BALANÇ SEMINARIS CONSELL X LEGISLATURA

X Legislatura
SITUACIÓ COMPROMISOS DELS SEMINARIS REALITZATS
Seminari
Montanejos
Juliol 19
Assolit

En
execució

Presidència

3

2

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

4

1

Vicepresidència segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

4

1

Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

3

2

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública

3

1

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

3

2

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

3

2

Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

3

2

Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i
Transició Ecològica

2

3

Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

3

2

Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

5

0

Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

3

2
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Presidència
Objectiu
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.

Semina
ri
M

Situació

Estat actual

Observacions

Assolit

▪ Coordinació Càtedra AVANT 2019,

▪ Nova Direcció General d l’Agenda

amb la UV-Estudi General, la UPV, la
UJI i la UA (Consell, 2/08/2019).

▪ En elaboració el Pla Estratègic de la
CV contra el despoblament, amb les
universitats públiques.

▪ Coordinació Pla contra l’exclusió
financera (caixers automàtics)
Informat favorablement pel CJC.

▪ Presentació a Castelló del conveni
amb l’IVF sobre línies de crèdit per
l’emprenedoria rural, per als 155
municipis en risc de despoblament
(fins a 500.000 euros).

▪ Distribució i seguiment del segon
Fons de Cooperació contra el
despoblament, 3 M€.
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Valenciana Antidespoblament en X
Legislatura, amb seu a Castelló.

▪ Actuacions per a l’acceleració de
l'Agenda Valenciana Antidespoblament.

▪ Tasques de coordinació amb les
diferents conselleries en matèries com
medi ambient, ramaderia, escoles,
transport escolar, camins rurals,
consultoris mèdics, xarxa internet...

▪ Reunions amb alcaldes i representants
de mancomunitats, FMVP i Diputacions.
Conveni amb la FVMP.

Presidència
Objectiu
Impuls del Diàleg Social

Semina
ri
M

Situació

Estat actual

Observacions

Assolit

▪ Primera reunió de la Mesa de Diàleg

▪ Nova Direcció General de coordinació

Social de la CV de la X legislatura,
25/07/2019.

del Diàleg Social en X Legislatura.
Reunions amb sectors i col·lectius.

▪ Reunió de la Comissió Tècnica de la

▪ La Mesa Diàleg Social s’estructura en

Mesa de Diàleg Social de la CV,
17/09/2019. La Comissió Tècnica
està reunint-se mensualment i està
treballant en el disseny del nou model
de diàleg social.

▪ Reunions de les Meses Sectorials: s
´han reunit ja tant la Mesa de
Recuperació Social com la nova
Mesa Verda per a fixar objectius. En
les properes setmanes es reuniran la
resta de Meses Sectorials.
Elaboració del decret d'ajuda als
ajuntaments sobreendeutats
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M

E
n ▪ El Decret, que ja està elaborat, està
execució
previst que s’aprove pel ple del
Consell en el mes d’abril.

quatre meses sectorials, dedicades a la
recuperació social, les polítiques
públiques, el creixement econòmic, i una
mesa de nova creació per a tractar la
sostenibilitat mediambiental.

▪ Acords posats en funcionament: cal
ressaltar el disseny de l´Observatori
Valencià del Treball Decent.

▪ El retard en el mateix ha estat degut a la
necessitat d'un ajust en la llei de
pressupostos de la Generalitat que
afectava el desenvolupament del decret.
Aquesta modificació està realitzada i
amb partida pressupostària aprovada.

Presidència
Objectiu
Nova etapa per a la presència valenciana
davant la Unió Europea

Semina
ri
M

Situació

Estat actual

E
n ▪ Al si de la Fundació Comunitat
execució
Valenciana Regió Europea s’ha
assolit la primera fase de
transformació amb la reforma del seu
patronat ampliant la seua pluralitat i
incorporant una ampla representació
de la societat civil i de les universitats
valencianes.

▪ S’ha reorientat l’acció de la Fundació
per tal de prioritzar el recolzament a
l’acció del Consell i millorar la
influència en les institucions de la
Unió Europea i l’acció de lobbisme.
En eixa línia, la CEV, mitjançant el
corresponent conveni, ha concretat la
seua proposta per tal de destacar
permanentment un representant en la
oficina de la Generalitat a Brussel·les.
Al mateix temps, s’ha constituït el
grup de treball amb les organitzacions
del sector agrícola per tal de millorar
la informació al sector i la influència i
visió valenciana en procés europeu
de presa de decisions.

M: Seminari Montanejos (juliol19)

6

Observacions

▪ En el marc del procés de reforçament de
la presència valenciana davant la Unió
Europea, el patronat de la Fundació
Comunitat Valenciana Regió Europea ha
acordat un procés de reforçament dels
recursos humans destacats a la oficina
de Brussel·les que inclou la consolidació
de llocs de treball i la convocatòria de
noves places especialitzades per al
reforçament de les seues funcions i
objectius.

Presidència
Objectiu
Nova eina de control de l'oferta d'habitatge
turístic en internet

Semina
ri
M

Situació

Estat actual

Observacions

Assolit

▪ Contractació amb l’empresa per a la

▪ Línia ajudes per a la "sensibilització,

detecció d’habitatges turístics
comercialitzats en internet i
encreuament de dades amb el
registre de turisme.

▪ Es dota a la inspecció turística de
noves eines i informació rellevant en
el anàlisis de dades de les
plataformes per a les accions de
Disciplina Turística.
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conscienciació i lluita contra l'intrusisme
en l'oferta d'allotjament turístic de la CV.
Més de 300.000 euros per a actuacions
de diverses entitats.

▪ El Tribunal Suprem confirma la sanció de
Turisme a la plataforma Airbnb per no
sol·licitar ni mostrar el número de
registre dels habitatges que
comercialitza (12/12/2019)

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
Objectiu
Impulsarem la figura de l'assistent personal
que possibilite una vida independent i
autònoma, amb especial dedicació a la
població infantil (Persona d’Assistència
terapèutica Infantil -PATI)

Semina
ri
M

Situació

Estat actual

Observacions

Assolit

▪ S’ha creat un grup de treball per

▪ La PATI és compatible, en determinades

definir les necessitats terapèutiques
de xiquetes i xiquets susceptibles
d’accedir este recurs.

▪ S’ha iniciat la proposta de modificació
del Decret 62/2017 per tal
d’incorporar este nou recurs I establir
les compatibilitats amb els existents,
per exemple amb la prestació de
persona cuidadora en l’entorn familiar.

▪ El 3 de desembre de 2019, coincidint
amb el Dia Internacional de les
Persones amb Discapacitat, es va
presentar la campanya 'No hi ha
límits' per donar a conèixer la figura
de l'assistent personal, en
col·laboració amb les entitats del
sector. L’assistent personal
desenvolupa allò establert en la Llei
39/2006 d’autonomia personal i
atenció a persones en situació de
dependència.

▪ El 28 de gener de 2020 la DG
d’Atenció Primària i Autonomia
Personal va dictar les instruccions
que regulen la figura de la Persona
d’Assistència Terapèutica Infantil
(PATI).
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circumstàncies, amb els serveis de
prevenció de situacions de dependència
i de promoció de l’autonomia personal.

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
Objectiu
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

Semina
ri
M

Situació

Estat actual

E
n ▪ Realitzat, en dos ocasions, el tràmit
execució
d’audiència a les tres diputacions, els
Ajuntaments de Castelló, València,
Alacant i Elx i la FVMP.

▪ Constitució de les meses tècniques
de coordinació en polítiques socials
entre les tres diputacions i la
Vicepresidència.

▪ S’ha informat a la mesa de
recuperació social i s’han recollit les
aportacions dels agents econòmics i
socials.

▪ El 27 de gener es va emetre informe
d’advocacia sense cap observació
substancial.

▪ Pressupostos emet informe el 6 de
febrer.

▪ Remés al CES, que dictaminarà el
sessió convocada el 12 de febrer.

▪ Pendent de remissió al CJC, per
portar-ho a aprovació del Consell.

Observacions

▪ El 20 de desembre de 2019 s’envia la
memòria econòmica a la DG de
Pressupostos perquè emeta informe.

▪ El 13 de gener es remet de nou memòria
econòmica ampliada per part de la
VICIPI a la DG Pressupostos per facilitar
l'estructura i les equivalències amb el
pressupost de 2020.

▪ El 14 de gener es manté una reunió de
VICIPI (a petició d’esta) amb la DG de
Pressupostos per avançar en l’informe.

▪ El 21 de gener es rep per mail informe
amb observacions per part de
Pressupostos. Se sol·licita reunió per
subsanar-les i se cita a VICIPI per al 27
de gener.

▪ El 28 de gener es rep de manera formal
l’informe que s’havia avançat per mail el
21 de gener.

▪ El 31 es remet des de VICIPI de nou la
memòria amb correccions per adaptar-la
a les observacions de Pressupostos.

▪ El 12 de febrer de vesprada es rep,
finalment, informe de pressupostos.
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Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
Objectiu
Finançament per a entitats locals de
programes d'igualtat o inserció sociolaboral
de dones

Semina
ri
M

Situació

Estat actual

Observacions

Assolit

▪ El 26 de desembre de 2019 es

▪ Amb estos programes, a banda de

publica la resolució per la qual es
concedeixen les ajudes econòmiques
destinades a entitats locals per al
desenvolupament de programes que
fomenten la igualtat entre dones i
homes o la inserció laboral de les
dones.

▪ S’han finançat 30 programes per un
import total de 161.630€.

▪ En la província de Castelló s’han
finançat programes dels ajuntaments
d’Eslida, Orpesa, Montanejos,
Morella, La Jana, Atzeneta del
Maestrat, Traiguera, La Vall d’Uixó i
Vilafranca.

▪ En València: Guardamar de la Safor,
Cullera, Favara, Mancomunitat de la
Ribera Alta, Massamagrell, Alaquàs,
Potries, Alcàntera del Xúquer, Xeraco,
Llaurí, La Font d’En Carròs, Mislata,
Benigànim, Bonrepòs i Mirambell,
Castielfabib, Chelva i Ontinyent.

▪ En la província d’Alacant: Albatera,
Pego i Elda.
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fomentar polítiques d’igualtat impulsades
per entitats menors, es contribueix a
combatre el despoblament i a impulsar
polítiques d’inserció sociolaboral en
entorns rurals.

▪ S’està tramitant ja la segona
convocatòria per a l’exercici de 2020.

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
Objectiu
Afavorir l’associacionisme i la iniciativa de
la gent jove en àmbits territorials que,
normalment, no tenen accés a ajudes
públiques (1000 x 100)

Semina
ri
M

Situació

Estat actual

Observacions

Assolit

▪ Publicat al DOGV, el 28 d’octubre de

▪ Es farà un acte formal de lliurament dels

2019 , la convocatòria dels premis
IVAJ-Carnet Jove Mil x Cent 2019.

▪ El 26 de desembre de 2019 es va
publicar en la web de l’IVAJ la
resolució de concessió dels premis
per part del Director General.

premis com a reconeixement dels
projectes presentats.

▪ S’està treballant ja en la convocatòria de
la segona edició.

▪ Es van presentar 89 projectes, dels
quals van resultar premiats 44: 8 de la
província de Castelló, 31 de València i
5 d’Alacant.
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 Social-Sanitària-IVASS) per al
compliment de penes de treball en benefici
de la comunitat

M

Assolit

▪ Durant el procés d’elaboració del
conveni es va ampliar l’àmbit de
realització dels treballs a favor de la
comunitat a altres centres propis, més
enllà dels gestionats directament per
l’IVASS.

▪ En base a això, el conveni va ser
impulsat per la DG d‘Infraestructures
de Serveis Socials.

▪ El conveni va ser aprovat pel Consell
el 17 de gener de 2020.

M: Seminari Montanejos (juliol19)

11

▪ Pendent de la signatura per part de la
Secretaria General d’Institucions
Penitenciàries.

Vicepresidència segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
Objectiu
Inici del procediment per a dur a terme un
primer Pla de Resposta a les Emergències
Habitacionals

Semina
ri
M

Situació

Estat actual

Observacions

Assolit

▪ El primer concurs d’adquisició

▪ El vicepresident segon i conseller

d’habitatges per a l’ampliació del parc
públic es va resoldre, el passat 29 de
novembre de 2019, de forma
satisfactòria. Mitjançant aquest
procediment s’ha aconseguit ampliar
el parc públic de la Generalitat en 41
habitatges per un valor de 3,2 milions
d’euros. Els habitatges es troben
repartits entre diferents localitats de
tot el territori valencià.

▪ Pel que fa a la compra directa
d’habitatges s’han adquirit del mercat
lliure els primers 10 habitatges
mitjançant l’exercici del dret de tanteig
per part de l’administració pública. Un
mecanisme previst en la Llei 8/2004,
de 20 d’octubre, de l’Habitatge de la
Comunitat Valenciana que mai s’havia
exercit en vivendes de promoció
pública ni privada.
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d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica,
ha situat en Les Corts com a objectius
principals de la legislatura acabar amb
els desnonaments, garantir l'accés a un
habitatge digne i augmentar el parc
públic d'habitatge ( 11/09/2019).

▪ A causa de la urgència provocada pel
temporal DANA, s’ha arribat a diferents
acords de cessió amb entitats bancàries
i associacions de promotors que han
permés disposar d’una xifra propera als
100 habitatges. Les entitats amb les
quals s’ha subscrit un conveni són el
banc Sabadell, la Societat de Gestió
d’Actius Procedents de la
Reestructuració Bancària (SAREB),
l’entitat CriteriaCaixa i l’Associació
Provincial de Promotors d’Habitatge
d’Alacant (PROVIA).

Vicepresidència segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
Objectiu
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.

Semina
ri
M

Situació

Estat actual

Assolit

▪ Decret 188/2019, de 13 de setembre,
de Creació de la Comissió Delegada
del Consell de Transició Ecològica i
Sostenibilitat Ambiental.

▪ Creació de la Mesa de Diàleg Social
Verd, amb representants de
l’administració, de sindicats i de la
patronal, amb l’objectiu de crear un
marc de diàleg entre els principals
agents socials al voltant de les
polítiques públiques lligades a la
transició ecològica i a la seua
incidència en el mercat laboral.
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Observacions

▪

La comissió ha fet un total de quatre
reunions en les quals s’han establert
el mètodes de treball i s’han fet els
primers diagnòstics sobre les
principals necessitats a atendre per
les polítiques de transició ecològica.

Vicepresidència segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
Objectiu
Seguir en l’objectiu d’augmentar el parc
públic d’habitatges mitjançant el llançament
del Segon Pla d’Adquisició d’Habitatges

Semina
ri
M

Situació

Estat actual

E
n ▪ El plec de condicions per al segon
execució
concurs d’adquisició d’habitatges per
a l’ampliació del parc públic està
totalment enllestit i passant pels
procediments legals per a ser llançat
amb totes les garanties jurídiques i
tècniques.

Observacions

▪

S’han incorporat una sèrie de
millores respecte al primer que van
a permetre valorar un major
nombre d’ofertes. Entre aquestes
noves apreciacions cal destacar-ne
les següents:
Es planteja excepcionalment
admetre habitatges en construcció,
sempre que la seua finalització siga
en un termini inferior a 3 mesos des
de la data que s’inicie el
procediment per a l’adquisició.
S’afegeix la possibilitat que les
cases puguen ser unifamiliars
situades en el centre urbà de
municipis inferiors a 10.000
habitants.
S’admeten habitatges amb
hipoteca, sempre que s’aporte el
compromís subscrit per la propietat
de procedir a la seua cancel•lació o
en la formalització del contracte de
compravenda.
L’Entitat Valenciana d’Habitatge i
Sòl assumeix la gestió de donar
d’alta els subministres bàsics
(aigua, llum, gas, etc.)
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Vicepresidència segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
Objectiu
Desenvolupament del Pla Estratègic
d’Habitatge per a la Comunitat Valenciana
2019-2022

Semina
ri
M

Situació

Estat actual

Observacions

Assolit

▪ Presentació de les línies del Pla

▪ Proposa un nou model basat en la

Hàbitat 20-30 que es concretarà de
manera participativa durant aquest
any.

municipalització de la gestió directa de la
política d'habitatge amb suport i
coordinació de la Generalitat.

▪ Ampliar el parc públic d’habitatges:
segons l’OSHU, 88.000 llars necessiten
suport per a accedir a un habitatge. Per
això volem duplicar el parc d’habitatge i
assolir les 32.000 vivendes en 2030.

Impuls al procés de reglamentació i
desenvolupament de la Llei per la Funció
Social de l'Habitatge de la Comunitat
Valenciana

M

Assolit

▪ Elaboració reglamenta que regula el
registre de demandants i oferents de
vivenda. En aquest moment
l’esborrany està en fase de consulta a
experts i amb la intenció d’obrir a la
participació de diversos agents que
puguen fer aportacions de valor al
reglament.

▪ En la primera reunió del ple del
Observatori de l’Habitat i Segregació
Urbana es va publicar l’estudi de
necessitats i demanda d’habitatge.
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▪ Primera reunió de la Taula
Antidesnonaments d'aquesta legislatura,
amb representació política i dels agents
socials a fi d'avançar en l'erradicació
dels desnonaments i en pro de garantir
el dret a un habitatge digne.

Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
Objectiu

Semina
ri

Situació

Estat actual

Observacions

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

M

Assolit

▪ Informat al Consell del dia 7 de febrer
2020

▪ Proposta elaborada per la Direcció
General de tributs i el Joc. Posteriorment
serà complementat amb l’informe que
Presidència realitze amb les Universitats
Publiques.

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

M

Assolit

▪ Informat al Consell del dia 7 de febrer
2020

▪ Una vegada renovada la CITEC i creada
la CIMAP, amb la coordinació de les
dues Direccions Generals competents
(Conselleria de Justícia, Interior i
Administració Pública i la Conselleria
d’Hisenda i Model Econòmic)
s'actualitzarà el pla per a fixar nous
objectius.

Constitució de l’Observatori Fiscal de la
Comunitat Valenciana

M

E
n ▪ La Llei de Mesures de 2020 habilita
execució
la creació de l'Observatori Fiscal de
la Comunitat Valenciana. Disposició
addicional XX, termini d’un any per a
la creació.
▪ Iniciat l’expedient administratiu del
projecte normatiu: Decret de Consell
pel qual es crea l’Observatori Fiscal
de la Comunitat Valenciana (DOCV,
14/01/2019).
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▪ Té entre les seues finalitats facilitar
polítiques tributàries que prioritzen un
desenvolupament humà sostenible,
promoure l'educació ciutadana en
matèria tributària i augmentar la
seguretat jurídica de les relacions de
contribuents i professionals amb l'ATV.
Així mateix, monitoritzarà i avaluarà la
gestió i la transparència i emetrà
recomanacions públiques.

Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
Objectiu
Creació d’un nou sistema digital obert de
suport a la gestió de l'inventari de béns
immobles i drets
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Semina
ri
M

Situació

Estat actual

E
n ▪ Actualment està finalitzat el visor
execució
d'anàlisi i explotació geogràfica.
Sobre aquest visor s'han detectat
algunes inconsistències en el
posicionament geogràfic i en les
dades cadastrals que estan pendents
de corregir per la DGTIC i la DGSPP.
S'ha finalitzat per la DGTIC un primer
escenari de quadre de
comandaments de les dades
patrimonials, pendent de validar i
corregir amb la DG de SP i Patrimoni.
La DGTIC té pendent finalitzar l'eina
de valoració econòmica, estimant-se
que la primera versió aquest
finalitzada al març. Igualment la
passarel·la d'intercanvi de dades
cadastrals amb el cadastre aquesta
en manera proves pendent de validar
i realitzar gestions administratives per
a tindre els permisos d'accés
definitius.

Observacions
▪ S'estima que l'objectiu estarà finalitzat
abans del següent seminari i que aquest
objectiu donarà peu a un projecte CPI de
Compra Publica innovadora, ja que de
l’anàlisi del mòdul de valoració
econòmica s'ha conclòs que per a poder
automatitzar al màxim nivell la valoració
dels immobles es fa necessari fer ús
d'eines que potencialment utilitzen IA,
instruments que estan avui dia fora de
l'abast de les licitacions en vigor en la
DGTIC.

Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
Objectiu
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

Semina
ri
M

Situació

Estat actual

Observacions

Assolit

▪ La Llei 10/2019, de 27 de desembre,
de pressupostos de la Generalitat per
a 2020, en la Disposició Transitòria
Setena, recull l’aprovació d’un Pla
estratègic per a l’avaluació de les
polítiques públiques durant 2020.

▪ La conselleria amb competència en
matèria d’hisenda durant l'exercici 2020,
aprovarà un Pla Estratègic per a
l'Avaluació contínua de les polítiques de
despeses, instrument fonamental per a
poder desenvolupar de manera eficaç i
eficient tots els compromisos i objectius
assumits pel Consell en matèria de
serveis públics, degudament reflectits
en l'esmentat «acord del Botànic2os»

▪ La Conselleria de Sanitat Universal i
Salut Pública ha desenvolupat
accions dirigides a l'ús racional i
eficient dels medicaments i productes
sanitaris alineades i donant
compliment a les recomanacions i
resultats emanats de l'informe
d'avaluació de la despesa pública de
l'AIREF.
▪ Acord del Consell per a sol·licitar a
l’AIREF l’elaboració d’un spending
review del Sistema Valencià de Salut,
aprovat el 24 de gener de 2020.
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Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
Objectiu
Posada en funcionament de 9 unitats
judicials

Semina
ri
M

Situació

Estat actual

E
n ▪ Estan plenament operatius set dels
execució
nou òrgans judicials aprovats pel
Ministeri de Justícia en abril 2019:

▪ A Alacant ja estan en funcionament
una plaça de magistrat en la Secció
Setena de l'Audiència Provincial amb
seu a Elx, un Jutjat Degà exclusiu a
Alacant, el Jutjat Penal núm. 4 d'Elx i
el i Jutjat penal núm. 14 d'Alacant.

Observacions

▪ D’acord amb el calendari aprovat pel
Ministeri de Justícia la posada en
funcionament del Jutjat de Primera
Instància número 6 de Gandia i del
Jutjat de Primera Instància número 5 de
Torrevieja està prevista per al 31 de
març i 30 de juny de 2020,
respectivament.

▪ A València ja estan en marxa el Jutjat
de Primera Instància i Instrucció núm.
6 de Sagunt , el Jutjat de Primera
Instància núm. 29 de València i el
Jutjat Penal núm. 19 de València.
Pla d'eficiència energètica en seus judicials

M

Assolit

▪ Presentat el 30 de gener de 2020 el
Pla d’Eficiència Energètica en seus
judicials: “La Justícia cuida de tu. Les
nostres seus, també”.

▪ Preveu reformar i modernitzar el
edificis judicials amb el propòsit de
reduir el consum de energia elèctrica i
que aquesta siga més verda i eficient,
amb un pressupost de 8,6 milions
d’euros (primera fase)
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▪ Actuacions finançades pel Fons
Europeu de desenvolupament territorial
i per Jessica (Unió Europea).

▪ Es tracta del primer pla de eficiència
energètica en edificis públics aprovat en
la Generalitat.

▪ Actuacions a: Vinaròs, Castelló, Segorb,
Massamagrell, Paterna, Picassent,
València, Catarroja, Sueca, Dénia,
Benidorm, Alcoi, Elda i Alacant.

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
Objectiu

Semina
ri

Protocol per a garantir la gratuïtat dels
trasllats de víctimes de violència de gènere

M

Implantació de la Seu judicial electrònica

M

Situació

Estat actual

Observacions

Assolit

▪ El protocol s’ha elaborat a partir d’un

▪ Actualment es treballa en la seua

estudi amb projecció de dades del
Programa Pilot de trasllat de víctimes
dels jutjats de Nules i Segorb a Vilareal, realitzat en 2019.
Assolit

▪ El partit judicial de Castelló és el
primer a disposar de la seu judicial
electrònica des de 19 de desembre
2019. El nou portal permet consultar
procediments a les parts i presentar
determinades demandes civils.
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posada en marxa dotant-lo dels
recursos necessaris per a què el servei
estiga disponible en tots els partits
judicials.

▪ Iniciat el procés per a estendre
progressivament este recurs a la resta
de partits.

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
Objectiu

Semina
ri

Nova ordre de bases d’ajudes a les arts
escèniques

M

Presentació del Pla Estratègic de l’Esport i
l’Activitat Física

M

Situació

Estat actual

Observacions

E
n ▪ Pendent del dictamen del Consell
execució
Jurídic Consultiu.

▪ El DOGV (26/08/2019) ha publicat la

E
n ▪ Redactada proposta tècnica.
execució

▪ Mitjançant una web es garanteix la

concessió d'ajudes al foment de les arts
escèniques per als sectors teatral i del
circ, i el 7 d'agost es publicaren les
ajudes corresponents al sector de la
dansa (27/08/2019).
comunicació i el suport a la participació
en la elaboració del Pla Estratègic de
l'Activitat física i l'Esport de la GV
2019-2023.
http://www.plaestrategicesport.gva.es/

Protocol sobre absentisme escolar en
Primària, ESO i FP Bàsica, entre els 6 i 16
anys
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M

Assolit

El protocol està redactat, ha estat
negociat amb els representants
sindicals i amb els de pares i mares.
S’han iniciat contactes amb la fiscalia,
amb la Conselleria d’Igualtat i
Polítiques Inclusives i amb els
ajuntaments per aconseguir la
col·laboració de tots els sectors
implicats per poder-lo posar en marxa
el pròxim curs escolar.

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
Objectiu
Consolidar l’aposta per la formació
professional amb l’obertura de noves
unitats

Semina
ri
M

Situació

Estat actual

Observacions

Assolit

▪ En el curs 2019-2020 s’ha ampliat

▪ La FP valenciana inicia el curs

l'oferta de cicles formatius i se n’han
obert 44 més.

2019-2020 amb 89.508 alumnes
matriculats als centres sostinguts amb
fons públics, 2.530 estudiants més que
l'exercici anterior. En termes relatius,
l'estudiant d'FP valencià augmenta un
3%.

▪ Alcoi acull la jornada 'Difon FP Dual'
que busca millorar la interacció entre
els centres educatius i les empreses
d'Alacant (26/11/2019)
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Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
Objectiu
Aposta per la innovació pedagògica i el
foment lector

Semina
ri
M

Situació

Estat actual

Assolit

▪ Publicada en el DOGV la
convocatòria del Programa per a la
dinamització de les biblioteques
escolars i el foment de la lectura als
centres educatius. La inversió
augmenta fins a 1,9 milions d'euros.
Això suposa un augment del 41%
respecte al passat curs 2018-2019
(15/11/2019).

▪ Publicat en el DOCV la resolució de
subvencions als centres docents
sostinguts amb fons públics perquè
desenvolupen projectes d'investigació
i innovació educativa (PIIE) durant el
present curs. Inversió de més d'1,9
milions d'euros en 656 projectes
innovadors de 649 centres docents
(05/11/2019).

▪ La Generalitat aporta ajudes a 13
projectes d'investigació i innovació
educativa dedicats al foment de les
“ecoescoles” en 38 centres educatius
valencians (07/10/2019).

▪ S’han atorgat subvencions a entitats
sense ànim de lucre per a
desenvolupar accions, programes i
materials educatius innovadors que
promoguen l’educació intercultural i en
valors.
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Observacions
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Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Objectiu
Elaboració d'un Pla de Modernització
d'Infraestructures i Tecnologies Sanitàries
(2020-2023)

Semina
ri
M

Situació

Estat actual

Observacions

En
execució

▪ El Pla està ja elaborat i es presentarà

▪ Com a objectius del pla estan la

durant el mes de febrer de 2020.

▪ El Pla s’estructura en quatre grans
eixos: Atenció Primària, Atenció
Hospitalària, Atenció a la cronicitat i
salut mental i Equipament i
Tecnologia.

Estudi per a la inclusió progressiva de
l'atenció bucodental en la cartera de serveis

M

En
execució

▪

▪

vertebració de tot el territori, la
cobertura en zones despoblades, el
compromís mediambiental en edificis
sanitaris i la implementació de nova
tecnologia tant en Atenció Primària
com en Atenció Hospitalària.

L’estudi ha analitzat la viabilitat
d’oferir atenció bucodental a
majors de 65 anys.

▪ La inclusió de l’atenció bucodental en

Està pendent estudiar les
prestacions que seria
aconsellable introduir respecte
dels menors de 6 anys.

▪ L’actual govern d’Espanya s’ha

la cartera bàsica de serveis és
competència del Ministeri de Sanitat.
compromès al llarg de la legislatura a
incorporar-lo com a prestació bàsica en
el sistema nacional de salut

▪ La Comunitat Valenciana ha fet l’estudi
d’implantació progressiva a l’espera de
la concreció de l’atenció bucodental
per part del Ministeri.
Elaboració del Pla d'Atenció a l'Epilèpsia

M

Assolit

▪ Presentat el Pla per a l'atenció a
l'epilèpsia en el sistema sanitari públic
de la Comunitat Valenciana
2019-2023, una guia per a oferir una
atenció sanitària integral i adequada a
les més de 53.600 persones afectades
(26/09/2019).
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▪ Entre les mesures que inclou hi
destaquen l’impuls a unitats mèdiques
o consultes monogràfiques d’epilèpsia
als hospitals i centres d’especialitats en
què siga necessari i la millora del
diagnòstic precoç i els temps d’espera
en l’Atenció Primària.

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Objectiu
Creació del Banc de Còrnies

Semina
ri
M

Situació

Estat actual

Observacions

Assolit

▪ Des del 3 de febrer de 2020 està

▪ Totes les extraccions de còrnies han

operatiu el Banc de Teixit Ocular en
tots els hospitals de la Comunitat
Valenciana, inclosa la Fundació
Oftalmològica.

d’enviar-se al Centre de Transfusions
de la Comunitat Valenciana, seu del
Banc.

▪ El procediment ja ha estat validat.
Durant els tres mesos següents es
sotmetrà a anàlisi per si fóra necessari
fer-ne modificacions o incorporacions.

Elaboració del Decret de Central de
Compres i creació del Comité d'Avaluació
Tecnològica
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M

Assolit

▪ El decret, que té l'objectiu
d'aconseguir regir el 80 % del volum
de compres en acabar la legislatura,
va ser aprovat pel ple del Consell el 24
de gener de 2020.

▪ A més, es destinaran 20,8 milions
d'euros a donar suport al programa
operatiu d'I+D+i, en el qual destaca
també la compra pública innovadora.

Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Objectiu
Desplegament del Reglament de la Llei de
Gestió, Promoció i Modernització de les
Àrees Industrials

Semina
ri
M

Situació

Estat actual

Observacions

Assolit

▪ Decret 258/2019, de 13 de desembre,
del Consell, de regulació del registre
autonòmic i de procediments en
relació amb les àrees industrials de la
CV (DOGV 24/12/2019).

▪ El decret desenvolupa els articles 34 i
37 de la Llei de la Generalitat 14/2018,
de 5 de juny, de Gestió, Promoció i
Modernització de les Àrees Industrials.

http://www.dogv.gva.es/datos/
2019/12/24/pdf/2019_12327.pdf

Avantprojecte de la Llei de Comerç
Sostenible

M

E
n ▪ Informació pública de l'avantprojecte
execució
de llei de comerç sostenible, de la
Generalitat. Termini de quinze dies
hàbils, perquè les persones
interessades puguen al·legar (DOGV,
22/11/2019).
▪ Finalitzat el tràmit de consulta pública.
▪ Pendent de l’aprovació de
l’Avantprojecte per part del Consell.
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▪ El registre autonòmic és una eina que
permet la centralització en un únic
suport electrònic de la informació
bàsica sobre les Entitats de Gestió i
Modernització que s'autoritzen pels
ajuntaments en les àrees industrials de
la Comunitat.

Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Objectiu
Demostradors de tecnologies
desenvolupades en l'àmbit de l'economia
circular

Semina
ri
M

Situació

Estat actual

Assolit

▪ Resolució de 27 de setembre de
▪ Forma part de l’estratègia de recolzar
2019, del president de l’IVACE,
als Centres Tecnològics per a la
convoquen ajudes dirigides a centres
generació de coneixement i
tecnològics de la CV per al
tecnologia i la seua transferència a
desenvolupament de projectes d’R+D
les empreses valencianes en àmbits
de caràcter no econòmic en l’àmbit
imprescindibles per a aconseguir el
de l’economia circular, realitzats en
canvi de model productiu a la
cooperació amb empreses, a càrrec
Comunitat Valenciana.
del pressupost de l’exercici 2019,
amb cofinançament de la Unió
▪ El requisit dels projectes
Europea a través del FEDER. Import
subvencionables era el
global màxim, 3 milions d’euros.
desenvolupament i implementació
(DOGV, 17/10/2019).
d'un demostrador o demostradors de
▪ Adjudicades les ajudes el

18/12/2019. Han segut recolzades
17 de les 19 sol·licituds. En els
projectes recolzats participen un total
de 67 empreses valencianes.

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

M

Assolit

▪ Adjudicat el Contracte del servei de

disseny i execució dels fòrums en
octubre de 2019.
▪ Realització de Fòrum d'Ocupació
Connecta Labora en diferents
municipis. Xàtiva, Ibi, Requena, La
Vall d’Uixó….
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Observacions

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.
▪ Aquests fòrums es dissenyen per
LABORA amb la col·laboració dels
Pactes Territorials i consistiran en una
jornada d'actes tals com xerrades,
conferències, tallers de formació i
realització d'entrevistes de treball i
presència d'estands d'informació
d’institucions i empreses.

Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Objectiu
Observatori Valencià del Treball Decent

Semina
ri
M

Situació

Estat actual

Observacions

En
execució

▪ Presentació institucional de
l’Observatori Valencià del Treball
Decent el 21 de gener de 2020.

▪ L’objectiu es efectuar un seguiment
permanent del mercat laboral - i

▪ Pendent de l’aprovació del

decret que ha de regular
l’observatori per part del Consell.

especialment en mercats emergents:
economia circular, transició
energètica, economia blava o
indústries creatives i economia de les
cures – per a detectar les
necessitats, vigilar l’economia
submergida i la precarització laboral,
i actuar de manera àgil en l’aplicació
de polítiques actives de foment de
l’ocupació.
▪ L’Observatori serà l’encarregat

d’elaborar un Pla de Garantia Social i
Ocupació Digna a la CV.
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Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i
Transició Ecològica
Objectiu
Tramitació de la Llei de Canvi Climàtic i
Transició Ecològica

Semina
ri
M

Situació

Estat actual

Observacions

E
n ▪ Inici de la tramitació de la Llei amb la ▪ Es crearan taules de treball sectorials
execució
participatius temàtics en les àrees
culminació del procés de consulta
d’energia, sectors productius, recursos
pública prèvia que va transcórrer del
naturals i transport. Participaran
18 d'octubre, amb la publicació al
direccions generals amb competències
DOGV de la consulta pública prèvia,
en la matèria, representants dels
fins al 6 de novembre de 2019. En
sectors productius, científics,
universitats i membres de la societat
estos moments s’està elaborant
civil. Durant esta fase es comptarà amb
l’informe amb les al·legacions.
la participació del Consell Assessor i de
Participació del Medi Ambient (CAPMA)
▪ Avantprojecte de Llei de Canvi
i la Comissió de Coordinació de
Climàtic i Transició Energètica
Polítiques de Canvi Climàtic, amb
l’objectiu de presentar l’Avantprojecte
de Llei a l’estiu de 2020.

▪ El 6 de setembre de 2019, el Consell
va presentar la declaració d'emergència
climàtica, que plasma formalment
l'emergència climàtica, aborda la crisi
ecològica i dóna resposta a les
demandes de la societat civil.
Declaració d'emergència climàtica.
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Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i
Transició Ecològica
Objectiu
Redacció del III Pla de Sanejament de la
Comunitat Valenciana

Semina
ri
M

Situació

Estat actual

E
n ▪ Licitat el contracte administratiu de
execució
serveis d'assistència tècnica
(264.636,68 €) per a l'obtenció de
dades prèvies i elaboració de la base
de dades corresponent,
imprescindible per al
desenvolupament dels treballs
d'aquest pla.

Observacions

▪ Algunes de les principals actuacions
previstes han d'estar integrades en els
plans hidrològics, per això, ja s'ha
donat trasllat a les confederacions
hidrogràfiques i seran debatudes en la
fase de l'esquema de temes importants,
la publicació dels quals per part de
l'Estat és imminent.

▪ La informació necessària per a
l'elaboració d'aquest pla està
parcialment disponible gràcies a les
bases de dades de la EPSAR, els
reportes de seguiment dels plans
hidrològics i de compliment de les
diferents directives a la Comissió
Europea. A més, s'estàn afegint dades
sorgides dels sistemes anti DSU
(desbordament de sistemes unitaris)
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Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i
Transició Ecològica
Objectiu
Execució d'actuacions del Pla Autonòmic de
Segellat d’Abocadors (PASEA)

Semina
ri
M

Situació

Estat actual

Assolit

▪ Desenvolupament de les actuacions

Observacions

▪ Retirada de residus incendi de
encuadrades en el Pla autonòmic de
Sollana: S’han retirat residus de la
segellament d'abocadors (PASEA)
zona afectada per l’incendi, d’acord a
que es va convertir en norma legal
les actuacions post-incendi escomeses
per mitjà del Pla integral de residus de
per part dels bombers, per valor de
la Comunitat Valenciana mitjançant el
299.580,59 €
Decret 55/2019, del Consell, del 5
▪ Reinici dels treballs de segellat de
d'abril de 2019 (DOGV, 26/05/2019).
l’abocador de Puntal El Búho a Elx:
Reactivació de l'obra parada en 2014
per a l’aleshores Conselleria de Medi
Ambient. Aquestes tasques han
conclòs amb la visita tècnica per a la
preparació de l’acta de replanteig d’inici
de les obres.
▪ Inici de la tramitació de la
contractació de l’obra del segellat de
l’abocador de Vinaròs: Publicació de
la licitació, desembre de 2019.

▪ Inici de l’encomana de segellat del
got B de La Murada a Orihuela:
Declaració d’emergència signada a
desembre de 2019, actualment ja s’ha
obert el centre de treball i han
començat els tràmits i actuacions de
l’obra.

▪ Liquidació de les obres de
l’abocador d’Andilla, València:
Recepció de les obres (serveis tècnics i
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Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i
Transició Ecològica
Objectiu
Desenvolupament de la Llei d’estructures
agràries amb ajudes als Plans de
reconversió i reestructuració col·lectius

Semina
ri
M

Situació

Estat actual

E
n ▪ Iniciada la tramitació del projecte
execució
d'Ordre per la qual s'aproven les
bases reguladores de les ajudes a
plans de reconversió i reestructuració
col·lectius, en el marc del Programa
de Desenvolupament Rural de la
Comunitat Valenciana 2014-2020

Observacions

▪ Actualment, el Consell Jurídic
Consultiu ha emés Dictamen, i s’ha
remés a la Direcció General competent
que impulsa el Projecte , DG
Agricultura, Ramaderia i Pesca, el
Dictamen per la elaboració de:
-

Informe d'adequació a les
observacions del CJC

-

Text definitiu de l'ordre , amb
incorporació de les observacions

Una vegada remesa aquesta
documentació, es procedirà a signatura
i publicació en el DOGV.
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Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i
Transició Ecològica
Objectiu
Inversions en el sector agroalimentari.
Convocatòria ajudes

Semina
ri
M

Situació

Estat actual

Observacions

Assolit

▪ Inversions en millora de les

▪ Inversions en millora de les

condicions de transformació i
comercialització dels productes
agrícoles: Convocades les ajudes,
fi nançades amb càrrec al Programa
de Desenvolupament Rural de la
Comunitat Valenciana 2014-2020, a
les inversions en millora de les
condicions de transformació i
comercialització dels productes
agrícoles per import de 30 M euros,
repartits en 3 anualitats.

▪ Ajudes a les inversions en
explotacions agràries: El 24 de
gener de 2020, es convoquen ajudes
a les inversions en explotacions
agràries en el marc del Programa de
Desenvolupament Rural de la
Comunitat Valenciana 2014-2020 per
un import de 30 M euros, 5 M euros
més del previst inicialment, repartits
en 4 anualitats.
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condicions de transformació i
comercialització dels productes
agrícoles: 30 M euros, repartits en 3
anualitats, corresponent a 2019 un
pressupost de 10.00 euros, a 2020 de
12 M euros i a 2021 de 17,99 M euros.

▪ Ajudes a les inversions en
explotacions agràries: El 24 de gener
de 2020, es convoquen ajudes per
import de 30 M euros, 5 M euros més
del previst inicialment; repartits en 4
anualitats, corresponent a 2020 un
pressupost de 4,5 M euros, a 2021 de
12’2 M euros, a 2022 de 10 M euros i a
2023 de 3 M euros.

Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
Objectiu
Nomenament dels membres i constitució del
Consell Rector de l’Agència Valenciana de
Seguretat Ferroviària

Semina
ri
M

Situació

Estat actual

Observacions

Assolit

▪ El Consell aprova l’Estatut de
l’Agència Valenciana de Seguretat
Ferroviària (Ple 27/12/2019), on
s'estableix l'estructura orgànica
d'aquesta entitat. Els òrgans de
govern seran el Consell Rector i la
Presidència i comptarà com una
direcció general com a òrgan
executiu.

▪ Queda pendent el nomenament per les
Corts dels seus 3 vocals

▪ El ple del Consell celebrat el
17/01/2020 ha aprovat el
nomenament dels 2 representants de
la Generalitat en aquest organisme.
Aprovació dels projectes de senyalització
de l’itinerari cicloturístic EUROVELO
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M

E
n ▪ Finalitzant els projectes de
execució
senyalització de l'itinerari cicloturistic
per a posterior consens amb
ajuntaments.

▪ Inicialment la Conselleria era
responsable de la redacció i aprovació
dels projectes de senyalització en
trams interurbans, quedant els trams en
trama urbana reservats als
ajuntaments. Finalment la CPTOPM
està redactant ambdós tipus de tram,
sempre amb l'acord i consensuadament
amb els ajuntaments, per tal de garantir
la materialització de l'itinerari d'una
forma uniforme, i per tant la seua
continuitat.

Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
Objectiu
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

Semina
ri
M

Situació

Estat actual

E
n ▪ Amb data 15/01/2020 ha finalitzat el
execució
tràmit d'audiència i informació pública
del projecte del Decret.
▪ A partir del resultat de les
al·legacions, es continuarà la
tramitació del projecte de Decret.

Observacions
▪ La Conselleria ha elaborat el projecte
de Decret, després de nombrosos
contactes amb administracions
públiques i professionals del sector. El
termini per a presentar al·legacions ha
finalitzat i la direcció general
d’urbanisme ha iniciat el seu estudi.
http://politicaterritorial.gva.es/
documents/20551182/101925982/
Esborrany+0.+9-12-2019+para+enviar+
a+TA.pdf/
a7fc2062-9665-4908-9450-4437ff19942
4

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

Assolit

▪

S’està impulsant la creació.

▪

Els PGV 2020 contemplen
907.638€ (programa 432.20 .
Urbanisme ) per al finançament
de les despeses corrents i de
capital de l’Agència Valenciana
de Protecció del Territori.

▪

S’està redactant el projecte
d’Estatuts de l’Agència
(informes preceptius)

▪ L'Agència es destaca en la presentació
dels pressupostos de la Conselleria
dins del Programa d'Urbanisme .
Objectius: per a protegir el sòl rural,
vetlar per la utilització racional del sòl i
la minimització d'impactes ambientals
en sòl no urbanitzable (05/11/2019).

Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
Objectiu
Cartografia oficial de la Generalitat a escala
1:5.000. Actualització i presentació
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Semina
ri
M

Situació

Estat actual

Assolit

▪ S'ha presentat en l'Institut Cartogràfic
Valencià (18/12/2019).

Observacions
▪ És la cartografia més precisa i detallada
de la Comunitat Valenciana. Punt de
partida per a l'elaboració, per
generalització automàtica, de la resta
de sèries cartogràfiques de l'Institut
Cartogràfic Valencià: les sèries
cartogràfiques a escala 1.50.000
(comarcal) i 1:100.000
(supracomarcal).

Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
Objectiu
Elaboració del document de diagnòstic
d'infraestructures de telecomunicacions
bàsiques de la Comunitat Valenciana per al
desplegament de xarxes de
telecomunicacions 5G

Semina
ri
M

Situació

Estat actual

Observacions

Assolit

▪ S’ha elaborat el document inicial que

▪ El document s’ha realitzat en

permetrà marcar l’estratègia de
desenvolupament de les inversions de
banda ampla de la GVA

col·laboració amb la DGTIC de la
Conselleria d’Hisenda i Model
Econòmic

▪ La Conselleria crearà un Observatori
contra la Bretxa Digital i un diagnòstic
d'infraestructures de telecomunicacions
bàsiques de la Comunitat per al
desplegament del 5G (04/10/2019)

I Jornada del Pacte Social per la Innovació

M

Assolit

▪ La reunió amb els principals agents
del 6 de febrer serveix per a marcar el
punt d’eixida i la planificació de les
taules de treball per al disseny de les
mesures que arreplegarà el Pacte
Social per la Innovació
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▪ L´objectiu és impulsar la innovació com
a instrument per a reduir les
desigualtats i evitar la fractura social

Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
Objectiu
Estudi inicial per a elaborar un mapa de la
ciència en la Comunitat Valenciana

Semina
ri
M

Situació

Estat actual

Assolit

▪ Per a la realització del mapa de la

Observacions

▪ El document s’ha realitzat amb l’ajuda
ciència s’ha començat per obtenir una
de l’Agència Valenciana de la Innovació
panoràmica general del total de grups
(AVI).
d’investigacions existents en la
▪ L’estudi inicial es presentarà en les
Comunitat Valenciana. S’han
pròximes setmanes
identificat els grups que pertanyen a
les 5 universitats públiques, el CEU i
la UCV, Centres del CSIC, Hospitals i
Fundacions i REDIT amb informació
de la dimensió dels grups i la
participació per àrees de coneixement

▪ En una segona fase s’establiran
paràmetres de descripció dels grups,
línies d’investigació obertes, captació
de recursos, capacitat formativa
internacional. S’establiran indicadors
d’internacionalització i d’impacte.
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

M

Assolit

▪ Reunió de la Taula d’Experts el 6 de

▪ La taula està constituïda per experts en

febrer de 2020; es marca com a
objectiu elaborar les bases d'aquest
pla.

política universitària, en economia i
hisenda i en economia universitària. Es
presta especial atenció a la
excel·lència, la trajectòria, l’equilibri
territorial, la presència de diferents
visions.

▪ Promourà les anàlisis i informes
necessaris per a proposar la
formulació d’un nou model de
finançament del SUV fonamentat en
els principis de sostenibilitat i
oportunitat socioeconòmica a més de
solidaritat, suficiència i equitat.
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Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
Objectiu
Ordenació i millora de l’oferta acadèmica
universitària a la Comunitat Valenciana com
a pas previ a l’elaboració d’un mapa de
titulacions

Semina
ri
M

Situació

Estat actual

Observacions

Assolit

▪ Està elaborat l’Informe Inicial d’anàlisi

▪ S’acompleix el mandat de la Comissió

en relació amb l’oferta de títols de
Grau i Màster impartits en el SUV.

d’Educació i Cultura de les Corts
Valencianes de 7 de març de 2017.

▪ En una segona fase es constituirà la
Taula d’Experts per a l’anàlisi de
l’oferta i per a definir els criteris per a
la implantació de noves titulacions.
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▪ L’ordenació de l’oferta es farà servir per
a l’elaboració del pla plurianual de
finançament de les universitats
públiques valencianes.

Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica
Objectiu
Una administració de la Generalitat més
oberta: la Guia de la Participació Ciutadana

Semina
ri
M

Situació

Estat actual

Observacions

Assolit

▪ La publicació de la Guia estarà en la
web de la Conselleria.

▪ Pendent de la data de presentació
institucional.
▪ Inclourà un vídeo tutorial i díptics
informatius sobre els continguts i
utilització d'aquesta.
▪ La Guia s’actualitzarà amb una
periodicitat anual en l'últim trimestre de
l’any.

Transparència en les campanyes de
promoció institucional: un cercador de
publicitat institucional per a la ciutadania

M

E
n ▪ Generada la ferramenta informàtica
execució
del cercador de publicitat i promoció
institucional que permeta la
publicació d’acord amb els
paràmetres que estableix la llei.

▪ A l’espera de què la DG de Promoció
Institucional penge la informació en
l’aplicació.
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Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica
Objectiu
Prevenció i Mitigació de la Violència Sexual
contra la infància i les dones del Sahel

Semina
ri
M

Situació

Estat actual

Assolit

▪ La cooperació valenciana augmenta
els seus esforços en previndre i
mitigar la violència sexual i de gènere
en dones i població infantil al Sahel,
percentatge d'execució de la línia
79,40%.
▪ SOLHUM2019/0026 Assemblea de
Cooperació per la Pau «Acció
Humanitària per a promoure el dret a
viure amb dignitat i protecció de
població refugiada, desplaçada o
retornada a la Regió de Diffa, Níger».
150.000 € (11/11/2019)
▪ SOLHUM2019/0011 Fundació
UNICEF-Comitè Espanyol «Prevenir i
Protegir a les xiquetes i dones
supervivents de violència de gènere a
Mauritània». 970.289 € (11/11/2019).
▪ SOLHUM2019/0015 MEDICUS
MUDNDI «Millora de l’accés sanitari
de qualitat per a les dones més
vulnerables afectades per la crisi
humanitària en el districte sanitari de
Sebba, regió de Sahel, Burkina
Faso». 150.000 € (11/11/2019).
▪ II Trobada de Diàlegs de Dones per la
Pau a la Mediterrànea: Prevenció i
Mitigació de la Violència Sexual
contra les Dones del Sud».
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Observacions

Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica
Objectiu
Participació de la societat civil en les
polítiques de responsabilitat social:
constitució del Consell Valencià de
Responsabilitat Social

Semina
ri
M

Situació

Estat actual

E
n ▪ Aprovat pel Consell la tramitació
execució
urgent del decret que regularà la
composició, organització i
funcionament del Consell Valencià de
Responsabilitat Social (31/10/2019).

▪ Finalitzat el període d'informació
pública.

▪ Pendent de l’informe del Consell
Jurídic Consultiu
Establiment dels mecanismes que permeten
l’inici de les exhumacions de fosses
comunes en el territori valencià
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M

Assolit

▪ Adjudicació dels contractes per a
realitzar exhumacions de fosses de
víctimes situades a la ciutat de
Castelló (05/10/2019), i en els
municipis alacantins de Benissa i
Monòver (30/01/2020). A l’espera de
que comencen els treballs.

Observacions

