret pel qual es regula el Consell
de Participació Ciutadana de la Comunitat
Valenciana.
Presentació del portal de transpèrencia.

Finalizado
En execució

Dictamen del CJC

Agost de 2016

En execució

Consideració de les propostes recollides
en el procés d’informació pública i
participació ciutadana

Octubre de 2016

En execució

En procés de participació pública previ a
la tramitació com a avantprojecte.

Desembre de
2016

En execució

Pendent de l’informe de l’advocacia

Agost de 2016

En execució

En procés d’informació pública i
aportacions

Novembre de
2016

Finalitzat

Actualització i millora permanent

OBSERVACIONS

Decret que regula el Consell Valencià de
Cooperació al Desenvolupament

Finalizado

