Presidència

1. Posada en marxa de l'Oficina per a l'Estratègia Valenciana de Recuperació.

Aquest objectiu és transversal i afecta als 6 eixos del Acord del Botànic2os.

Presidència de la Generalitat posarà en marxa l'Oficina Valenciana per a la Recuperació,
dependent de la direcció general de Coordinació de l'Acció de Govern, amb la finalitat de
definir i desenvolupar l'Estratègia Valenciana de Recuperació. Aquest pla, que compta ja
amb unes bases inicials presentades en el Debat de Política General, és el full de ruta de la
Generalitat per a reforçar els serveis públics fonamentals i l'economia valenciana després

de l'impacte de la pandèmia de la COVID-19.

L'estratègia té un horitzó temporal 2021-2027, ja que està connectada amb el fons Next
Generation EU i amb els nous Programes Operatius. L'Oficina complirà les funcions de
coordinació, canalització de propostes i valoració de la seua adequació a l'estratègia
general, que està alineada amb les prioritats de la Comissió Europea i dels Acords de
Recuperació, ‘Alcem-nos’.

L'Oficina tindrà com a objectiu el desenvolupament d'una política de captació de
finançament europeu intel·ligent, destinada a obtindre la major quantitat de recursos
possible, així com impulsar la participació de tots els actors públics i privats en els projectes.
Per primera vegada, comptarem amb un pla integral que cobrisca tot l'espectre
d'alternatives de finançament.
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2. Aprovació i aplicació del Programa ‘Viatgem a la Comunitat Valenciana’.

Aquest objectiu està relacionat amb l'eix 4, objectiu 6, del Acord del Botànic2os.

El nou programa permetrà la dinamització i incentivació de la demanda turística en el
període de major estacionalitat, amb una baixada del consum agreujada en aquesta ocasió
per la incertesa generada per la COVID-19, així com la suspensió del programa Imserso o
les limitacions per a l'arribada de turistes internacionals.

Aquesta mesura de generació de demanda consistirà en una ajuda directa dirigida a totes
les persones majors d'edat empadronades en la Comunitat Valenciana que s'allotgen i
consumisquen serveis turístics dins del nostre territori. L'ajuda cobrirà fins al 70% del cost
de l'allotjament, fins a un màxim de 600 euros per bo viatge.

El primer període d'aplicació abastarà els mesos d'octubre a desembre de 2020, seguit de
dos períodes més, de gener a març de 2021 i d'octubre a desembre de 2021, amb un
pressupost inicial de 5 milions d'euros per a 2020 i 6 milions d'euros per a 2021.

L'ajuda s'articularà a través de les agències de viatge o els establiments d'allotjaments
turístics inscrits en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana i les agències de
viatges, que s'adherisquen al programa.

3. Participació activa de la Comunitat Valenciana en el semestre europeu.

Aquest objectiu està relacionat amb l'eix 6, objectiu 9, del Acord del Botànic2os.

La Generalitat tindrà una presència activa en el semestre vinent europeu, fonamentalment
en dos camps d'actuació: d'un costat, en els treballs en el marc de la Conferència sobre el
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Futur d'Europa i, d'un altre, en el resultat final del Brexit i conseqüències per a la Comunitat
Valenciana.

Per a això, la Generalitat intensificarà presència a Brussel·les a fi d'aportar la posició
valenciana, tant de cara a les noves regulacions que sorgisquen de la conferència, com per

pal·liar els efectes del Brexit.

El Consell realitza un seguiment continuat de les negociacions del Brexit que han de
concloure a la fi d'octubre i que comportaran l'eixida del Regne Unit de la Unió Europea.
L'acord ha d'entrar en vigor abans de l'1 de gener de 2021. La Comunitat Valenciana
defensa un Brexit que tinga les menors repercussions possibles sobre les empreses i la
ciutadania.

4. Aprovació del decret regulador de l'allotjament turístic.

Aquest objectiu està relacionat amb l'eix 4, objectiu 38, del Acord del Botànic2os.

El Consell aprovarà un decret mitjançant el qual se simplificarà i homogeneïtzarà la
regulació relativa a les diferents modalitats d'allotjaments turístics, que actualment registra
una important dispersió normativa, la qual cosa dificulta el desenvolupament normal del
sector. En concret, s'unificaran en una sola norma els set decrets vigents en matèria
d'establiments hotelers, blocs i conjunts d'apartaments turístics, habitatges d'ús turístic,
càmpings, àrees de pernocta en trànsit per a autocaravanes, allotjament turístic rural i
albergs turístics.

Així mateix, el nou decret establirà el procediment d'inscripció d'aquests allotjaments en el
registre de Turisme Comunitat Valenciana, així com el règim de preus i distintius segons la

tipologia d'empreses i establiments turístics. La mesura facilitarà l'accés persones usuàries
i agents del sector al règim administratiu aplicable a cadascun d'ells des de l'inici al
cessament de l’activitat.
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5. Estratègia Valenciana de l'Hidrogen Verd.

Aquest objectiu està relacionat amb l'eix 1, objectiu 1, del Acord del Botànic2os.

La lluita contra el canvi climàtic continua sent una prioritat. En aquest terreny té especial
importància la transició energètica, amb l'impuls de les energies renovables i que no
emeten CO₂. L'alt potencial de la Comunitat Valenciana en el camp de les energies eòliques
i fotovoltaiques obri la porta a la generació d'hidrogen verd.

Presidència de la Generalitat definirà l'Estratègia Valenciana de l'Hidrogen Verd en
col·laboració amb les Conselleries d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i
Ocupació; Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica;
Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat; i Innovació, Universitats, Ciència i Societat
Digital (a través de l'Agència Valenciana de la Innovació).

Aquesta estratègia atendrà totes les vies d'investigació i aplicació d'aquesta font d'energia.
Un dels camps d'aplicació serà la descarbonització de la indústria termointensiva, com és
el cas de la indústria ceràmica, concentrada a Castelló, o l'aplicació en una nova mobilitat
sostenible. L'estratègia es desenvoluparà seguint les directrius de la Unió Europea d'impuls
d'aquesta mena d'energia, així com a través de l'Aliança Europea per un Hidrogen Net, de
la qual forma part el president de la Generalitat en nom de la Comunitat Valenciana.

En l'últim trimestre d'enguany el Consell convocarà una trobada amb tots els actors
empresarials, acadèmics i institucionals per a impulsar el desenvolupament de l'hidrogen
verd en la Comunitat Valenciana
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VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D’IGUALTAT I POLÍTIQUES
INCLUSIVES
1. Programa «CuideM».

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

Dissenyar i desenvolupar una nova política d’atenció integral a les persones majors que
incorpore els aprenentatges adquirits durant la gestió de l’actual pandèmia de COVID-19,
prioritzant el foment dels bons tractes, la promoció de l’envelliment actiu, la garantia de
drets i la participació directa de les persones majors, la desinstitucionalització,
l’acompanyament i l’atenció de proximitat.

Aquest nou disseny de les polítiques de garantia de drets de les persones majors prioritzarà
els programes de prevenció i foment dels bons tractes en l’àmbit familiar, l’envelliment
actiu, la lluita contra la soledat no desitjada i acompanyament en el dol.

Es fomentarà:
1) Un nou model d’atenció domiciliària que incloga servei d’autonomia personal i

cures (majors a casa, menjar a casa...), servei d’acompanyament amb una
perspectiva comunitària i servei de rehabilitació i intervenció social. A més
redefinirem el servei de teleassistència amb una mirada integral i de lluita contra la
soletat no desitjada.
2) La unificació de les diferents tipologies en centres d’envelliment actiu (CEA), amb
un vincle amb els equips d’atenció domiciliària i el carnet de les persones majors,
on es fomente l’organització d’activitats sociocomunitàries, l’associacionisme i
l’organització d’oci i vacances socials per la mateixa gent major. A més de la
rehabilitació i higiene; parafina, podologia, teràpies rehabilitadores i perruqueria.
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3) Foment i enfortiment de la xarxa de centres diürns amb programes específics
d’atenció a persones amb malalties neurodegeneratives, d’acció sociocultural i
acompanyament

social,

teràpies

rehabilitadores,

garantia

de

la

desinstitucionalització i coordinació sociosanitària.
4) Implementació del model d’atenció integral centrat en la persona en l’àmbit

residencial, millora de les ràtios professionals, unitats de convivència reduïdes i
estables i la humanització d’espais i estabilitat de la coordinació sociosanitària amb
la mirada més social i familiar de les residències d’atenció a persones majors.

2. Mapa de necessitats en matèria de serveis socials:

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

El Mapa de necessitats en matèria de serveis socials de la Comunitat Valenciana té per
objectiu desenvolupar la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de serveis socials inclusius de la
Comunitat Valenciana, en allò referent a l’aportació de la necessària i imprescindible
informació estructurada, objectiva i actualitzada per a la preceptiva elaboració del Pla
d’Infraestructures de Serveis Socials de la Comunitat Valenciana, així com del Pla Estratègic
de Serveis Socials de la Comunitat Valenciana.

A partir de les zones, àrees i departaments de serveis socials establides en el projecte de
Decret de Mapa de Serveis Socials, així com d’altres indicadors, es realitzarà la construcció
i càlcul dels índexs de necessitat per a cada grup poblacional, i en el seu cas, tipologies de
centre o servei.

Aquesta nova eina tècnica permetrà aprofundir en la democratització de la presa de

decisions d'acord amb criteris objectius de necessitat de caràcter social i permetrà cohesió
del sistema públic valencià de serveis socials.
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3. Pla Valencià d’Infraestructures de Serveis Socials.

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

Impulsarem un pla d’infraestructures de serveis socials, donant compliment a l'article 109

de la Llei de Serveis Socials Inclusius, que done resposta al dèficit estructural que arrossega
la Comunitat Valenciana. Es planteja com un pla ambiciós i plurianual que arreplegue les
mancances detectades gràcies al Mapa de Necessitats Socials. Comptarà amb fons propis i
de la Unió Euroea, així com amb la participació dels ajuntaments, especialment aquells en
zones en risc de despoblament, i s'elaborarà amb tecnologies de modelació geoespacial
per fer una planificació d'acord amb criteris socials, demogràfics i científics.

4. Decret pel qual es regulen els òrgans de coordinació, participació i protecció de la
infància i l’adolescència.

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

La Llei 26/2018, de 21 de desembre, de drets i garanties de la infància i l'adolescència, crea
òrgans de participació estable, permanent i directa dels xiquets, xiquetes i adolescents, que
es reconeixen com a ciutadanes i ciutadans actius i subjectes de drets polítics. Es tracta
dels següents:

1. ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ:
a) Consell d'infància i adolescència (art. 182)
b) Consell infantil i adolescent del sistema de protecció. (art. 96)

2. ÒRGANS DE GARANTIA DE DRETS:

a) Observatori valencià de la infància i adolescència. (art. 181)
b) Òrgans col·legiats per a la protecció de la infància i l'adolescència:
▪ Comissió de protecció de la infància i l'adolescència. (art. 183)
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▪ Comissió d'adopció i alternatives familiars. (art. 184)

3. ÒRGANS DE COORDINACIÓ ADMINISTRATIVA.
a) Comissió Interdepartamental d'Infància i Adolescència. (art. 175)
b) Comissions de coordinació per a la promoció dels drets i la protecció de la

infància i l'adolescència (art. 174)

5. Més que família: Acolliment familiar especialitzat II

Aquest objectiu es relaciona amb l’eix 3, objectiu 9, de l’Acord del Botànic2os

La criança en un entorn familiar i la desinstitucionalització de xiquets, xiquetes i adolescents
són una prioritat política en defensa de la infància i el suport a les famílies. En aquesta línia,
després d’haver incrementat les prestacions econòmiques per al sosteniment de la criança
(PESC) i d’haver-nos dotat d’un marc normatiu estable com el decret d’acolliment familiar
(actualment, en tramitació administrativa), fem un pas ferm en la professionalització d’esta
classe d’acolliment. Per això, en el nostre marc competencial, posarem en marxa una
experiència pilot mitjançant l’acolliment familiar especialitzat II amb una selecció de
famílies de les característiques adients que assumisquen la responsabilitat de la criança de
xiquets, xiquetes i adolescents amb major vulnerabilitat. A més, cal destacar que el mòdul
de la PESC en aquesta modalitat serà de 60 euros al dia per xiquet, xiqueta o adolescent.
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VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D’HABITATGE I
ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA
1. Impuls al desenvolupament normatiu per a la mobilització dels habitatges buits
en mans de grans tenidors.

Aquest objectiu es relaciona amb l'eix 3, objectiu 14, de l'Acord del Botànic2os.

Els indicadors disponibles coincideixen a evidenciar el notable augment de la demanda de
lloguer des de l’inici de la crisi de 2008 fins a l’actualitat. Segons el Butlletí Especial sobre el
Lloguer Residencial del 2019 elaborat per l’Observatori d’Habitatge i Sòl del Ministeri de
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, el pes relatiu de la demanda de lloguer ha guanyat
terreny en més de 4 punts percentuals respecte a la compra en la Comunitat Valenciana.
Si tenim en compte la percepció de la ciutadania sobre el lloguer, segons les dades de
l’últim Baròmetre d’Habitatge i Lloguer del CIS, s’observa una preocupació sobre el nivell i
les dinàmiques de creixement dels preus del lloguer de vivenda i es vincula, en gran mesura,
a l’escassesa d’oferta disponible.

Per aquest motiu, es proposa incentivar l’oferta d’habitatges en lloguer a través del

desenvolupament normatiu de les mesures de foment i sanció previstes en la Llei 2/2017,
de 3 de febrer, per la Funció Social de l’Habitatge, per tal de mobilitzar el màxim nombre
possible d’habitatges buits de llarga durada en mans de grans tenidors i posar-los a
disposició de la gent per tal que complisquen la finalitat social que tenen.
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2. Constitució de la Xarxa per l’ampliació del parc Públic Municipal.

Aquest objectiu es relaciona amb l'eix 3, objectiu 14, de l'Acord del Botànic2os.

D’acord amb allò que estableix el Pla Hàbitat 20-30, el gran objectiu de la Generalitat en

matèria de gestió en les polítiques públiques d’habitatge és duplicar el parc públic
disponible de vivenda en 10 anys, bé siga en propietat de l’administració autonòmica o de
la local.

En aquesta línia d’actuació, el Decret-llei 6/2020, de 5 de juny, per a l’ampliació
d’habitatges públics en la Comunitat Valenciana mitjançant els drets de tanteig i retracte
preveu diverses eines per ampliar el patrimoni públic d’habitatges d’aquells municipis que
així ho desitgen. Amb això, es persegueix seguir aprofundint en la descentralització i la
col·laboració institucional amb els municipis per tal d'aconseguir una major eficàcia en els
serveis que es presten en matèria d’habitatge.

El passat 7 d’agost de 2020 el Consell va aprovar el conveni tipus per a la cessió dels drets
de tanteig i retracte als municipis amb la intenció d’ampliar al màxim possible el nombre
d’ajuntaments que se sumen a aquest projecte.

3. Elaboració del Mapa d’Habitatges Públics a la Comunitat Valenciana.

Aquest objectiu es relaciona amb l'eix 3, objectiu 14, de l'Acord del Botànic2os.

Tal com ho expressa l’ONU en el document marc dels Objectius de Desenvolupament
Sostenible, per a que una política pública siga eficaç es necessita promoure aliances
inclusives entre els governs dels diferents nivells administratius. Aquest treball conjunt es

construeix sobre una base de principis i valors, una visió compartida i objectius comuns que
atorguen un paper protagonista a les persones per a conéixer i mobilitzar tots els recursos
disponibles.
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El coneixement sobre la demanda social d’habitatge és fonamental per al disseny de
polítiques públiques i estratègies. Les necessitats d’habitatge expressen la quantitat de
respostes habitacionals que l’administració hauria d’oferir per a que totes les persones de
la Comunitat Valenciana vegen resolts els problemes d’accés a una vivenda digna. Per això
és necessari que totes les administracions implicades, dins del paradigma de la nova

governança, compartisquen la informació sobre la quantitat, l’estat i la situació dels
habitatges que disposen.

Per aquest motiu, es proposa l’elaboració i presentació del Catàleg d’Habitatges amb
Finalitat Social de la Comunitat Valenciana amb la intenció que totes les parts implicades
en el disseny i la gestió de les polítiques públiques d’habitatge compten amb informació
real, pública i actualitzable de forma periòdica.

4. Impuls del procés d’actualització de les normes d’habitabilitat en la Comunitat
Valenciana.

Aquest objectiu es relaciona amb l'eix 3, objectiu 14, de l'Acord del Botànic2os.

L’actual crisi sanitària ha posat de manifest carències en habitatges que reclamen una acció
coordinada de revisió de la normativa vigent en matèria d’habitabilitat.

Les Normes de Disseny i Qualitat (DC-09), actualment en vigor, van substituir les primeres
Normes d’Habitabilitat i Disseny d’Habitatges en l’àmbit de la Comunitat Valenciana,
aprovades en 1989. Les DC-09 es van desenvolupar segons es disposa en la Llei 3/2004, de
30 de juny, d’Ordenació i Foment de la Qualitat de l’Edificació, amb la finalitat d’actualitzar
la regulació dels requisits bàsics relatius amb la funcionalitat, la seguretat i l’habitabilitat
dels edificis d’habitatges i allotjaments.

Transcorreguts més de deu anys des d’aprovació i vistes les noves necessitats
d'habitabilitat, accessibilitat i de caràcter sanitari que el pas de la COVID19 ha posat de
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manifest en els habitatges, és més necessari que mai la seua actualització i així poder vetlar
amb major garanties per la funció social de l’habitatge. La rehabilitació, la resiliència dels
edificis i habitatges enfront de fenòmens extrems, la incorporació de nous models
habitacionals i la lluita contra el canvi climàtic han de ser les claus d’aquesta nova regulació
que es proposa impulsar.

5. Desenvolupament d’un pla d’ajudes d’impuls a la innovació i recerca aplicada per
a la transició ecològica en l’arquitectura.

Aquest objectiu es relaciona amb l'eix 4, objectiu 32, de l'Acord del Botànic2os.

A fi de promoure la resiliència territorial de la Comunitat Valenciana i de forma alineada
amb les directrius europees i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) es
persegueix el foment de la transició ecològica de l’entorn construït així com l'impuls a la
innovació com a mecanisme fonamental per abordar els reptes als quals ens enfrontem,
sempre garantint el respecte a la natura, el benestar social i un creixement equilibrat que
responga a les necessitats de la ciutadania sense comprometre la qualitat de vida de
generacions futures.

En un escenari clarament assenyalat per l’emergència climàtica, i de necessària
reconstrucció després de la crisi provocada per la pandèmia de la COVID19, el canvi de
paradigma cap un model sostenible on prime la circularitat i l'ús eficient dels recursos es
torna encara més imprescindible.

Es promou el suport a projectes i obres mitjançant ajudes, tant en nova planta com de
rehabilitació, així com a projectes d’investigació aplicada i desenvolupament de producte
que fomenten la incorporació de mesures sostenibles i potencien la transferència

tecnològica i la innovació aplicada com a valor afegit.
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CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

1. Elaboració i presentació del Pla Estratègic de Transformació Digital de
l’Administració de la Generalitat

Aquest objectiu es relaciona amb l’eix 3 i 5 de l’Acord del Botànic2os.
Objectiu en col·laboració amb tots els departaments de la Generalitat.

Un component imprescindible per al canvi a una societat digital és el que afecta
l'organització social i l'administració de recursos públics: l'administració pública.

L'Administració electrònica ha deixat de ser només aquella Administració simplement
accessible electrònicament per a la ciutadania a la qual presta els seus serveis. Actualment
el vertader repte és aconseguir una completa Administració Digital, no sols quant a l'accés
electrònic de la ciutadania, sinó des del punt de vista global, mirant cap a fora i cap a dintre,
als seus propis processos, que han de ser millorats i redissenyats per a donar resposta a les
actuals demandes normatives i a una societat cada vegada més capacitada digitalment.
Aquest és un dels majors projectes i reptes als quals s'enfronta qualsevol govern
actualment.

Aquest procés de digitalització és extremadament complex i ha de ser abordat amb una
perspectiva holística, contemplant tots els departaments i activitats de l'organització.
La Generalitat Valenciana té l'enorme repte de digitalitzar la manera de treballar de
l'Administració, tant en els seus processos interns com en la relació amb la ciutadania, amb
la finalitat de col·laborar activament i ser un motor per a la transformació digital de la
societat.

Per portar a bon port un projecte d'aquest calibre cal la confluència de molts factors d'èxit.
Un d’aquests factors clau és disposar d'una estratègia que consolide una visió
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globalitzadora en la qual es recullen, de forma ordenada i planificada, el conjunt d'accions
o projectes que, executats conjuntament, ajudaran a aconseguir els objectius amb eficàcia
i eficiència.

Els eixos estratègics en què es basa aquesta estratègia son:
•

Govern intel·ligent: en col·laboració amb tots els departaments de la Generalitat

•

Educació digital: en col·laboració amb la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

•

Sanitat i serveis socials eficients: en col·laboració amb la Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública i la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

•

Justícia moderna: en col·laboració amb la Conselleria de Justícia, Interior i
Administració Pública

•

Infraestructures, comunicacions i mobilitat imprescindibles i crítiques: en
col·laboració amb la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.

2. Desenvolupament d'instruments financers per a la recuperació del teixit
productiu valencià

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

L'Institut Valencià de Finances (IVF) aprovarà aquest mes d'octubre diversos instruments
financers per a afavorir la recuperació econòmica de les empreses valencianes colpejades
per la COVID. El primer dels instruments és el Fons Valencià de Competitivitat Empresarial,
que posarà a la disposició de les empreses 200 milions d'euros, dels quals 50 seran aportats
per l'IVF, i està dirigit a empreses d'elevada rendibilitat i gran capacitat de creixement.
Igualment, destinat a empreses amb excés de deute i en fase de reestructuració, es crearà
el Fons Valencià de Reestructuració, per import de 50 milions, amb una aportació de l'IVF
de 25 milions.
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El tercer instrument, creat en l'àmbit de Fininval, és el Fons Valencià de Resiliència, amb
aportació de 50 milions de fons de la Generalitat i gestió de l'IVF, dirigit a empreses
estratègiques, que necessiten ajudes per a mantindre l'activitat.

A més, l'IVF crearà una línia de finançament de grans projectes estratègics, dotada amb 25

milions, orientada al finançament d’infraestructures en col·laboració públic-privada, amb
terminis de venciment de fins a 35 anys.

Per últim, l’IVF revisarà les línies bonificades per a adaptar-les a la fase de recuperació de
la pandèmia en trams no reemborsables per a cobrir costos d’estudi de les operacions; per
a estimular la generació de llocs de treball; per a l’increment de la dimensió mitjana de les
operacions; amb tipus d’interés 0% per a operacions de digitalització de les pimes,
inversions en municipis amb risc de despoblament i reformes de locals comercials per a
millorar aspectes vinculats a la sostenibilitat energètica.

3. Aprovació del Pla Estratègic per a l’avaluació continua de les polítiques publiques
de despeses.

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

El Pla Estratègic per a l’avaluació contínua de les polítiques públiques de despesa serà un
instrument fonamental per a poder desenvolupar de manera eficaç i eficient tots els
compromisos i objectius assumits pel Consell en matèria de serveis públics.

La Disposició Transitòria setena de la Llei 10/2019 de pressupostos de la Generalitat per a
2020 establia l’aprovació d’un Pla estratègic per a l’avaluació de les polítiques publiques
durant l’exercici 2020, en el marc de la planificació pressupostària del sector públic valencià.
L’aplicació del pla estratègic redundarà en una major eficiència en la gestió i l’assignació dels
recursos públics i, al mateix temps, permetrà dur a terme un procés de revisió de la despesa
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en col·laboració amb tots els departaments i entitats del sector públic instrumental de la
Generalitat.

Aquest pla persegueix, essencialment, tres objectius:
•

Millorar el procés pressupostari i de gestió mitjançant la introducció d'informació i
criteris per dur a terme una avaluació ex ante i ex post de dotacions de la política de
despesa.

•

Millorar els processos i sistemes interns d'informació que permeten la presa de
decisions pressupostàries basades en indicadors de necessitat objectiva per a
cadascuna de les polítiques de despesa, un millor seguiment de l'execució
pressupostària de la despesa pressupostada, així com una major capacitat de predir
desviacions d'execució.

•

Identificar els fluxos d'informació que són necessaris per a desenvolupar les accions
previstes en els apartats anteriors, fent una valoració de la disponibilitat actual i els
mecanismes que són necessaris per a proporcionar les dades que falten en el futur.

4. Adaptació del Pla d'Acció per a la Transformació del Model Econòmic de la
Comunitat Valenciana als nous objectius del govern, als plans europeus i als
pactes per a la recuperació econòmica.

Aquest Objectiu es relaciona amb tots els eixos del Acord del Botànic2os.
Objectiu en col·laboració amb tots els departaments de la Generalitat.

Partint de l’objectiu que va iniciar-se al seminari de Dénia d’actualitzar el Pla d’Acció per a
la Transformació del Model Econòmic de la Comunitat Valenciana als nous objectius de la
nova legislatura, ara, amb el nou marc socioeconòmic i sanitari provocat per la pandèmia
de la COVID i amb els nous acords que s’han signat en el marc del pacte polític ALCEM-NOS,
és necessària la seua adaptació a aquesta nova situació.
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En febrer, en la Mesa de polítiques públiques, es van presentar les noves accions per a 2020
del Pla d'Acció per a la Transformació del Model Econòmic Valencià 2027.

En aquesta mesa es va exposar un pla de treball que arrancava a mitjan abril i finalitzava a
la fi de juny. Davant l'arribada de la COVID es paralitzen els treballs, ja que les prioritats de

les diferents conselleries es focalitzen en l'actuació immediata front a la pandèmia.

En línia amb aquest objectiu, es va convocar a la Mesa de Polítiques Públiques per a
identificar les conseqüències de la COVID-19 i la identificació dels objectius i accions per a
la recuperació de la Comunitat Valenciana, creant-se un grup de treball específic per a
Model Econòmic.

En l'actualitat, a partir dels acords d’ALCEM-NOS, s'està col·laborant en l'elaboració d'un
Pla de Recuperació. Una vegada estiguen establides les bases d'aquest Pla de Recuperació,
el Pla d'Acció haurà d'adaptar-se a la nova realitat regional, nacional i internacional.

5. Finalització i certificació dels Programes Operatius FEDER i FSE 2014-2020 i
aprovació dels nous per al període de programació 2021-2027

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

Davant la situació generada per la pandèmia COVID-19, s'han modificat els reglaments
europeus per a permetre mobilitzar inversions en els sistemes d'atenció sanitària dels
estats membres i en altres sectors de les seues economies, així com per a oferir una
flexibilitat excepcional en l'ús dels Fons Estructurals.

Entre altres mesures adoptades s'ha establit l'aplicació d'un percentatge de

cofinançament del 100% a les despeses declarades en les sol·licituds de pagament durant
l'exercici comptable que va començar l'1 de juliol de 2020 i finalitza el 30 de juny de 2021.
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Amb la finalitat de certificar la màxima despesa possible a la Unió Europea en aquest
període de temps s'han modificat tant el PO FEDER, com el PO FSE, incloent en tots dos
mesures de reforç posades en marxa a fi d'afrontar la crisi sanitària provocada per la COVID19:
•

En el PO FEDER s'han inclòs 269,42 milions d'euros per a inversions en equipament,

despeses de personal sanitari, adquisició de material sanitari, serveis de reforç i uns
altres per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Publica.
•

En el cas del PO FSE s'han inclòs 7,05 milions per al Pla de Contingència de Platges
mitjançant la contractació de 1.000 persones durant el període estival per a
permetre l'obertura de les platges valencianes garantint la seguretat i salut de les
persones, a través de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les
Emergències.

Amb aquest conjunt de mesures s'aconseguirà certificar l'assignació total d'ajuda
dels Programes Operatius FEDER (590,77 milions d'euros) i FSE (182,37 milions d'euros) i
pràcticament la totalitat d'aquesta assignació per al POEJ (200 milions d'euros).

Això permetrà obtindre els ingressos previstos molt abans del que estava previst (el PO
2014-2020 permet enviar declaracions de despesa fins al 31 de desembre de 2023), així
com iniciar l'execució del 2021-2027, distribuint els fons que s'assignaran per la iniciativa
NEXT GENERATION EU de la forma més eficaç.

S'estan començant a elaborar els nous programes operatius per al període 2021-2027.
S'han fixat cinc objectius polítics, àmbits en els quals major aportació pot tindre la UE:
1) Una Europa més intel·ligent, mitjançant la innovació, la digitalització, la
transformació econòmica i el suport a les petites i mitjanes empreses
2) Una Europa més ecològica i lliure de carboni, que aplicació l'Acord de París i

invertisca en transició energètica, energies renovables i la lluita contra el canvi
climàtic;
3) Una Europa més connectada, amb un transport estratègic i xarxes digitals;
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4) Una Europa més social, que faça realitat el pilar europeu de drets socials i que done
suport a l'ocupació de qualitat, l'educació, les capacitats educatives i professionals,
la inclusió social i la igualtat d'accés a l'assistència sanitària;
5) Una Europa més pròxima als ciutadans, que done suport a les estratègies de
creixement de gestió local i que contribuïsca a un desenvolupament urbà sostenible

en tota la UE.

Almenys el 40% dels recursos totals del FEDER es destinaran a objectius intel·ligents
(objectiu polític 1) i 30% als objectius verds (objectiu polític 2).

Quant al FSE+ (Objectiu Polític 4) almenys el 25% es destinarà a la inclusió social, el 2% a la
lluita contra la privació material i el 10% a joves que ni estudien, ni treballen, ni reben
formació.

Després de l'aprovació del Marc Financer Pluriennal i els Reglaments Comunitaris,
actualment en procés de negociació, es formalitzarà el procés d'elaboració dels Programes
Operatius, procés que ja s'ha iniciat mitjançant la comprovació del compliment de les
condicions habilitants dels diferents objectius específics i de manera coordinada amb el
Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

La taxa de cofinançament inicialment prevista per al pròxim període per a la Comunitat
Valenciana és del 60%, encara que no es descarta que si els efectes de la pandèmia
continuen, aquesta taxa s'incremente, com ha ocorregut enguany que ha passat del 50 al
100%.
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CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

1. Decret de Teletreball.

Aquest objectiu està relacionat amb l'eix 5 objectiu 7 de l’Acord del Botànic2os.
La pandèmia de la Covid-19 ha posat de manifest la imperiosa necessitat de dotar al
teletreball en l'Administració Pública d'un marc regulador estable, flexible i adaptat a la
realitat actual. El Decret de 2016, encara vigent hui dia, ha mostrat una sèrie de manques
que han de ser corregides.

Com a resposta a aquesta necessitat, s'elabora el projecte de Decret de Teletreball, les
principals novetats del qual respecte al Decret anterior són:
•

Preveu una regulació específica davant situacions de crisis. Aquestes inclouen no
sols les motivades per la declaració dels estats d'alarma, excepció o lloc, sinó també
les originades per factors sanitaris, mediambientals, socials o derivades d'alguna
emergència, que puguen afectar greument la integritat i salut de les persones
treballadores i així es determine mitjançant Acord del Consell.

•

Es dota de major claredat i seguretat a les mesures de control i avaluació del
teletreball.

•

Inclou una definició més detallada dels drets i deures de la persona teletreballadora
com el dret a la desconnexió digital.

•

S'actualitza el procediment d'aprovació dels programes de teletreball, dotant-los de
major agilitat i claredat.

•

Es reforma la composició de la Comissió de Control i Seguiment del Teletreball de
l'Administració de la Generalitat.
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Està previst que aquest decret s'aprove abans de finalitzar enguany, de manera que
estarem preparats per a afrontar possibles noves situacions crítiques causades per la Covid19, les quals poden ser especialment difícils de gestionar durant l'hivern per la major
incidència d'altres malalties.

2. Programa Justícia-Covid per a la reactivació de la Justícia.

Aquest objectiu està relacionat amb l'eix 5 objectiu 5 de l’Acord del Botànic2os.

Com a conseqüència de l'increment de la càrrega de treball en els jutjats i del nombre de
litigis derivats de les mesures adoptades durant l'estat d'alarma per la COVID-19, s'ha
considerat necessari la posada en marxa d'un Programa de Reforç Covid-19 per a
descongestionar la justícia.

Es durà a terme la major aposta que s'ha realitzat en tecnologia des que la Generalitat va
assumir les competències en matèria de Justícia. Multiplicarem per cinc la inversió fins a
aconseguir els 27 milions d'euros.

Aquest ambiciós programa d'inversions en modernització i digitalització de les seus judicials
s'ha plantejat sobre dos pilars:
1) Una inversió d'11,1 milions d'euros el projecte Scriba-e per a la posada en
marxa del nou sistema que permet la celebració de judicis telemàtics,
“televistes”, així com l'enregistrament de les sessions públiques i la
presentació de documents.
2) Licitació per valor 15,9 milions d'euros del projecte Just@cv per a la renovació
del Sistema de Gestió Processal i la implantació de l'expedient digital. Ara
mateix està a punt d'acabar el procés de licitació del projecte que començarà

a desplegar-se a partir del pròxim mes de desembre en un procés que
conclourà a la fi de l'any 2024.
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A més, donades les càrregues estructurals en les diferents jurisdiccions, l'activitat de
les quals va ser suspesa per la declaració de l'Estat d'Alarma, es prestarà especial
atenció al previsible increment de la litigiositat derivada de la mateixa emergència
sanitària i del seu impacte socioeconòmic. Les actuacions per a agilitar la Justícia
consistiran en:

1) Elaborar una radiografia de la càrrega de treball de les jurisdiccions més
afectades per la suspensió de l'activitat judicial durant l'estat d'alarma, amb
especial atenció a la social, el Mercantil i el Contenciós.
2) Destinar 1 milió d'euros per a dotar els tres jutjats Covid de la jurisdicció social
i Mercantil en les tres capitals de província amb 27 funcionaris de
l'Administració de Justícia necessaris per a la posada en funcionament.
3) Invertir 800.000 euros en l'adquisició de 624 ordinadors portàtils d'altes
prestacions i accés remot al sistema de gestió processal per a tots els
operadors judicials. Amb aquesta adquisició tots els jutges, fiscals i lletrats de
l'Administració de Justícia comptaran amb aquesta dotació informàtica
d'última generació.
4) Ampliar la planta judicial. Sol·licitarem al Ministeri de Justícia la creació de
dotze noves unitats judicials. La Generalitat es compromet a una inversió de
4 milions d'euros per a l'adequació dels espais i la contractació de 125
funcionaris perquè aquests jutjats estiguen operatius al llarg del 2021.

3. Elaboració del projecte de la Unitat Valenciana d’Emergències (UVE).

De setembre de 2019 a setembre de 2020, la Comunitat Valenciana ha patit una DANA, el
temporal ‘Gloria’, el confinament provocat pel Covid-19 –que va ser especialment sever
entre abril i maig en les poblacions més xicotetes– i 169 incendis forestals. En totes
aquestes situacions, l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències ha

tingut un paper essencial tant en accions directes d'ajuda i rescat com en la coordinació
amb altres cossos i forces de seguretat i protecció civil. De l'experiència acumulada no sols
durant aquest any, sinó al llarg de les dues dècades d'existència del 112 Comunitat
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Valenciana, es considera que podem millorar la capacitat de resposta àgil i integral amb
una unitat d'emergències autonòmica que siga capaç d'atendre situacions de crisis
provocades per fenòmens naturals com a inundacions, artificials com a incendis forestals o
de qualsevol altra índole i que implique una operació a gran escala de protecció civil.

Per a la creació de la Unitat Valenciana d’Emergències es partirà de l'estructura ja existent
de la Societat de Gestió Integral dels Serveis d'Emergències (SGISE) per a convertir als
bombers forestals de la Generalitat en una unitat especialitzada de protecció civil amb
capacitat per a actuar amb rapidesa en tot el territori valencià. Per a aconseguir-ho:
1) S'elaborarà l'estructura de la UVE per a definir l’organització interna, així com
les funcions dels professionals que la integraran, el perfil dels mateixos i la
formació que precisaran per a la posada en marxa operativa.
2) S'avaluaran les necessitats materials, logístiques i d'infraestructures de la UVE
tant en qüestions d'uniformitat, com de vehicles, eines i adequació de les 56
bases repartides entre les tres províncies valencianes.

4. Protocol d'Emergències davant Crisis Sanitàries.

La crisi sanitària derivada de la pandèmia de la Covid-19 ha evidenciat la importància de
comptar amb sistemes d'emergències àgils i eficaces per a donar una resposta que permeta
minimitzar els riscos i danys d'aquesta mena de situacions. Els professionals de l'Agència
Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, així com els bombers forestals de la
Generalitat, van tindre un paper fonamental en tasques com les de neteja i desinfecció, la
distribució del material sanitari adquirit per la Generalitat, així com queviures i assistència
logística.

Seguint els models de plans ja aprovats en gestió de catàstrofes com a inundacions o
incendis, aquest protocol marcarà les directrius d'acció i regularà aspectes com la manera
de desplegar els nostres recursos humans; gestionar operatius d'actuació; adquirir recursos
materials; o repartir articles de protecció, subministraments i béns de primera necessitat
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entre la ciutadania o la construcció o muntatge d'infraestructures crítiques com a
allotjaments provisionals o hospitals de campanya.

D'aquesta forma, amb el protocol quedarà fixada l'actuació d'aquests serveis davant
situacions semblants i la valenciana serà de les primeres autonomies a disposar d'un
instrument organitzatiu per a la gestió d'emergències sanitàries.

5. Projecte Justícia Pròxima

Aquest objectiu està relacionat amb l'eix 5 objectiu 5 de l’Acord del Botànic2os.

En la Comunitat Valenciana existeixen 506 municipis que disposen de Jutjats de pau i que són les
unitats jurisdiccionals més pròximes a la ciutadania que, entre altres avantatges, eviten, a vegades,
desplaçaments als caps de partit judicial.

Aquestes primeres instàncies judicials són especialment importants en el món rural i per aquest
motiu el projecte de millora d'aquests jutjats vaja a tindrà una especial sensibilitat amb les
comarques de l'interior. Aquest pla gira sobre tres eixos:
1) La integració dels jutjats de pau en la xarxa judicial de la Generalitat. Es posarà en marxa el
procés d'integració dels procediments que es culminarà una vegada s'haja implantat
definitivament l'expedient digital amb la posada en marxa de Just@cv. Es donarà accés a la
intranet de Justícia a través de connexions VPN, així com a LexNet.
2) La promoció i coordinació amb les entitats locals perquè els ajuntaments proporcionen els
mitjans tècnics perquè els jutjats de pau puguen connectar-se a la xarxa judicial.
3) En col·laboració amb els ajuntaments i el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana, realització de cursos de formació en l'ús de les noves tecnologies a implantar, així
com en les funcions de coordinació i de prestació del servei.
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CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
1. Realització del seminari Infraestructures educatives innovadores.

Aquest objectiu es relaciona amb l’eix 1, objectiu 10
i amb l’eix 3, objectiu 27, de l’Acord del Botànic2os.
Amb la convocatòria d’aquest fòrum d’intercanvi d’idees pretenem assolir els objectius
següents: dissenyar un distintiu per als centres educatius segons el seu nivell d'eficiència
energètica, sostenibilitat i confort ambiental; definir els paràmetres necessaris per a
l’obtenció del distintiu d'eficiència energètica i sostenibilitat; millorar l'eficiència energètica
i reduir la petjada de carboni dels edificis públics existents que pertanyen a la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana i dissenyar espais que propicien la
innovació pedagògica.

Les conclusions del seminari es tindran en compte per elaborar plecs tècnics en
procediments de contractació i construcció dels centres educatius del futur.

2. Posada en marxa del programa Coeducacentres

Aquest objectiu es relaciona amb l’eix 2, objectiu 8, de l’Acord del Botànic2os.

Una de les prioritats de l’administració educativa valenciana és la integració dels criteris
coeducatius en el sistema educatiu. Amb la voluntat d’aconseguir eixe objectiu, naix el
programa Coeducacentres, orientat cap a una cultura de pau amb perspectiva de gènere i
que pretén involucrar i implicar a tota la comunitat educativa.

Després de grans fites com la creació del Coordinador o de la Coordinadora d’Igualtat i
Convivència en tots els centres educatius i la presentació del Pla Director de Coeducació,
pensem que ha arribat el moment de fer un pas decidit cap a la coeducació com a eina
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fonamental per a revertir la desigualtat estructural entre dones i hòmens que produeix
discriminacions cap a les dones.

El programa implementarà diversos eixos i accions del Pla Director de Coeducació, encara
que se centrarà de manera especial en la revisió dels currículums escolars, les actuacions
referides a la formació permanent del professorat i a la funció dels centres educatius en la
seua missió de promoure els valors de la cultura de la igualtat d’oportunitats entre dones i
hòmens en els òrgans de presa de decisions i de transversalitzar-la en els continguts, el
llenguatge, els espais i els materials pedagògics.

3. Creació del Centre d’Innovació Digital Avançat de Formació Professional

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

Amb el plantejament d’aquest objectiu, pretenem crear un centre d’investigació,
desenvolupament i activació de tecnologies digitals aplicat als estudis de formació
professional.

El Centre d’Innovació Digital Avançat de Formació Professional té com a propòsit
fonamental la implantació en la formació professional valenciana de la digitalització de
forma transversal i expandida a totes les famílies professionals.

El centre comptarà amb professorat permanent que impulsarà els projectes digitals en les
diferents àrees i professorat convidat que dinamitzarà actuacions concretes en tot el nostre
territori.
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4. Organització de les jornades La cultura és segura.

Aquest objectiu es relaciona amb l’eix 3, objectiu 35, de l’Acord del Botànic2os.

Amb la celebració de les jornades La cultura és segura, pretenem treballar l'adaptació dels
models de gestió cultural a la nova realitat sanitària. Volem analitzar la situació del món de
la cultura després de l'estiu de 2020, repassar el marc normatiu vigent i destacar les
iniciatives i les mesures de seguretat que des de diferents àmbits s'estan activant per tal de
garantir el consum cultural.

Aquestes jornades comptaran amb la participació de responsables polítics de diverses
administracions, gestors d'institucions públiques i privades i representants de l'àmbit
educatiu. S’establirà, així mateix, una particular col·laboració entre la Secretaria
Autonòmica de Cultura i la Direcció General d'Innovació i Ordenació Educativa, ja que els
centres escolars són un pilar fonamental per al desenvolupament artístic i creatiu dels
xiquets i de les xiquetes.

Una vegada celebrades les jornades, se’n publicaran les conclusions. Aquestes haurien de
servir de guia per a tots els sectors de la cultura mentre dure la pandèmia.

5. Presentació del projecte de creació del refugi-escola de muntanya de sant Joan de
Penyagolosa

quest objectiu es relaciona amb l’eix 3, objectiu 38, de l’Acord del Botànic2os.

El refugi de Penyagolosa (adscrit des de fa unes setmanes a la Conselleria d’Educació,
Cultura i Esports) es troba al terme de Vistabella del Maestrat, adjacent al santuari de sant
Joan i dins del Parc Natural del Penyagolosa. La seua posada en funcionament i la seua
potencialitat, atesa la fàcil accessibilitat, suposaria una passa més en la política de
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conservació i divulgació d’aquest espai natural emblemàtic, part del qual fou adquirit per
la Generalitat en 2018.

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport pretén actuar sobre l’actual edifici amb la
intenció de crear un refugi-escola de muntanya (amb pernocta i serveis per als esportistes),
activitats de promoció dels esports de muntanya, tecnificació esportiva, formació de tècnics
esportius i formació contínua, informació relativa al parc natural i suport a les tasques de
sensibilització mediambiental.
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CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA
L'objectiu principal des que es va declarar la pandèmia ha sigut i continua sent protegir la salut de la
ciutadania i la lluita per controlar l'expansió del virus. Hem de continuar enfortint el nostre sistema
sanitari, en el qual els professionals són el pilar fonamental. Donar estabilitat als qui han contribuït a
abordar aquesta crisi sense precedents és un objectiu prioritari per a continuar enfortint el nostre
sistema de salut.

1. Execució dels processos selectius corresponents a les ofertes públiques d'ús dels anys 2017,
2018 i 2019

Aquest objectiu es relaciona amb l'eix 3 objectiu 15 de l'Acord del Botanic2os.

Per a això, abans de finalitzar l’any 2020 es publicarà en el DOGV la totalitat de les convocatòries dels
processos selectius corresponents a les OPE´s 2017, 2018 i estabilització del 2019, que suposaran la
convocatòria de més de 12.000 places, de totes les categories professionals.

D'aqueix nombre de places, 2.044 són de personal facultatiu, dels quals 533 són de metges i
metgesses d'equip d'atenció primària. Així mateix, 4.053 són places d'infermers i infermers i 2.917 de
personal tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria (TCAE).

La resta de places es reparteixen entre altres categories. Aquestes convocatòries compten amb
importants novetats que les diferències dels anteriors processos selectius.
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2. Pla d'Actuació post estat d'alarma a la Comunitat Valenciana.

Aquest objectiu es relaciona amb l'Eix 3 objectiu 15 de l’Acord del Botànic2os.

També s’executarán de les inversions i infraestructures del Pla d'Actuació post estat
d'alarma a la Comunitat Valenciana, per a una correcta prestació assistencial davant un
rebrot de la pandèmia COVID 19 a la Comunitat Valenciana, a l'efecte de prestació d'un
correcte servei de tractament, prevenció, minimització de la propagació d'aquesta.

INVERSIONS
Inversió total en actuacions arquitectòniques en infraestructures d'atenció primària i
especialitzada(obra nova, reformes, adequacions,…): 5.986.000 €
D.S. Vinaròs:
•

Pàrquing Hospital Vinaròs: 120.000€

•

Reacondicionament hospital de dia como urgències: 55.000€

D.S. La Plana:
•

Adequació nova UCI: 1.600.000€

D.S. Sagunt:
•

Ampliació urgències COVID: 314.720€

D.S. Arnau de Vilanova-Llíria:
•

Adequació de espais ampliació de llits de malalts aguts: 66.000€

D.S. La Ribera:
•

Actuacions en centres de Atenció Primària: 183.798€

D.S. Xàtiva-Ontinyent:
•

Construcció nova sala PCR en laboratori: 282.000€
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D.S. Marina Baixa:
•

Reforma en UCI: 85.197€

•

Reformes en AP: 173.000€

D.S. Sant Joan d´Alacant:
•

Adequació de espais UCI, Urgències i Medicina Interna: 580.000€

3. “CODI INFART”. Actualització 2020-2024

Aquest objectiu es relaciona amb l'eix 3 objectiu 15 de l'Acord del Botanic2os.

L'atenció al pacient amb cardiopatia isquèmica és “tempsdepenent”, és a dir, la morbiditat
i mortalitat d'aquests pacients depèn dels temps d'actuació dels professionals sanitaris.

Els avanços en el tractament de la malaltia coronària, avalats per l'evidència científica, fan
que siga necessària l'actualització del Pla.

Els objectius del Pla són:
•

Reduir la mortalitat per infart agut de miocardi en la CV.

•

Garantir que totes les persones amb infart agut de miocardi accedisquen a una
adequada teràpia de repercussió, independentment del lloc on residisquen o el
moment en què es trobe.

32

CONSELLERIA D’ECONOMIA SOSTENIBLE,
PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

SECTORS

1. Pla Estratègic del Comerç i Artesania de la Comunitat Valenciana (PECA) 20212025

Aquest objectiu es relaciona amb l'eix 4, objectiu 33, de l'Acord del Botànic2os.

El Pla Estratègic del Comerç i Artesania, PECA, analitzarà i diagnosticarà l’estat del comerç
de proximitat i artesania de la Comunitat per millorar la seua competitivitat, enfortir el
sector i aconseguir un comerç equilibrat, mitjançant la implementació d’accions com el
foment de la innovació, l’accés i l’adopció de tecnologies digitals de gestió, comunicació i
venda en tot el territori, així com la promoció de la seua qualitat i la seua agrupació en
associacions.
El Comerç i l’Artesania són un sector estratègic dins de l’economia valenciana. Han
demostrat tindre una gran capacitat de resiliència; són dinamitzadors de l’economia i
cohesionadors del territori, fins i tot en contextos econòmics difícils.
Per a poder definir el Pla Estratègic del Comerç i Artesania de la Comunitat Valenciana
(PECA) 2021-2025, hem de dur a terme una sèrie d’accions:
•

Un diagnòstic sobre la situació actual del comerç i l’artesania en la Comunitat
Valenciana, necessari per a poder fixar les línies estratègiques concretes i d’acció
específiques per al període 2021-2025.

•

Coordinació amb els agents i associacions del comerç per a la definició del Pla
Estratègic del Comerç i Artesania de la Comunitat Valenciana.

•

La redacció i desenvolupament del Pla
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2. Creació de l’Observatori de Simbiosi Industrial (OSI) de la Comunitat Valenciana

Aquest objectiu es relaciona amb l'eix 4, objectiu 29, de l'Acord del Botànic2os.

Aquest Observatori de Simbiosi Industrial, OSI, té com a objectiu promoure l’aplicació dels
conceptes de simbiosi industrial per al seu foment en el teixit industrial valencià. La simbiosi
industrial és una forma d'intermediació per a reunir les empreses en col·laboracions
innovadores, trobant maneres d'usar els residus d'un com a matèria primera per a un altre.
Una cooperació en simbiosi industrial pot reduir la necessitat de matèries primeres i els
residus, apostant per l’economia circular i per solucions eco-innovadores.
Objectius:
1. Promoure el desenvolupament i aplicació dels conceptes de simbiosi industrial (SI) a la
Comunitat Valenciana.
2. Identificar les millors pràctiques en simbiosi industrial per al seu foment en el teixit
industrial valencià.
3. Crear una estructura de generació d'informació primària en l'àmbit industrial sobre
simbiosi industrial a la Comunitat Valenciana.
4. Orientar polítiques industrials i accions de promoció de SI en la indústria valenciana.
Metodologia: pla de treball amb activitats de diagnòstic i generació d'informació, anàlisi de
resultats i identificació d'estratègies a seguir i comunicació i promoció de SI en la indústria
valenciana.
Per a això, l'Observatori de Simbiosi Industrial combinarà tècniques quantitatives de
recollida de dades directes de les indústries estratègiques valencianes (RIS3-CV), amb
tècniques qualitatives per a la detecció de senyals febles/tendències i validació amb un
panell d'experts.
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3. Ajudes a l’Acceleració Tecnològica Industrial

Aquest objectiu es relaciona amb l'eix 4, objectiu 29, de l'Acord del Botànic2os.

Nova convocatòria d’ajudes a pimes industrials per a impulsar l’acceleració tecnològica
dels processos industrials via la realització de projectes de col·laboració amb startups.
Fomentar l’adopció de noves tecnologies en processos industrials i l’obertura de les pimes
a la cultura de la innovació oberta per incrementar la competitivitat industrial fruit de la
intensificació tecnològica.

4. Creació de l’Institut Valencià d’Estadística.

Aquest objectiu es relaciona amb l'eix 5, objectiu 16, de l'Acord del Botànic2os.

Modificació de la Llei 5/1990, de 7 de juny de 1990, de la Generalitat, d'Estadística de la
Comunitat Valenciana per crear un organisme autònom administratiu garant del
compliment dels principis que regeixen l’activitat estadística pública valenciana i
representant de la Generalitat en matèria estadística davant les altres administracions
públiques. Recuperar i retornar a la societat valenciana un referent institucional
àmpliament consolidat i apreciat per la ciutadania.

Es pretén modificar el Títol Segon: “L'organització estadística de la Comunitat Valenciana”
de la Llei 5/1990 en el seu article 36 i introduir-ne un nou “De l'Institut Valencià
d'Estadística” que contemple la creació d’un organisme autònom administratiu, adscrit al
departament competent en matèria estadística d’interès de la Generalitat, la Conselleria
d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per a la gestió en règim
descentralitzat i amb caràcter exclusiu, del programa pressupostari 551.10 «Elaboració i
Difusió Estadística», sota la direcció d’un responsable de la més alta talla professional en la
matèria i amb el rang orgànic adequat per a l’exercici de les funcions com responsable legal
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i director de la gestió ordinària del nou ens, d’acord als principis del Codi de bones
pràctiques de les estadístiques europees (CBPEE).

Aquesta fórmula jurídic-administrativa per a la nostra autoritat estadística garanteix la
independència funcional respecte d’altres òrgans de l’administració del Consell i la seua
neutralitat operativa en l’exercici de l’activitat estadística que predica el nostre marc legal
bàsic, la Llei 5/1990. L’organització estadística de la Comunitat Valenciana estaria així
nucleada al voltant de l’Institut Valencià d’Estadística com organisme garant del
compliment dels principis que regeixen l’activitat estadística pública valenciana i
representant de la Generalitat en matèria estadística davant les altres administracions
públiques.

Així mateix, es recupera i retorna a la societat valenciana un referent institucional
àmpliament consolidat i apreciat per la ciutadania valenciana.

El Pla Valencià d’Estadística (PVE) 2019-2022, aprovat pel Consell en la seua sessió de 26
d’abril de 2019, contempla un compromís programàtic de promoure normativa orientada a
dotar a la nostra autoritat estadística d’una fórmula jurídic-administrativa i un
desplegament organitzatiu en l’àmbit de l’administració del Consell plenament alineats amb
el que predica el nostre marc legal bàsic, la Llei 5/1990 i els principis recollits en el CBPEE,
que junt amb els principis generals de gestió de la qualitat, constitueixen un marc comú de
qualitat per al Sistema Estadístic Europeu.

Les actuacions previstes a realitzar són:
•

Elaboració de la documentació necessària per a la tramitació de la modificació
legislativa:

•

Proposta subscrita pel responsable de la Conselleria

•

Informe justificatiu de la necessitat i oportunitat

•

Text de la modificació de la Llei 5/1990
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•

Memòria econòmica que ha d’acompanyar la tramitació dels procediments de
constitució de persones jurídiques integrants del sector públic instrumental de la
Generalitat que conté 6 apartats (article 36 del Decret 77/2019).

•

Altres informes preceptius en atenció a la naturalesa de la proposta (Impacte de
gènere, en la infància i adolescència, en la família, repercussions informàtiques,
realització dels tràmits de consulta pública i audiència als ciutadans, del Consell
Valencià d’Estadística).

5. Jornades Participatives de detecció de necessitats formatives i planificació de les
accions de Formació Professional per a l’Ocupació 2021.

Aquest objectiu es relaciona amb l'eix 4, objectiu 4, de l'Acord del Botànic2os.

En el marc de l’Escola Valenciana d’Innovació a la Formació es dissenyarà un cicle de
jornades públiques i participatives per a concloure el procediment de detecció de
necessitats formatives, amb la participació activa dels informants i agents claus de les
diferents comarques.

Un dels objectius d’aquesta actuació és donar a conèixer els resultats i millores d’aquest
procés, a més de compartir les tendències en el mercat de treball, tant en l'àmbit territorial
(Comarques) com a sectorial (Famílies Professionals) i establir les prioritats de programació,
tant en l'àmbit territorial com a sectorial (Famílies Professionals) i per ocupacions, amb la
fi de dimensionar el nombre de població activa a formar per territori i ocupacions
(Especialitats Formatives).

Per això, proposem dissenyar un cicle de jornades públiques i participatives per a concloure
el procediment de detecció de necessitats formatives, amb la participació activa dels
informants i agents claus dels territoris.
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Les activitats concretes a desenvolupar són:
•

Cicle de jornades als 13 centres de LABORA Formació durant els pròxims mesos per
a concloure el procés de detecció de necessitats de FPO.

•

Planificació per províncies i comarques de les accions formatives que s’ha de
realitzar en la modalitat Formació per a la Inserció 2021.

•

Trobades i fòrums de coneixement sobre formació i ocupació en el marc de la
càtedra LABORA-UV
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CONSELLERIA D’AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT
RURAL,

EMERGÈNCIA

CLIMÀTICA

I

TRANSICIÓ

ECOLÒGICA

1. Elaboració del projecte de Decret Llei de la Posidònia.

Aquest objectiu es relaciona amb l’eix 1, objectiu 6 de l’Acord del Botànic2os.

El bon estat del medi marí costaner té una enorme importància econòmica en la mesura
que va lligat a l’ús públic i recreatiu i a activitats com la pesca tradicional, siga professional
o esportiva. Per altra banda, el valor paisatgístic de determinades àrees costaneres depén
en gran manera de la bona conservació de les praderies de Posidònia marina, una planta
marina fonamental i de la qual depén la formació de les arenes blanques que contribueixen
al color turquesa de l'aigua d’algunes platges molt valorades paisatgísticament.

El Decret de la Posidònia pretén protegir les praderies d’aquesta planta a les aigües interiors
valencianes, per evitar i corregir els impactes que està patint o poguera patir aquest
ecosistema al nostre litoral. Es pretén, per tant, redactar i aprovar un instrument legal que
a partir d'una adequada zonificació ordene i limite els usos que afecten o podrien afectar a
aquest hàbitat, de manera que la societat valenciana puga beneficiar-se d’uns fons marins
en les millors condicions possibles quant a usos lúdics, activitats tradicionals i millora del
paisatge costaner i subaquàtic.
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2. Presentació i inici del Pla d'Inversions de l’Entitat Pública de Sanejament d'Aigües
Residuals (EPSAR).

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

Presentació del Pla Integral d'Inversions de l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües
Residuals (EPSAR) i inici de les actuacions per al desenvolupament d’obres de millora dels
sistemes de sanejament en favor de la reutilització d'aigües i de la modernització
d'instal·lacions de depuració. El desenvolupament futur del Pla comportarà actuacions al
llarg de tot el territori, com ara a l'Estació de Depuració d'Aigües d'Alcoi, Oriola Costa i
l'Alacantí Nord (a les comarques alacantines), Almassora (a les de Castelló) i Xest-Xiva (a les
de València). Les obres desenvoluparan el model d'economia circular aplicat al cicle integral
de l'aigua i revertiran l'afecció mediambiental existent amb un impacte positiu sobre la
població i els municipis.

3. Posada en marxa de Plans d’acció contra el Cotonet de les Valls (Delottococcus
aberiae),

Pulvinaria

Polygonata

i

Trips

de

la

Orquídea

en

Cítrics

(Chaetanaphothrips orchidii)

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

La posada en marxa dels plantes de lluita contra el Cotonet de les Valls, la Pulvinaria
Polygonata i Trip de la Orquídia en Cítric té com a objectiu evitar la introducció de nous
brots d'aquestes plagues en territori valencià, impedir la dispersió de la plaga ja introduïda,
així com establir una proposta de mesures de control que permeta baixar les poblacions a
través de control químic, biotecnològic, biològic, i mesures higièniques i culturals.
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Aquest Pla d’acció establirà les prospeccions per a detectar la plaga en noves zones i
delimitar les zones afectades, establirà un pla de gestió integral en les zones afectades a
través del control biològic, el trampeig massiu i el tractament amb insecticides. Al mateix
temps, es definiran mesures de bioseguretat i higiene en les parcel·les de producció, en els
centres de desinfecció i en vivers.

Aquesta actuació es portarà a terme amb la participació de la resta de les comunitats
Autònomes citrícoles i el Ministeri d’Agricultura. Un pla que es fruit, en bona part de l’intens
treball dut a terme i el coneixement de les plagues treballat per la Conselleria d’Agricultura,
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

4. Elaboració del II Pla Valencià de Producció Ecològica.

Aquest objectiu es relaciona amb l’eix 4, objectiu 22 i 23 de l’Acord del Botànic2os.

El I Pla Valencià de Producció Ecològica (IPVPE) responia a la necessitat de lluitar contra
l’emergència climàtica i avançar cap a pràctiques agràries sostenibles que ajuden a mitigar
i resoldre molts dels impactes ambientals o socials que l’actual model productiu està
provocant, com la contaminació de les aigües subterrànies al nostre territori per nitrats i
per herbicides, que és un dels més seriosos problemes per a l’economia i la salut de moltes
famílies. Amb la producció ecològica contribuïm de manera important a resoldre aquests
problemes.

A temps que es presten nous serveis eco-sistèmics com la millora dels cicles de nutrients,
la captura de carboni i la millora del balanç energètic respecte al sistema convencional,
aspectes cada volta més rellevants en la mitigació del canvi climàtic.

Quatre anys després d’aquesta aposta política per la transició cap a l’agricultura ecològica i
amb les dades i els resultats que tenim en aquests moments, podem concloure que el IPVPE
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no sols ha sigut un èxit, sinó que a més a més ens situa com a una de les regions líders en
producció ecològica en tota Europa.

Tenint en compte les dades i destacant les més importants, en aquests moments la nostra
comunitat té un creixement d'un 13,1% en operadors certificats el 2019, siguem la
comunitat que més creix anualment (quasi el doble de la mitja estatal,7,4%) i situant-nos
com la quarta comunitat en operadors certificats.

Liderem també el creixement quant a productors, empreses, importadors i superfície
agrària ecològica (SAE). En aquesta última amb un creixement de l’11,7% quan la mitjana
estatal és del 4,8% i passant de 77.120ha quan va començar el IPVPE a 127.907ha en 2019.

És indiscutible per tant l'èxit d’aquest Pla que responia a unes necessitats que continuen
igual de vigents i que estan emparades pel segon Acord del Botànic i la declaració
d’Emergència Climàtica aprovada pel Consell de la Generalitat Valenciana, així com pels
diferents acords internacionals i en especial de la Unió Europea que estableix el 2030 com
a data perquè el 25% de la producció agrària comunitària siga ecològica.

Per aquests motius, una vegada a punt de finalitzar el I PVPE en el 2020 i realitzada la seua
avaluació, considerem necessari posar en marxa els treballs per a l’elaboració del II Pla
Valencià de Producció Ecològica. En part per donar continuïtat al treball ja realitzat i per
poder avançar i incidir en nous aspectes adaptats a la realitat actual com són el consum
local d’aquests productes, la comercialització i la seua distribució.

Com també el I PVPE, aquest nou pla serà el resultat d’un procés participatiu, al voltant
d’una proposta que presentarem a novembre de 2020, en que la veu i l’acció del sector serà,
no tan sols necessària, sinó que esdevindrà indispensable. Per a poder realitzar els treballs
comptarem també amb la col·laboració entre les diferents conselleries del Govern Valencià,
impulsant diverses iniciatives que ajudaran al creixement del sector ecològic. Serà per tant
un Pla participatiu, inclusiu, integrador, vertebrador i incentivador.

42

5. Creació de la Comissió Tècnica permanent de desenvolupament de la Llei
d'Estructures Agràries Valencianes

Aquest objectiu es relaciona amb l’eix 4, objectiu 20 de l’Acord del Botànic2os.

L'agricultura i la ramaderia són sectors estratègics per a la societat valenciana per la seua
contribució com a models sostenibles de producció i provisió d'aliments d'elevada qualitat
i la seua importància per a la vertebració del territori, la creació d'ocupació i la fixació de la
població en el medi rural, la conservació del medi ambient i dels agroecosistemes, i
l'adaptació i la mitigació del canvi climàtic. La viabilitat de l'agricultura valenciana precisa
de canvis estructurals vinculats a l'articulació de la cadena alimentària, la integració de la
propietat de la terra, el suport d'una cultura de la gestió en comú de la producció, la
mobilitat del mercat de terres, el desenvolupament d'eines que faciliten la planificació a
professionals del sector i l'impuls d'inversió pública i privada en benefici d'una activitat
agrària sostenible i generadora d'ocupació. Element fonamental per a aquesta tasca és la
Llei 5/2019, de 28 de febrer, de la Generalitat, d'estructures agràries de la Comunitat
Valenciana. L'interés dels diferents actors implicats en el desenvolupament d'aquesta,
particularment les entitats agràries, així com l'assistència i coordinació de l'administració
autonòmica s'ha de traslladar en la posada en marxa d'una eina eficaç per al seu
desenvolupament com és la creació, amb caràcter permanent, de la Comissió Tècnica de
Desenvolupament de la Llei d'Estructures Agràries.
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CONSELLERIA POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I
MOBILITAT
1. Aprovació dels estatuts de l’Agència Valenciana de Protecció del Territori (AVPT).
Aquest objectiu es relaciona amb l'eix 1, objectiu 11, de l'Acord del Botànic2os.

L'Agència Valenciana de Protecció del Territori (AVPT) té com objectiu vetlar per la
utilització racional i legal del sòl mitjançant:
1) L’exercici de les potestats administratives de protecció de la legalitat urbanística de
la Generalitat, respecte d’infraccions en sòl no urbanitzable, comú o protegit, de
forma exclusiva en els municipis que s’hi adherisquen i compartida en els que no
s’hi adherisquen. En aquest moment, 77 municipis han manifestat la voluntat
d’adherir-se a l’AVPT mitjançant la formalització del corresponent acord d’adhesió.
2) Impuls i seguiment dels procediments de minimització d’impacte territorial,
ambiental i paisatgístic.

Una edificació descontrolada s'erigeix com una amenaça seriosa per a l'ordenació territorial
sostenible i és difícil la reversió o reparació de la realitat física anterior a la infracció
urbanística. Això també serà objecte de seguiment per l’AVPT. Segons la Disposició
transitòria catorzena de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'Ordenació del Territori, Urbanisme
i Paisatge, de la Comunitat Valenciana, no es pot aprovar cap procediment de minimització
d'impactes ambientals en sòl no urbanitzable, dels regulats en els articles 210 i següents de
l’esmentada llei, fins a l'inici del funcionament efectiu de l'AVPT.

És per això que en aquest semestre es volen aprovar els estatuts de l’AVPT.
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2. Ampliació de la xarxa d'aparcabicis assegurats i resguardats en estacions d'FGV.

Aquest objectiu es relaciona amb l'eix 1, objectiu 9, de l'Acord del Botànic2os.

La disponibilitat d'aparcaments de bicicleta en els punts d'intercanvi modal és
imprescindible per a superar el radi d'acció dels 5 km que la bici està en condicions d'oferir
a l'usuari en aquest mode de transport. Els aparcabicis en aquests casos han de ser de llarga
duració i això obliga a reforçar les condicions de seguretat i protecció enfront de les
inclemències del temps que els usuaris necessiten. A partir de l'experiència inicial que va
tindre lloc durant la Setmana Europea de la Mobilitat en l'estació de Metrovalencia de
Torrent-Avinguda, està previst desplegar els pròxims 6 mesos diverses instal·lacions
d'aquest tipus en estacions concorregudes per ciclistes i usuaris de vehicles de mobilitat
personal tant de la xarxa de Metrovalencia com en la xarxa del Tram d'Alacant. A partir de
l'experiència anterior, es procedirà al desplegament d'aquesta mena d'equipaments en
altres estacions de la xarxa d'FGV que tinguen potencial.

3. Licitació de l’Agenda Urbana Valenciana (AUV).

Aquest objectiu es relaciona amb l'eix 1, objectiu 9, de l'Acord del Botànic2os.
Aquest objectiu es compartit amb la Vicepresidència segona i
Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

L’Agenda Urbana Valenciana (AUV) s’emmarca en els compromisos de la Declaració de
Quito, que insta els estats, regions i ciutats de tot el món a la consecució dels objectius de
sostenibilitat urbana siga com siga la seua escala territorial. La Comunitat Valenciana,
recollint aquesta proposta, considera un objectiu prioritari de les seues polítiques
territorials l'elaboració i aprovació d'una Agenda Urbana Valenciana, orientada a la
sostenibilitat urbana en les seues tres accepcions: l'econòmica, l'ambiental i la social.
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En aquest sentit, cal recordar que la Comunitat Valenciana és un dels territoris europeus
amb major percentatge de població urbana, per damunt del 80%, i compta amb un sistema
urbà molt característic que, sense negar el fet metropolità cada vegada més accentuat, es
caracteritza pel manteniment d'unes ciutats mitjanes que compleixen un paper crucial per
a la prestació de béns i serveis al món rural i per a la millora de l'equilibri territorial.

L'AUV estarà organitzada en sis blocs temàtics que són: Economia Urbana, Territori i Ciutat,
Governança Urbana, Dret a la Ciutat i l'Habitatge, Ciutat Connectada i Qualitat Urbana i
Salut. Aquest últim, donada la conjuntura de la pandèmia actual, adquireix una especial
dimensió i consideració atés que els seus continguts fan referència, entre altres aspectes, a
la resiliència i el metabolisme urbà, la sobirania alimentària, la qualitat de l'aire, de l'aigua
i l'emissió de residus, l'energia distribuïda i les xarxes intel·ligents, les zones verdes i espais
lliures i als ecosistemes urbans, imprescindibles per a planificar i adaptar millor el nostre
territori enfront de qualsevol risc o amenaça. Per això, es proposa prioritzar la participació
d'aquest últim bloc debatent sobre les condicions de la ciutat i el territori que puguen
permetre una millor capacitat d’adaptació sobre aquest risc, amb especial referència a la
naturalització de la ciutat, la nova mobilitat, els equipaments i serveis urbans i les
condicions de l’habitatge.

4. Licitació de l’estudi per a l'impuls del transport ferroviari de mercaderies a la
Comunitat Valenciana

Aquest objectiu es relaciona amb l'eix 1, objectiu 10, de l'Acord del Botànic2os.

No hi ha dubte que el transport de mercaderies és un dels pilars del desenvolupament
econòmic, i molt especialment en una regió com la Comunitat Valenciana, amb una
excel·lent posició geogràfica. En moltes ocasions se'ns ha definit com la “Porta Sud
d'Europa”, sobre la base del nostre sistema portuari i les grans possibilitats de connexió
viària i ferroviària amb Europa a través del corredor Mediterrani. Cal no oblidar les

46

connexions que ofereixen els corredors Madrid-Comunitat Valenciana i CantàbricMediterrani.

En aquest moment especialment complicat, és necessari a més redoblar els esforços a fi de
potenciar els sectors que poden aportar major impacte econòmic positiu. Sens dubte,
l'aposta pel transport de mercaderies i, molt especialment pel transport ferroviari i la
intermodalitat, serà d'especial utilitat en aquesta obstinació. La millora constant de la
competitivitat passa inevitablement per la potenciació d'aquesta manera de transport, i la
seua combinació amb els transports marítim i per carretera; en suma, per la logística.

Per això, es vol elaborar un estudi amb la finalitat d'identificar i definir actuacions a
desenvolupar per la Generalitat Valenciana per a l'impuls del transport ferroviari de
mercaderies i establir els procediments necessaris per al seu desenvolupament i les seues
vies de finançament.

5. Inici de l'execució de la xarxa interurbana d'itineraris ciclistes inclosa en
l'Estratègia de Mobilitat Postcovid de la CV

Aquest objectiu es relaciona amb l'eix 1, objectiu 10, de l'Acord del Botànic2os.

La pandèmia ha convertit la bicicleta en el mode de transport amb major potencial de
creixement en els pròxims mesos. És segura, saludable i no contaminant. Per a aprofitar
aqueixa oportunitat, l'Estratègia de Mobilitat Postcovid que ha redactat la Generalitat
pretén completar en els pròxims sis mesos una xarxa interurbana d'itineraris ciclistes en
les localitzacions que més demanda registren; això és, en les àrees metropolitanes,
conurbacions i zones densament poblades d'hàbitat dispers. L'objectiu és multiplicar la
xarxa utilitzable connectant entre sí els espais ciclables existents a l'interior de les pròpies
ciutats. Algunes d'aquestes actuacions s'executaran sobre itineraris existents. S’hi
realitzaran millores en el paviment, els encreuaments o la senyalització. Altres actuacions
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seran de nova infraestructura i significaran segregar carrils en la calçada, crear ciclocarrers
o obrir nous trams. En els pròxims sis mesos s'iniciarà l'execució de la xarxa interubana
d'itineraris ciclistes.
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CONSELLERIA D´INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I
SOCIETAT DIGITAL
1. Establir les bases de la Institució Valenciana per a la Incorporació d'Investigadors
d'Excel·lència

Aquest objectiu es relaciona amb l´eix 3, objectiu 33, de l´Acord del Botànic2os.

Les primeres accions a desenvolupar en la creació d'aquesta institució seran:
•

Elegir la direcció científica de la institució per què cal tindre una institució d'atracció
de talent d'alt nivell i internacional, que siga el següent pas al Pla GenT i que
permeta reforçar el nostre sistema de ciència i investigació, atraure fons
internacionals i privats, augmentar la transferència de tecnologia a les nostres
empreses, i garantir un sistema preparat per a possibles contingències (COVID,
digitalització, etc)

•

Desenvolupar els estatuts de la institució per a començar el treball científic.

•

Nomenar un Comité Científic-Empresarial per a definir les línies estratègiques
d'investigació de la CV que serà l'encarregat de definir les línies prioritàries
d'investigació a la frontera del coneixement, adreçades a reforçar els sectors
estratègics de la Comunitat.

•

Generar un pacte polític per a garantir l'estabilitat i futur d'aquesta institució.

2. Mapa de la Intel·ligència Artificial a la Comunitat Valenciana

Aquest objectiu es relaciona amb l´eix 4, objectiu 13, de l´Acord del Botànic2os.

Elaboració d’un mapa de la Intel·ligència Artificial a la Comunitat Valenciana mitjançant un
estudi per a la detecció d'empreses, grups d'investigació i entitats que treballen en l'àmbit
de la intel·ligència artificial.
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S´inclou dins de l´Estratègia d´Intel-ligència Artificial de la Comunitat Valenciana i aquest
estudi permetrà la selecció de polítiques per a l'impuls de sectors estratègics clau i la
identificació de possibles proveïdors. El caràcter transversal d'aquestes tecnologies
permetrà la seua difusió a altres sectors.

3. Creació de l´Observatori de Bretxa Digital.

Aquest objectiu es relaciona amb l´eix 3, objectius 3-4, de l´Acord del Botànic2os.

La creació de l'Observatori de Bretxa Digital, té com a objectiu conéixer, entre altres
aspectes, la situació en la Comunitat Valenciana en termes quantitatius i qualitatius de la
bretxa digital en matèria d'ús, d'adquisició de competències digitals i de bon ús de les TIC,
la distribució territorial d'aquesta problemàtica i els indicadors que es determinen en les
polítiques públiques d'avanç de la societat digital i de lluita contra la bretxa digital.

L´Observatori ha de constituir-se com el fòrum de participació que permeta l'impuls
compartit entre les administracions públiques, els agents econòmics i socials i la societat
civil organitzada, amb capacitat de cooperació i de contribució en la planificació
estratègica de les polítiques públiques. Será un contenidor permanentment actualitzat
d´informació en el qual es recopilen dades estadístiques, estudis i informes.

4. Constitució de la Mesa d´experts per a analitzar l´oferta de graus i màsters dins
del sistema universitari valencià

Aquest objectiu es relaciona amb l´eix 4 de l´Acord del Botànic2os.

Comissió de treball amb experts externs, l'administració educativa i les universitats
valencianes per a analitzar l'oferta de graus i màsters dins del sistema universitari
valencià.
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Planificar, juntament amb les universitats valencianes, una oferta de graus en un horitzó
temporal a llarg termini, tenint en compte les seues competències en l'ordenació del
mapa de titulacions universitàries en la CV.

Consensuar una oferta de màsters per a respondre a les demandes socials i laborals,
afavorint la col·laboració interuniversitària mitjançant els màsters interuniversitaris.

5. Diagnòstic del sistema de I+D+I valencià després de la crisi de la COVID-19.

Aquest objectiu es relaciona amb l´eix 4 de l´Acord del Botànic2os.

Estudi diagnòstic del sistema econòmic i social centrat en la I+D+I (investigació i innovació)
de la Comunitat Valenciana en el marc post-Covid, què inclou anàlisi actualitzada del
sistema valencià de I+D+i; identificació dels canvis que està afrontant el sistema i els reptes
als quals ha de donar resposta com a conseqüència de la crisi del coronavirus i identificació
de les febleses, amenaces, fortaleses i oportunitats que puguen afectar en major o menor
mesura al context de la recerca i innovació en la Comunitat Valenciana, per a l'abordatge
dels canvis econòmics des d'una perspectiva basada en el coneixement.

El diagnòstic servirà per a orientar l'Estratègia d'Especialització Intel·ligent en Recerca i
Innovació

de

la

Comunitat

Valenciana

(RIS3-CV)

referida

a

la

focalització

productiva/empresarial dels sectors productius en àmbits potencialment competitius.
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CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I
QUALITAT DEMOCRÀTICA

1. Realització d’enquesta de satisfacció del sistema d’atenció a la ciutadania centrat
especialment en l’atenció durant la pandèmia de la COVID-19.

Aquest objectiu es relaciona amb l'eix 5, objectiu 7, de l'Acord del Botànic2os.

La realització d'enquestes és la via per a conéixer el grau de satisfacció de la ciutadania
amb els serveis públics, i contribuir així a determinar els punts forts i febles d'aquests
serveis i aplicar posteriorment mesures de millora de la qualitat. Són la manera de tindre
present la percepció dels usuaris i usuàries respecte als serveis públics que es presten, i
és especialment important en l’àmbit de l’atenció a la ciutadania, porta d’entrada de la
població a l’administració i que determina en gran part la imatge que es fa la ciutadania
de les administracions públiques.

Cal destacar que en l’atenció a la ciutadania s'han realitzat avanços nous i dinàmiques
especials provocades per la pandèmia que tenen un gran impacte i que s’han d’avaluar
per a millorar: automatització de processos en el 012, necessitat de la cita prèvia per al
control de l'aforament, major demanda de serveis telemàtics, etc. També es detecten
mitjançant els canals d’atenció problemes organitzatius del conjunt de la Generalitat que
es poden tractar o analitzar, com l’organització de les cites prèvies.
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2. Projecte pilot d’avaluació i rendició de comptes de l’acció de govern
Aquest objectiu es relaciona amb l'eix 5, objectius 3 i 7, de l'Acord del Botànic2os.

Incorporació, en el funcionament de l’administració i en el portal de transparència de la
Generalitat, d'una eina que permeta fer un seguiment gràfic i senzill de l'estat d'execució
i avaluació dels plans de la Generalitat. Tot i que la ferramenta és replicable a qualsevol
pla que incloga mesures i indicadors, aquesta ferramenta s’utilitzarà en un primer
moment per al seguiment i la rendició de comptes de l’execució del Pla Biennal de
Transparència 2019-2021.

Aquesta ferramenta permetrà major eficàcia i eficiència en el funcionament de
l’administració, i facilitarà dur a terme el seguiment de l’acció de govern, i major
transparència de cara a la ciutadania.

3. Cap a una Xarxa de Governança Participativa Municipal: Trobades en línia amb
les entitats locals.

Aquest objectiu es relaciona amb l'eix 5, objectiu 2, de l'Acord del Botànic2os.

Realització d’unes jornades en format on-line, una per província, realitzades en
coordinació amb la Universitat d’Alacant, la Universitat de València i la Universitat Jaume
I, on participarà personal tècnic i polític amb competències en participació ciutadana dels
municipis i diputacions.

Açò servirà per a constituir un espai conjunt amb entitats locals de la Comunitat
Valenciana per compartir experiències i reflexions, millorar el disseny i aplicació de les
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polítiques participatives i estendre la cultura de la participació per la resta dels municipis.

L’objectiu serà la constitució d’una Xarxa Autonòmica de Governança Participativa
Municipal. Als tallers es debatran també els indicadors que hauran de reunir una
experiència participativa per a ser de qualitat.

4. Procés participatiu del Vé Pla Director de la Cooperació Valenciana.

Aquest objectiu es relaciona amb l'eix 2, objectiu 12, de l'Acord del Botànic2os.

En el marc de l’elaboració del Vé Pla Director de la Cooperació Valenciana es
desenvoluparà un procés participatiu que comptarà amb les entitats i membres del
sector i persones expertes en la matèria així com altres institucions, actors i ciutadania
que no formen part del món de la cooperació, amb la finalitat de millorar el disseny, la
implementació i l’apropiació de les polítiques de cooperació. La inclusió amb agents
aliens a la cooperació poden contribuir a generar una visió més àmplia, compartida i
inclusiva de les polítiques de cooperació.

Els objectius concrets del procés participatiu que iniciarem seran:
•

Generar una anàlisi precisa de les capacitats generades i de les potencialitats
existents entre els agents de la cooperació per a contribuir al desenvolupament
sostenible.

•

Generar aprenentatges, a través d’un procés de debat i reflexió obert a diversos
agents i a la ciutadania organitzada, que facilite l’apropiació d’una visió
estratègica col·lectiva de la cooperació valenciana al desenvolupament.

•

Identificar, reconéixer i enfortir els trets identitaris diferencials de la Cooperació
Valenciana i la seua contribució al desenvolupament humà sostenible en l’actual
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context internacional globalitzat.
•

Produir coneixement per a sustentar l’elaboració del Vé Pla Director de la
Cooperació Valenciana 2021-2025, a través d’una millor definició dels àmbits
estratègics d’intervenció prioritària davant el context de la pandèmia.

5. Inici del projecte «Espais/Itineraris de la Memòria»: disseny visual.

Aquest objectiu es relaciona amb l'eix 5, objectiu 4, de l'Acord del Botànic2os.

La fórmula ja ha estat utilitzada per altres comunitats autònomes i es basa en il·lustrar
totes les accions, llocs i elements vinculats amb la memòria democràtica de la Comunitat
Valenciana per a facilitar la seua identificació i seguiment. Per això el primer pas i objectiu
d’aquest semestre serà el disseny d’una imatge de la xarxa que agrupe tots els elements
abans mencionats.

Ja existeixen molts elements i espais recuperats que estan servint d’aprenentatge
històric, dignificació col·lectiva i reclam turístic, principalment impulsats des de l’àmbit
municipal. La proposta és unir tots aquests espais per a crear itineraris memorístics,
generant un paraigua comú.

Aquest projecte pot tindré especial incidència pel que fa al turisme als municipis de
l’interior del territori, on encara es conserven molts elements relacionats amb el camp
de batalla dels exèrcits durant la Guerra Civil, i es convertirà en una política per a
combatre el despoblament.
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