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PRESIDÈNCIA 

 
 
1. Reestructuració de la Fundació Comunitat Valenci ana Regió Europea i del 

Consell Valencià d'Assumptes Europeus  per ampliar la participació de la 

societat civil i les universitats valencianes i creació de les Unitats d'Assumptes 

Europeus en totes les Conselleries  per millorar la coordinació i reforçar l'acció de 

la Generalitat en les institucions europees. 

 

2. Extensió de plans de governança i dinamització t urística. Després de 

l'experiència en 2016 dels 9 existents van a estendre's enguany fins als 14. Es 

tracta de plans exemple de governança col·laborativa entre administracions, en els 

quals intervenen l'Administració Autonòmica i administració local en les seues dos 

cares, provincial i municipal (ajuntaments a través de mancomunitats o 

associacions municipals), en els quals també s'inclou al sector empresarial de la 

zona que aporta els seus coneixements i saber fer. Els plans tenen també l'objectiu 

de vertebrar territori a través del turisme i permetre que espais turístics puguen 

generar nous productes i tindre una oferta turística en el marc d'una estratègia 

supramunicipal. 

 

3. Convocatòria d'un nou concurs de para l'adjudica ció de 31 llicències de 

radiodifusió sonora en FM a la Comunitat Valenciana . A partir de l'aprovació en 

2006 del Pla Tècnic Nacional de Radiodifusió Sonora es va convocar en 2007, per 

la Generalitat, un concurs per adjudicar les freqüències que corresponien a la 

Comunitat Valenciana. No obstant això, en 2011 es va declarar deserta aquesta 

adjudicació, tornant-se a convocar un nou concurs en 2012 al que va haver de 

desistir-se en 2016 pels vicis procedimentals que es van constatar en la seva 

tramitació. Ara, amb el Decret 4/2017, de la Generalitat, sobre prestació de serveis 

de comunicació audiovisual, s'han regulat i ajustat a la legislació bàsica eixos 

processos, al mateix temps que s'ha possibilitat l'adjudicació d'algunes freqüències 

de FM a prestadors sense ànim de lucre, per la qual cosa, després de deu anys 

d'intents, amb la nova norma s'ha actualitzat i generat la seguretat jurídica suficient 

per procedir a convocar i adjudicar de manera definitiva estes llicències. 
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4. Decret pel qual s'aprova el Reglament del Centre  de Coordinació 

d'Emergències de la Generalitat Valenciana. Es tracta d'un desenvolupament 

reglamentari pendent que una vegada aprovada la Llei de creació de l'Agència 

Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències és bàsic abordar, 

desenvolupant i enfortint aspectes com la coordinació entre diferents 

administracions o departaments i la seva integració en un centre únic, la 

comunicació a la ciutadania, així com la recepció de tota la informació de 

l'emergència de les unitats operatives. 

 

5. Elaboració d'un Decret pel qual es convoque el p rocediment de constitució 

d'una borsa de treball per a la provisió amb caràct er interí de llocs reservats a 

funcionaris i funcionàries de l'administració local  amb habilitació nacional de 

la sub-escala secretaria-intervenció. Una mesura per donar resposta i proveir de 

personal essencial a al voltant de 200 ajuntaments de la Comunitat Valenciana que 

tenen en estos llocs personal acumulat o accidental. 
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VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D’IGUALTAT I 
POLÍTIQUES INCLUSIVES  

 
 

1. Nou model de serveis socials generals en la xarxa b àsica municipal de 

serveis socials. Es tracta d'anar construint una estructura potent d’atenció primària 

i general dels serveis socials de les entitats locals, ordenant i millorant les ràtios, la 

zonificació i vertebració del territori, la coordinació i cohesió de serveis i programes, 

com a porta d’entrada i accés al sistema valencià de protecció i promoció de drets 

socials. 

 

2. Pla de xoc per a l’agilització de la tramitació d’e xpedients de persones en 

situació de dependència. Implementar la municipalització de la valoració de la 

dependència en tot el territori. Estratègia de transparència i visualització de les 

dades estadístiques. Ampliar el nou model d’atenció a tota la Comunitat. Ampliació 

de la plantilla dels serveis centrals per a donar resposta a la llista d’espera, 

revisions i canvis de persones cuidadores, recursos o trasllats. 

 

3. Negociació del concert social amb el tercer sector . El concert social és l’eina 

per la desmercantilització dels recursos d’atenció social i un nou paradigma de 

governança pensat des d’espai comú amb un paper actiu de la ciutadania 

mitjançant el tercer sector i el cooperativisme. Amb el concert es donarà solució a 

la reivindicació de les entitats sense ànim de lucre per a establir un finançament 

estable.  

 

4. Pla d’infraestructures per reduir la llista d’esper a en els centres de persones 

amb diversitat funcional. Mapificació de les necessitats per tipologia de recursos 

per al període 2017-2020 i planificació de l’increment de les places d’atenció a 

persones amb diversitat funcional en tot el territori. 
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5. Pla per al nou model en l’acolliment residencial d’ infància i adolescència en 

situació de desprotecció. Mapificació de les necessitats per tipologia de recursos 

2017-2020 i planificació de l’increment de les places d’atenció a la infància i 

l’adolescència en tot el territori, incoporant també l’objectiu de la 

desinstitucionalització dels xiquets i les xiquetes. 
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CONSELLERIA HISENDA I MODEL  ECONÒMIC 

 
 

1. Culminació del procés de reestructuració de la SGR.  Aprovació d'un  Decret 

Llei  que empare 

a. L'execució anticipada de l'aval amb venciment en 2018,  

b. La liquidació de les quanties pendents de pagament a la SGR derivades del 

contracte de re-consolidació,  

c. El traspàs d'actius de la SGR a la Generalitat Valenciana, en compensació per 

l'excés aportat per aquesta administració sobre l'import actual del préstec 

participatiu a favor de les entitats de crèdit creditores de la SGR. 

 

2. Pla d’implantació de la banda ampla d’alta velocita t per a minimitzar la bretxa 

digital al si de la Comunitat Valenciana i posada e n marxa del nou centre de 

ciberseguretat  que será referencia a nivel estatal. 

 

3. Creació d'una base de consultes tributàries perquè tot ciutadà valencià puga 

conéixer els criteris tributaris administratius, i progressiva implantació de la 

presentació telemàtica de declaracions tributàries perquè tot ciutadà valencià 

puga realitzar l'ompliment, pagament i presentació de les mateixes sense acudir als 

centres gestors. 

 

4. Aprovació del Pla d'Acció de Finançament Europeu:  

a. Definició d'objectius estratègics i operatius, tant en la gestió dels Programes 

Operatius com per a accedir als fons de concurrència competitiva. 

b. Definir les actuacions que s'han d'emprendre per a aconseguir els objectius. 

c. Coordinar tots els recursos i agents necessaris. 

d. Avaluació contínua sobre els resultats que permeten preveure les desviacions 

i d'aquesta manera, posar en marxa accions correctores 

e. Tot això amb recursos humans de la mateixa GVA sense incórrer en costos 

addicionals.  
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5. Actualització de l'inventari de béns patrimonials procedents de la participació 

en l'accionariat d'empreses, que permeta una gestió del mateix i l'establiment 

d'objectius. 

 

És de la màxima importància que en els inventaris de béns i drets de les 

administracions públiques consten, amb detall específic, les mencions necessàries 

per a la completa identificació dels mateixos i les que resulten precises per a 

reflectir la seua situació jurídica i econòmica.   
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CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ 
PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I 
LLIBERTATS PÚBLIQUES  

 
 
1. Elaboració i presentació d'un pla d'infraestruct ures judicials per a la Comunitat 
Valenciana 

 
2. Implantació de la Fase I de la nova oficina judicia l, amb l'establiment dels serveis 
comuns processals d'assumptes generals en els 35 partits judicials de la Comunitat 
Valenciana (el procés afecta a 565 funcionaris). 

 
3. Implantació de la nova oficina fiscal en totes les fiscalies de la Comunitat 
Valenciana  (189 funcionaris afectats) 

 
4. Implantació en tota la Comunitat Valenciana de la n ova plataforma informàtica  
que permet la presentació telemàtica d'escrits per professionals (advocats, procuradors i 
graduats socials). 

 
5. Creació de gabinets psicosocials comarcals que done n suport als Jutjats de 
Família de tota la Comunitat Valenciana
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CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, 
CULTURA I ESPORT  

 
 

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

compliment de l'Acord del Botànic, durant el primer semestre de 2017 es redactarà 

l'esborrany de la Llei Valenciana d'Educació, una norma integral que englobarà els 

diferents camps i vessants de l'ensenyament per dotar-los de cohesió i full de ruta 

compartit. La Llei dibuixarà el camí des del sistema educatiu que tenim fins al 

sistema educatiu que necessitem. El procés d'elaboració i aprovació d'aquesta 

norma, que supleix la manca d'una llei educativa valenciana, comptarà amb la 

participació dels diferents agents del sector educatiu, social i polític. 

 

2. Convocatòria pública de places docents 2017-2019. En un pas més per revertir 

les retallades en ensenyament i aprofundir en l'estabilitat de les plantilles, abans de 

l'estiu es concretarà la planificació fins a 2019 de les convocatòries de places 

públiques del sector docent, que inclourà al voltant de 5.000 vacants en Primària, 

Secundària, FP i Batxillerat. Aquesta xifra podria augmentar depenent de la taxa de 

reposició marcada per l'Estat. 

 

3. Decret d'Inclusió Educativa. El Decret d’Inclusió Educativa incidirà en la inclusió 

de l’alumnat i en l’orientació en l’àmbit dels centres no universitaris. La norma 

perseguirà la transformació del sistema educatiu per donar resposta a les 

necessitats de les persones, amb independència de la seua condició, origen, 

context sociocultural i necessitats educatives, i també des del reconeixement dels 

drets de totes les persones a la igualtat d'oportunitats i l'accés a una educació de 

qualitat, garantint una comunitat educativa oberta a l'entorn i per al llarg de la vida. 

 

4. Pla d'Inversions en Patrimoni Cultural. Durant els primers mesos de 2017 es 

concretarà la planificació de les inversions en patrimoni cultural tant en 

equipaments propietat de la Generalitat com en propietats municipals o privades, 

seguint criteris objectius. L'aposta pel patrimoni cultural és necessària tant per la 

valoració social del nostre relat històric i cultural com per la generació de turisme 
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d'alt valor afegit. La quantitat pressupostada per rehabilitació de patrimoni cultural 

supera en 2017 els 4 milions d'euros. 

 

5. Modificació del Decret d'Entitats Esportives. Cal adaptar i modernitzar el Decret 

d'Entitats Esportives de 1998 per millorar la relació de les federacions amb els 

ciutadans i per adaptar les entitats de l'esport als canvis socials. L'adaptació als 

nous temps i a una societat canviant passa, entre d'altres, per implementar 

mecanismes d'obertura i participació en les federacions esportives i també per 

incorporar-ne instruments d'igualtat i transparència. Federacions i clubs esportius 

són entitats fonamentals que configuren el sistema esportiu valencià i esdevenen 

els principals agents i interlocutors de l'esport organitzat. Cal tindre en compte 

també que les federacions esportives exerceixen per delegació funcions públiques 

de caràcter administratiu actuant com agents col·laboradors de l'administració 

pública.
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CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT 
PÚBLICA  

 

1. Pla de prevenció del suïcidi i maneig de la conduct a suïcida. El suïcidi és un 

greu problema de salut pública i es troba entre les deu primeres causes de mort en 

el món. El suïcidi és a més un drama personal i familiar i per cada mort per suïcidi, 

es cometen molts altres intents que comporten greus conseqüències físiques i 

emocionals. A pesar d'aquestes greus conseqüències, el silenci ha caracteritzat la 

resposta que s'ha prestat al suïcidi per gran part de la societat, fent d'aquest 

important un problema relativament invisible i incrementant-hi l'estigma associat a 

causa moltes vegades de no demanar l'ajuda sanitària necessària.  

 

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública  planteja, entre les accions 

emmarcades en l'Estratègia autonòmica de Salut Mental 2016-2020, l'elaboració 

del I Pla de Prevenció del Suïcidi i Maneig de la C onducta Suïcida. L'objectiu 

del pla és reduir la taxa de suïcidis a la Comunitat Valenciana a través d'accions i 

intervencions orientades a la conscienciació per part de la societat, la detecció 

precoç del risc de suïcidi, les actuacions coordinades en l'àmbit sanitari i amb altres 

sectors, la formació dels professionals i la investigació epidemiològica a la 

Comunitat Valenciana. 

 

2. Estratègia de salut sexual i reproductiva. La missió general d'aquesta estratègia  

és “millorar la salut sexual i reproductiva de la població valenciana, promovent el 

desenvolupament efectiu dels drets sexuals i reproductius de totes les 

persones”. Per a l'elaboració d'aquesta estratègia s'ha comptat amb el treball d'un 

grup coordinador, un grup tècnic i un comité de participació, amb àmplia 

representació de les àrees funcionals i professionals de la CSUSP, així com de 

col·lectius i agents d'interés vinculats amb els temes tractats. L'estratègia inclou 

quatre línies acompanyades d'objectius i accions específics: 

Línea 1. Promoció de la salut sexual i el benestar de les persones al llarg de tot el 

cicle vital, garantint els seus drets sexuals.  

Línea 2. Promoció de la salut reproductiva i el benestar de les persones, 

garantint els seus drets reproductius. 
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Línea 3. Equitat en l'accés i qualitat en l'atenció a la salut sexual i reproductiva, 

garantint els drets sexuals i reproductius. 

Línea 4. Generació de coneixement, investigació, innovació i comunicació  en 

salut sexual i reproductiva. 

 

3. Observatori de salut de la Comunitat Valenciana. Es pretén generar un espai 

d'informació en salut, d'accés públic, que incloga dades, sobre els resultats en 

salut i els seus determinants en la població de la Comunitat Valenciana. Té com a 

principis fonamentals la transparència i la informació per a l'acció.  

 

Les directrius fonamentals consistiran en:  

• Proporcionar informació actualitzada i rigorosa sobre els indicadors en 

resultats salut i els seus determinants en la població  de la Comunitat 

Valenciana. 

• Es primarà la facilitat d'accés i consulta d'aquesta  informació orientant-la a 

una audiència àmplia que inclourà professionals sanitaris, membres del Consell 

de Salut, responsables municipals, associacions ciutadanes, etc. 

• Vincular la informació amb l'acció, identificant ac tivitats i recursos per a la 

salut en l'àmbit local.  

La informació es generarà a través del Sistema d'Informació en Salut Pública 

(SISP), en l'Oficina  Valenciana per a l'Acció Comunitària en Salut (OVACS).  

 

4. Decret de Selecció de Personal i provisió de places  de personal Estatutari. El 

Decret substituirà a l'actualment vigent 7/2003, per a regular els processos de 

selecció i provisió de places de personal estatutari al servei d'institucions sanitàries 

de la Generalitat. Algunes de les seues novetats més destacables són: 

 

• Es crega la Comissió Assessora de Selecció i Provisió, de carà cter 

permanent i consultiu, composta  per sindicats i Organització. 

• Les Ofertes d'ocupació pública seran anuals, amb l'obligació que el seu 

desenvolupament no s'amplie més de tres anys. 
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• Es modifica la proporció del pes de les puntuacions del concurs-oposició, fixant-

se en el 40% en el concurs i 60% l'oposició.  

• Amb la intenció de compatibilitzar les necessitats assistencials en el cas 

d'algunes places dels subgrups A1 i A2 amb els principis d'igualtat, mèrit i 

capacitat, s'estableix la possibilitat que existisquen llocs de treball qu e 

requerisquen una formació addicional o una especial  capacitació per a la 

realització de determinades activitats.  

• Junt amb la mobilitat per raons organitzatives o assistencials s'inclou la mobilitat 

per raó de salut, rehabilitació o protecció social.  

 

5. Interoperabilitat de les receptes. El projecte de recepta electrònica interoperable 

del Sistema Nacional de Salut (RESNS) té com a objectiu principal permetre la 

dispensació des de qualsevol farmàcia, per mitjans electrònics, de la 

medicació prescrita en una altra comunitat autònoma  sense necessitat de 

presentar una recepta en paper,  fet que implica que entre CCAA interoperables, 

els i les pacients podran rebre la seua medicació amb la recepta que el seu metge 

o metgessa li haja prescrit en el seu CCAA. 

 

És un fet que millora la qualitat del servei a la c iutadania, ja que actualment, 

sense recepta electrònica interoperable, la persona d'una altra CCAA o bé els 

valencians i les valencianes quan acudeixen a una CCAA que no és interoperable, 

han de o bé presentar una recepta manual o bé acudir als centres sanitaris que 

corresponguen de la CCAA en què es troben perquè es realitze la prescripció el 

que consumeix recursos sanitaris i genera inconvenients per a la ciutadania. Ser 

interoperable es tradueix en què el o la pacient acudirà a qualsevol oficina de 

farmàcia de les CCAA interoperables amb la seua targeta SIP i només amb aquest 

gest el farmacèutic o la farmacèutica dispensarà la medicació que el seu metge o 

metgessa li haja prescrit. 

 

La Comunitat Valenciana serà la quarta CCAA que siga interoperable amb la 

seua recepta electrònica, darrere de Navarra, Canàries i Extremadura. 
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CONSELLERIA D’ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS 
PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL  

 
 

1. Agenda Indústria 4.0 – Comunitat Valenciana. (AI4.0 -CV). Desenvolupa un full 

de ruta regional per a la digitalització plena de la indústria i el desenvolupament del 

sector TEIC de la Comunitat Valenciana, alineada amb les polítiques previstes en 

matèria d'indústria per part de la Unió Europea i aquelles línies d'actuació previstes 

en l'agenda per a l'enfortiment de la indústria espanyola que són aplicables a la 

nostra Comunitat. 

 

Està integrada en la política de nova indústria sostenible de l'Estratègia 

d'Especialització Intel·ligent per a la Recerca i Innovació de la Comunitat 

Valenciana RIS3CV, i potenciarà la seua execució amb els instruments de suport 

previstos en els Eixos 1 i 3 del PO FEDER CV 2014-20 i aquells fons propis de la 

Generalitat Valenciana que es vagen definint. 

 

Ajudes a empreses, específicament dissenyades per a la digitalització de les 

pimes; foment del desenvolupament i consolidació del sector de serveis avançats -

habilitadors-software digitals; de suport a la Recerca i desenvolupament, o a la 

innovació de producte i procés. 

 

Definició del primer producte de comunicació de l'Agenda indústria 4.0-CV de 

l'IVACE, disseny i registre d'imatge de marca, incorporació de continguts 

fonamentals i difusió a empreses i agents clau. 

 

2. Decret de clàusules salarials en la contractació pú blica. La finalitat de la norma 

és la introducció de clàusules en els contractes del sector públic subscrits per 

l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental, destinades a 

actuar com a garantia que no es produïsca un deteriorament en les condicions 

laborals de les persones que treballen en aquest sector. 
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L'objectiu perseguit per la norma és, per tant, el manteniment de condicions de 

treball i salarials dignes de les persones afectades en l'àmbit d'aplicació dels 

referits contractes, d'acord amb l'informe-proposta elaborat per la Taula de Diàleg 

Social de la Comunitat Valenciana. 

 

Les clàusules bàsiques buscarien garantir les adequades condicions laborals de les 

treballadores i treballadors en la subcontractació així com el compliment, almenys, 

del conveni sectorial de referència. Juntament amb elles es tractaria també la 

inserció de dones, persones amb diversitat funcional, l’escletxa salarial, la 

infrarrepresentació de les dones la sinistralitat laboral. Amb açò es dóna 

compliment a la normativa autonòmica, estatal i de la Unió Europea, dirigides a 

aconseguir un espai de plena igualtat. 

 

3. Pla de promoció exterior. El desenvolupament d’un pla estratègic de promoció 

exterior resulta imprescindible per poder determinar quines han de ser les línies 

d’aquest govern en matèria d’internacionalització. Línies que han d’estar marcades 

per un estudi rigorós de la realitat dels sectors productius valencians i donar una 

orientació amb accions concretes i mesurables per tal de poder avaluar 

posteriorment la seua efectivitat. A més a més, aquest pla estratègic ha de servir 

també per a validar o no l’efectivitat dels instruments utilitzats fins ara, amb 

l’objectiu que els diners invertits en les accions de promoció futures siguen 

realment efectius a l’hora d’ajudar a les empreses. 

 

El Pla de Promoció Exterior agruparà totes les accions previstes en els mercats 

exteriors a fi de promocionar les empreses i productes de la Comunitat Valenciana.  

Aquest Pla de Promoció Exterior s'elaborarà en col·laboració amb els agents 

socials. 

 

En el Pla de Promoció es pretén augmentar les accions dirigides a sectors 

emergents i start-ups, la prospecció de nous mercats i el reforç d'accions per a 

impulsar la contractació pública internacional i les missions inverses de compradors 

i prescriptors. 
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4. Pla d'acció per al foment de la seguretat industria l a la Comunitat Valenciana. 

Elaboració d’un Pla d’acció que fomente la seguretat industrial a la Comunitat 

Valenciana amb la creació de la Taula de la Seguretat Industrial. Aquest pla 

contemplarà mesures eficients per lluitar contra l'intrusisme professional dels 

certificadors de les normes de seguretat i l'increment de les inspeccions en 

aquelles instal·lacions de major perillositat. Es faran campanyes d'inspecció sobre 

els productes en què s’haja detectat anomalies i s'analitzarà la normativa vigent 

aplicable a les instal·lacions de seguretat industrial per a detectar possibles buits 

legislatius o actuacions que permeten incrementar el nivell de seguretat en les 

instal·lacions existents i/o futures. Es col·laborarà en la realització de campanyes 

informatives de sensibilització i informació sobre els avantatges de l'adequat 

compliment normatiu de les instal·lacions i es promourà la subscripció dels 

convenis de col·laboració necessaris amb els representants dels sectors 

empresarials. 

 

5. Escoles taller per a joves en situació de vulnerabi litat en barris d’acció 

preferent. Les persones beneficiàries seran joves sense formació, ni estudis de 

secundària d'aquests barris. La durada prevista és de 18 mesos amb un doble 

objectiu: certificació professional corresponent i graduació en secundària. 

 

El Programa d’Escoles Taller és una modalitat mixta d’ocupació-formació amb la 

finalitat d’inserir les persones joves desocupades, mitjançant la qualificació en 

alternança amb la pràctica professional en ocupacions relaciones amb el patrimoni, 

rehabilitació, medi ambient, millora d’infraestructures urbanes,… finalitats d’utilitat 

pública o interés general i social, alhora que permet l’experiència i 

professionalització de les persones participants. 

 

Experiència innovadora i pilot adaptada a la realitat dels i les joves en aquests 

Barris amb graus d'analfabetisme molt alts (12%); baix nivell d'estudis (65% sense 

estudis, amb estudis primaris i sense certificat); alt nivell d'absentisme escolar, 

sense ingressos o amb un 20% de la població que viu d'activitats econòmiques 

irregulars o informals. 
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CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, 
CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL  

 
 

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

mitjançant l’anàlisi de models de gestió de l’aigua en el marc d’unes jornades, 

projectes d’investigació amb la subscripció de convenis amb universitats públiques, 

impuls a obres d’eficiència hídrica i energètica i licitació d’obres hidràuliques.  

2. Actualització Pla Integral de Residus de la Comunit at Valenciana (PIRCV) per 

a avançar cap a una economia circular, millorant la gestió i tractament de residus 

amb l’inici de la tramitació del nou Pla; constitució de la Taula de Treball i 

participació sobre la seua modificació; continuïtat de la tramitació de la Llei de 

Protecció Addicional del territori i el medi ambient; i regulació de l’Ús de 

Compostadors Domèstics i Comunitaris. 

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

mitjançant ajudes als ajuntaments per a redactar Plans Locals de prevenció; 

disseny de la campanya estival de sensibilització; i disseny i execució d’una 

campanya específica per a la interfície urbana-forestal 

4. Ajudes a agricultors i agricultores i ramaders i ra maderes professionals per a 

la millora de les seues explotacions agràries mitja nçant inversions en actius 

físics. 

5. Creació i posada en marxa d'una taula de debat sobr e la futura PAC (Política 

Agrícola Comú) que necessita el camp valencià. 
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CONSELLERIA D’HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I 
VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI  

 
 

1. Pla RENHATA (Rehabilitació d’habitatges). Nova Ordr e per a la convocatòria 

d’ajudes per a la reforma interior i millora de les  condicions d’habitatge. A 

més de les noves convocatòries de les Ordres d’ajudes 2017 per a Lloguer social, 

Foment de la rehabilitació edificatòria i Avaluació dels edificis, la Conselleria va a 

traure esta nova Ordre per a la reforma de banys i cuines, i accessibilitat dels 

habitatges (3 M€). 

 

2. EIGE: En les promocions de VPO propietat d’EIGE, es tabliment de criteris 

socials en el procés d’adjudicació i lloguer, i de reserves d’habitatge en 

lloguer per a col·lectius vulnerables. Atés el compromís del Consell de dur a 

terme una nova política d’habitatge social on primen les persones, la Conselleria va 

a establir criteris socials per al procés d’adjudicació i lloguer de les promocions de 

VPO propietat d’EIGE. Igualment, en aquestes promocions es realitzaran reserves 

d’habitatges en lloguer per a col·lectius especialment vulnerables, com víctimes de 

violència de gènere, persones amb diversitat funcional, etc., en funció de les 

necessitats del municipi. 

 

3. Autoritat del Transport Metropolità de València: ap rovació del Reglament de 

funcionament de l’Autoritat. La Llei 13/2016, de Mesures, recull la creació de 

l'ATM de València com a Organisme Autònom, que ha de posar-se en marxa. En 

primer lloc, cal aprovar el Reglament de funcionament de l’Autoritat pel Consell. 

 

4. ZAL de València: inici de la tramitació del Pla Esp ecial. Actualment València 

Plataforma Intermodal Logística (amb participació de l’Autoritat Portuària de 

València –majoritària-, GV i Ajuntament) està redactant el nou Pla Especial que 

compatibilitza la ZAL amb l’entorn natural, i una vegada acabe la redacció l’enviarà 

a la Conselleria perquè la Direcció General d’Obres Públiques com a promotora 

l’envie per a la seua tramitació urbanística. 
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5. Llei de modificació de la LOTUP: vist i plau del Co nsell a l’avantprojecte de 

llei. La Conselleria disposa d’un primer text que està sent objecte de tramitació 

interna abans de ser elevat al Consell perquè done la conformitat a l’avantprojecte 

de llei. 
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CONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA, 
RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I 
COOPERACIÓ  

 

1. Programa Ajuntaments i transparència. Per a millorar el compliment de la 

normativa vigent en matèria de transparència per part dels ajuntaments de la 

Comunitat Valenciana es presentarà una avaluació de les seues polítiques en esta 

matèria, facilitant l’accés a recursos tecnològics (portals, aplicacions...) de fàcil 

gestió i mínima despesa, formació en matèria de transparència per a tècnics i 

tècniques municipals i altres accions. Este programa es vol realitzar en 

col·laboració amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, les 

Diputacions Provincials, la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat, 

la Direcció General de Tecnologies de la Informació i la Comunicació, COSITAL 

(Consell General de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local) entre 

altres possibles actors. 

 

2. Sistema d’alertes per a la prevenció de males pràct iques i irregularitats (1ª 

fase). L’objectiu és detectar de manera automatitzada, usant mecanismes 

informàtics (definint indicadors, creant algoritmes) indicis de possibles casos 

d’irregularitats i infraccions en els procediments de gestió de la Generalitat, 

especialment pel que fa a l’ús de les recursos econòmics, la contractació, les 

subvencions, els conflictes d’interessos i la gestió de personal. En esta primera fase 

es faran proves en àmbits definits amb la seua avaluación corresponent i les 

millores escaients i es redactarà la norma legal que regularà el sistema definitiu, tot i 

contemplant la col·laboració amb altres organismes de control de la Generalitat. En 

2018 tindrem una segona fase on s’implantaria el Sistema de manera generalitzada. 
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3. Procés participatiu i elaboració de l'esborrany de Llei de participació 

ciutadana i suport a l'associacionisme. Es desplegarà un procés de consulta i 

reflexió on el teixit associatiu, institucions i especialistes en participació aportaran 

les seues propostes per a crear un nou marc legal que garantisca mecanismes 

d’interlocució de les administracions amb la ciutadania i serveis i accions de suport 

i promoció de l’associacionisme. 

 

4. Programa d’acció per a un desenvolupament sostenibl e. Difondre i aplicar els 

ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) a la Comunitat Valenciana 

mitjançant accions com ara l’Aliança de municipis pels ODS, l’impuls i coordinació 

de la implantació dels ODS al si de la Generalitat des de la Comissió 

Interdepartamental de Cooperació, l’Aliança ciutadana pels ODS, la celebració del 

Congrés internacional sobre migracions i desenvolupament sostenible, formació 

sobre ODS per al personal de les administracions públiques, l’edició de publicacions 

divulgatives, vídeos promocionals... La Generalitat vol que la Comunitat Valenciana 

s'implique en esta oportunitat històrica i sense precedents per a unir als països i la 

ciutadania per a decidir i emprendre noves vies cap al futur i per a millorar la vida de 

les persones en tot el món, eradicar la pobresa i propiciar un desenvolupament 

sostenible en allò econòmic, social i mediambiental. 

 

5. Programa Tribunal de les Aigües 2017-2019. Presentació del programa de 

difusió i divulgació del Tribunal de les Aigües centrat en tres objectius principals: 

modernitzar la projecció de la institució tot i ser fidels a la seua naturalesa i trets 

característics, potenciar el Tribunal de les Aigües com a símbol cultural, 

institucional i mediambiental de la Comunitat Valenciana i valorar-lo com a reclam 

turístic. Este programa es tradueix en la recuperació de fons bibliogràfics i 

documentals, l'edició de publicacions, acostar el Tribunal a les universitats 

valencianes, fomentar el coneixement de la institució al món educatiu, difondre'l 

entre els CEVEX (Centres de valencians a l'exterior), organitzar una exposició, 

editar un vídeo promocional, treballar en la seua projecció estatal i internacional o 

dialogar amb l'Ajuntament de València per a millorar les condicions de les 

instal·lacions del Tribunal. 

 


