PROPOSTA D’ACTIVITAT NORMATIVA DE LA GENERALITAT
PER AL PRIMER SEMESTRE DE 2016

•

Llei de l’Agència Valenciana de la innovació.
Per tal de coordinar, unificar i millorar la gestió de totes les polítiques
d'innovació del Consell.

•

Llei de Turisme, Oci i Hospitalitat de la Comunitat Valenciana.
Una llei moderna i d'avantguarda que contemple i regule tots aquells aspectes
que guarden relació amb un sector que és clau per a l'economia, l'ocupació, la
vertebració del territori i també la identitat i el prestigi de la comunitat.
Davant del canvis permanents que experimenta el sector en este món global,
els reptes de la revolució tecnològica en l'era digital, les transformacions de la
demanda i els nous models de negoci en l'àmbit de l'oferta, cal reaccionar i cal
legislar.

•

Llei de creació de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències.
Creació d'un ens, un organisme autònom que concentre tots els esforços,
capacitats, competències i recursos de la Generalitat en matèria de seguretat i
resposta a les emergències.

•

Llei de Coordinació de Policies Locals. Desenvolupar un nou marc normatiu en
matèria de Policia Local.
És un document que millora la resposta de coordinació eficient de les Policies
Locals a nivell supramunicipals, tenint un paper rellevant com a corrector i
vertebrador de les desigualtats socials.
La nostra voluntat és convertir la Policia Local en un instrument de Cohesió i
integració social, fugint del concepte de la idea de l'ordre públic.

•

Llei del Règim de la mancomunitats de la Comunitat Valenciana.
De nova creació amb dos elements diferenciadors, les mancomunitats que
s'aproximen a la realitat comarcal i les que es constitueixen de forma concreta
per a la prestació de determinats serveis. Millorar les sinergies econòmiques i
propiciar l'estalvi econòmic dels ciutadans.

•

Decret de coordinació de diputacions respecte a la Política Turística.
Fixar accions i estratègies comunes de promoció turística de la Generalitat i les
Diputacions Provincials. Incrementar sinÈrgies i recursos.

•

Decret de Coordinació de diputacions respecte de la política en matèria
d'esports i patrocinis esportius.
Fixar accions i estratègies comuns de promoció i execució d'esdeveniments
esportius i coordinar els patrocinis esportius.

•

Projecte de Llei de reforma de la Llei de Règim Local Valenciana de 2010.
Adaptació i Modernització.

•

Decret pel qual es modifica el Decret 212/2009, del Consell, pel qual es regula
el Registre de prestadors de servicis de comunicació audiovisual de la
Comunitat Valenciana.
Decret anterior a la Llei General de Comunicació Audiovisual 7/2010. Mai s'ha
posat en pràctica. Actualitzar i coordinar amb l'Estat.

•

Proposta d'acord del Consell per a sol·licitar al Govern la gestió d'un 2n
múltiplex de TDT d'àmbit autonòmic en la CV.
Sol·licitud d'un segon multiplex, un per RTVV i cadenes privades i l'altre per a
acord de reciprocitat amb Catalunya, Aragó i Balears.

•

Proposta al Consell per la qual es modifica el Decret ACC i MA.
Incloure a proposta dels partits de 5 representants per al procés de transició i
possibles emissions de RTVV fins a la nova llei.

•

Proposta de Resolució del Consell per a l'adjudicació de les llicències de TDT
en les demarcacions i als operadors que han aportat documentació.
Adjudicació de les llicencies TDT conforme concurs de l'anterior govern de la
Generalitat.

•

Decret pel qual es regula el règim jurídic per a la prestació dels servicis de
comunicació audiovisual sense ànim de lucre en l'àmbit de la Comunitat
Valenciana.
Desenvolupar la llei estatal per a ràdios i televisions sense ànim de lucre.

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES
•

Llei Integral de Transsexualitat. Té per objectiu reconèixer la identitat de les
persones transsexuals i els drets en igualtat que comporta eixe reconeixement.
La llei pretén també lluitar contra la discriminació que pateix este col·lectiu, un
els més exclosos i vulnerables de la nostra societat.

•

Llei de Joventut, Adolescència i Infància. Substituirà, millorarà i ampliarà la Llei
de Joventut de la Comunitat Valenciana 18/2010. Una llei feta amb les persones
joves i per a elles, en col·laboració estreta amb el Consell de la Joventut de la
Comunitat Valenciana. Regularà el món de l’oci alternatiu, l’educació no formal
com a element de cohesió social i combatrà les desigualtats socials entre els
més menuts.

A més:
•

Es posaran en marxa les Oficines d’Atenció a Persones Migrants, amb una xarxa
municipal (comarcal a partir de 2017) d’assistència tècnica i assessorament
municipal, formació i coordinació de les polítiques de migració i
interculturalitat.

•

Pla d’intervenció sobre diversitat sexual a les escoles i instituts, en coordinació
amb la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

•

Posada en funcionament del Consell Valencià d’Igualtat i Polítiques Inclusives.
Primera reunió constitutiva el 19 de gener.

•

Creació d’una comissió valenciana de tuteles que elabore un nou model de
gestió de tuteles.

•

Posada en funcionament d’un pla d’emancipació i acompanyament per a
persones joves ex-tutelades de la Generalitat.

•

Elaboració d’itineraris d’inserció sociolaboral per a col·lectius vulnerables i
exclosos socialment (persones prostituïdes, salut mental, sense lar, dones
víctimes de la violències de gènere, ex-presos i ex-preses...).

•

Elaboració del Tercer Pla Integral de famílies, infància i adolescència.

•

Dotar de transparència els processos d’adopció i decisions en l’acolliment
familiar.

•

Treballar en la modificació del Decret 18/2011 pel que s’estableix el
procediment per reconèixer el dret a les prestacions del sistema valencià per a
les persones en situació de dependència, així com també l’Ordre 21/2012 per la
qual es regulen els requisits d’accés al programa d’atenció a les persones i

famílies en situació de dependència, en la línia de descentralitzar la gestió i
aproximar i facilitar l’accés a la valoració de la dependència a través dels serveis
socials municipals.
•

Retorn als centres de les persones que els van abandonar per no haver pogut
fer front al copagament confiscatori.

•

Revisar les baixades de grau massives que es van dur a terme per l’antic govern.

•

Iniciar les converses per a començar el procés normatiu d’una Llei inclusiva de
serveis socials que actualitze i millore l’actual, de manera que els serveis socials
no tinguen un caràcter assistencial sinó universal i es reconeguen com a drets
subjectius de totes les persones.

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

•

PLANIFICACIÓ PRESSUPOSTOS 2017. Aprofundiment en els canvis escomesos
en l'elaboració del pressupost per 2016. La planificació del pressupost de 2017
s'iniciarà sobre els mesos de febrer-març, en coordinació amb les conselleries,
partint de la base de la despesa real de les diferents partides. Tot això a fi de
dissenyar escenaris pressupostaris realistes, que permeten l'assignació de
recursos ajustats a les necessitats reals.

•

CONSOLIDACIÓ DE L'INSTITUT VALENCIÀ DE FINANCES COMO A BANCA
PÚBLICA VALENCIANA. L'objectiu és posar a la disposició de les xicotetes i
mitjanes empreses valencianes crèdits amb la finalitat d'impulsar als sectors
productius valencians, al mateix temps que es buscaran mecanismes per
augmentar la seua activitat creditícia. La finalitat última és injectar recursos a
l'economia real valenciana. Especial énfasi es posarà en la consecució del
màxim de recursos provinents del Pla Juncker de la UE.

•

REFORMA LEGAL DEL SECTOR PÚBLIC EMPRESARIAL I FUNDACIONAL.
La reestructuració del Sector Públic Empresarial i Fundacional precisa d'un marc
legal que unifique les disposicions sobre la matèria i, alhora, determine quines
entitats del sector públic són imprescindibles per a la prestació dels serveis
públics o actuacions d'interès general. La nova normativa introduirà
mecanismes de transparència i control públic dels recursos econòmics i
determinarà les empreses, entitats i organismes a extingir definitivament.

•

POSADA EN MARXA DE l'INSTITUT VALENCIÀ D'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA
(IVAT) com a EMBRIÓ DE LA FUTURA AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA. El
futur organisme constituirà una potent eina per millorar la gestió i homologar la
Comunitat Valenciana amb les autonomies més avançades en esta matèria, al
mateix temps que serà el marc idoni per dur a terme actuacions contundents
en la lluita contra el frau.

•

REFORMA DEL SISTEMA TRIBUTARI VALENCIÀ (impostos cedits, taxes i
percentatges sobre els impostos generals) per dotar la Comunitat Valenciana
d'una sistema fiscal eficient i progressiu. Per a això es crearà una COMISSIÓ
D'EXPERTS, amb la finalitat de dissenyar el nou marc legal tributari.

•

APROVACIÓ D'UNA NORMATIVA REGULADORA DELS FONS DE CAIXA FIXA. El
Decret vigent data de 1998, sense que es contemplen en ell les condicions
econòmiques, socials i polítiques actuals. La finalitat és adequar-se a la gestió

•

des de la perspectiva d'aconseguir la major eficiència dels recursos, al mateix
temps que s'implanten les mesures de transparència necessàries.

•

Pla de Xoc contra el frau en l'Impost sobre el Patrimoni. Inici d'una campanya
en este mes, perquè 800 contribuents que no declaren l'Impost de Patrimoni
complisquen amb les seues obligacions tributàries.

•

Elaboració de l'ORDRE DE COMPROVACIÓ de VALORS en les transmissions
patrimonials, amb la finalitat de garantir la seguretat jurídica i ajustar els
coeficients al valor real dels immobles.

•

PLA D'IMPLANTACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA per fer realitat una
GENERALITAT SENSE PAPERS al llarg d'esta legislatura. A més es pretén
FACILITAR LA RELACIÓ DE LA CIUTADANIA AMB L'ADMINISTRACIÓ i AFAVORIR
L'ESTABILITAT DE LES PIMES del sector TIC en la CV, marginades completament
per la sistemàtica subcontractació de les grans multinacionals.

•

PROPOSTA D'UN NOU MODEL DE FINANÇAMENT AUTONÒMIC I NEGOCIACIÓ
AL SI DEL CPFF. L'objectiu és garantir UN FINANÇAMENT JUST PER AlS
VALENCIANS. En paral·lel, interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat per
reclamar la garantia de cobertura dels serveis bàsics fonamentals en condicions
d'igualtat.

CONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I
COOPERACIÓ

•

Decret del Codi de Bon Govern. Que marca principis ètics en el funcionament
de la Generalitat i, específicament, per a les persones que ocupen càrrecs
directius. Ja està publicat el projecte de Decret i en les pròximes setmanes
s'aprovarà pel Consell.

•

Decret que regula els CEVEX (Centres de valencians en l'exterior) ordenant el
seu reconeixement, les relacions amb la Generalitat i la seua coordinació. En
procés de redacció.

•

Decret que regula i desenvolupa tot el que la Llei 2/2015 establix quant a
l'aplicació de la transparència per a resoldre aspectes administratius i de
funcionament. En procés de redacció.

•

Elaboració del projecte de Llei valenciana de Foment de la Responsabilitat
Social. Per a incorporar la Responsabilitat Social a la contractació pública i
impulsar-la en el sector privat.

•

Elaboració d'una nova Llei de cooperació que actualitze les polítiques de la
Generalitat en la cooperació per al desenvolupament seguint allò debatut en la
Conferència Estratègica del passat mes de novembre.

•

Encetar un ampli procés de diàleg, obert al teixit associatiu per a elaborar la
proposta de Llei de Participació i Suport a l'Associacionisme (previst per a
2017).

•

Presentació del portal de transparència. Creació d'una nova web per a facilitar
l'accés als continguts que determina la Llei 2/2015 i fer-los més accesibles

CONSELLERIA
D'AGRICULTURA,
DESENVOLUPAMENT RURAL

•

MEDI

AMBIENT,

CANVI

CLIMÀTIC

I

Llei de Pesca:
Refondre en un sol text la llei de pesca i la de conservació dels recursos
pesquers donant un instrument adequat per aplicar la nova política pesquera
comuna reflectida en el Reglament 1380 i la nova organització comuna de
mercats de productes de la pesca i incorporar un major sensibilitat ambiental.
Es regulen activitats de diversificació pesquera i aqüícola així com les figures de
les OPP, incorporant també la figura de la federació autonòmica de confraries
de pescadors i crea el consell autonòmic assessor en matèria de pesca i
aqüicultura.

•

Llei d'Ordenació i Modernització d'Estructures Agràries:
Existeix un consens unànime que es plantege com a necessari incrementar la
competitivitat en la producció agrària valenciana i millorar la renda de les
persones que treballen en l'agricultura i la ramaderia. Ineludiblement això ha de
passar per vèncer la dinàmica de minifundisme, parcel·lació i abandó de terres
dels últims temps acabant amb la negligència de l'administració. La nova llei
pretén articular els mecanismes necessaris i suficients per ordenar i millorar les
estructures productives de manera que s'aconseguisquen explotacions de
dimensions econòmiques viables a través d'actuacions de tot tipus i accionats
tant per l'administració com pels propis productors.

•

Llei d'Integració Ramadera:
El mecanisme d'integració de certes produccions ramaderes molt importants
per a la Comunitat Valenciana com a pollastres i porcs està estès a la major part
de les explotacions existents. Avui dia no existeix cap regulació sobre este tema
i provoca situacions d'indefensió del productor o productora, si més no,
confusió.
Per això esta llei pretén establir el marc jurídic necessari per delimitar
responsabilitats i drets en el nexe integrat-integrador que facilite i millore un
mecanisme útil i eficient però mancat de regulació i claredat.

•

Llei del IVIA:
La nova llei busca actualitzar i fer mes operativa, sostenible i funcional la
dinàmica de treball i continguts de l'IVIA per donar resposta a les necessitats
del sector d'una forma mes àgil, transparent i participativa.

Per a això s'utilitzen com a referents models que ja han donat bon resultat a
nivell europeu i nacional. Wageningen, INRA, Neiker etc.

- MEDI AMBIENT
•

Llei d'Espais Naturals Protegits
La llei actual és de 1994. La nova normativa refondrà les successives
modificacions efectuades al llarg dels anys mitjançant la Llei d'acompanyament
dels pressupostos, com ara les figures de protecció, la incorporació de directorsconservadors o la inclusió dels espais de la xarxa Natura 2000 en el sistema
d'espais protegits valencians. Al mateix temps es revisaran conceptes i mesures
relatives a la conservació i gestió dels espais protegits a fi d'actualitzar-los i
facilitar-ne l'aplicabilitat. La creació d'una nova llei d'ENP ha estat una
suggerència repetida de l'Advocacia de la Generalitat.

•

Decret de declaració dels Paratges Naturals Municipals
És un decret que pretén desenvolupar la figura dels paratges naturals protegits
amb l'objectiu de facilitar-ne la tramitació i regular i clarificar la participació
dels ajuntaments en la gestió d'estos espais.

•

Llei d'Agents Mediambientals
Esta llei crearà el cos valencià d'agents mediambientals. Es regularan les
funcions i la dependència orgànica, així com l'accés al cos i els requisits que
regiran la carrera professional. També es contemplarà la creació i articulació de
grups d'especialització, com ara el d'investigació de causes d'incendis forestals,
el de treballs verticals o el de custòdia de zones marines i litorals protegides.

•

Llei de la caça sostenible
La nova llei valenciana de la caça sostenible, més enllà de consideracions
esportives, reforçarà la perspectiva de la caça com a activitat de gestió
sostenible dels recursos naturals del territori.

•

Llei de pesca continental
La llei actual és de 1942. Hi cal una profunda revisió per adequar-la al moment
actual, tant des d'un punt semàntic i conceptual com des d'una perspectiva
sócio-econòmica i de consideració eco-sistèmica dels espais ocupats per aigües
continentals.

•

Llei forestal i Decret del Pla d'Acció Territorial Forestal (PATFOR)

Esta revisió integral de la normativa forestal valencià té l'objectiu d'harmonitzar
la funció protectora dels recursos naturals essencials del territori, que
exerceixen les formacions forestals valencianes, amb les funcions socials i
d'activitat econòmica, tot des d'una perspectiva de sostenibilitat ambiental i
considerant també la importància de la conservació dels boscos en l'actual
escenari de canvi climàtic. Malgrat que la Llei forestal valenciana de l'any 1993
va ser en el seu moment una llei molt avançada és obvi que el temps
transcorregut fa aconsellable la seua revisió.
•

Decret de desenvolupament de la Llei de Patrimoni Arbori Monumental
La llei de Patrimoni Arbori Monumental de 2006 va ser aprovada per unanimitat
de les Corts Valencianes. Esta Llei preveia l'elaboració d'un decret de
desenvolupament que fins ara no ha estat impulsat i que és necessari
d'elaborar i aprovar per tal d'aconseguir la seua plena implantació.

•

Llei d'Avaluació Ambiental
La llei valenciana actual d'Impacte Ambiental és de 1989 i el seu reglament de
desenvolupament de 1990. Esta nova Llei actualitzarà conceptes i adaptarà a
l'ordenament normatiu valencià els supòsits previstos en els procediments
d'avaluació ordinaris i simplificats que contempla la Llei bàsica estatal
d'Avaluació Ambiental de 2013.

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT
•

Decret d'admissió escolar
Regulació (de caràcter anual) de l'admissió d'alumnes als centres educatius
sostinguts amb fons públics, seguint els principis de la igualtat d'oportunitats
independentment del nivell de renda, la millora constant de la qualitat
educativa i l'ensenyament públic com a element central del sistema educatiu.

•

Nova Llei de l'IVAM
Modernitzar la legislació del principal museu valencià per dotar-lo de major
independència del poder polític de torn i millorar la fiscalització econòmica
després d'anys de desgavells que han acabat en la fiscalia.

•

Llei de Mecenatge
Regular la captació de fons privats per iniciatives culturals, esportives,
educatives, etc. d'interès públic per fomentar-ne el finançament i la viabilitat.

•

Modificació de la Llei de Patrimoni
Posar ordre normatiu per facilitar la utilització d'infraestructures educatives pel
desenvolupament d'activitats fora de l'horari lectiu, amb l'objectiu d'optimitzar
l'impacte positiu de l'escola al seu entorn.

•

Decret de convocatòria d'oposicions a docents
Convocarem 1,055 places de docents en 2016, de primària, secundària, escoles
d'idiomes, fp i ensenyament de règim especial, és la major convocatòria de
places des de 2010. L'estabilitat de les plantilles i la reducció de les ràtios, tot i
les dificultats de la Generalitat per l'asfíxia financera, són claus per la qualitat
educativa.

CONSELLERIA D’HABITATGE, OBRES PUBLIQUES I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
- ORDENACIÓ DEL TERRITORI, URBANISME I PAISATGE
•

Aprovació del Patricova. Abandonat en un calaix pel govern del PP
El Pla fou revisat pel nou equip tècnic i aprovat definitivament, pel Consell del
dia 29 d'octubre de 2015 . Constitueix un document tècnic de caràcter
vinculant, essencial per a una planificació urbanística responsable, en orientar
els creixements urbanístics als emplaçaments mes adients i prohibir l‘ocupació
de sols amb greu risc d’inundacions, evitant que les decisions de qualificació de
sol urbanitzable es prenguen amb caràcter discrecional en funció d’interessos
econòmics concrets. Es troba en fase d'al·legacions.

•

Inici de la tramitació del Pla d'Acció Territorial del Litoral. Moratòria d'un any
per evitar la aprovació de programes que afecten els 500 primers metres de la
costa.
Ha estat aprovat el document d'inici del pla, que després de la seua exposició
pública i aprovació definitiva, impedirà la nova urbanització de les zones de
costa que encara resten verges, i atorgarà un règim coherent a tot el sol no
urbanitzable situat prop de la costa, per a preservar els valors paisatgístics i
ambientals d’estes zones privilegiades, procurant la seua regeneració i posada
en valor en favor del conjunt de la ciutadania. Per a evitar de forma urgent
noves urbanitzacions, mentre s’aprova definitivament el Pla, es va acordar una
suspensió d’un any en l’aprovació de nous programes a dit àmbit.

•

S’ha revisat el El Pla d’Acció Territorial de l’Horta, s’han mantingut converses
amb gran part dels Ajuntaments afectats, per a compassar els seus creixements
urbans, a la necessària protecció de l’Horta de València, als efectes d’exposar al
públic en els pròxims mesos una nova versió molt mes ambiciosa i el mes
consensuada possible.

•

S’ha donat caràcter vinculant als informes relatius a l'Estratègia Territorial de la
Comunitat, per què siga la base real del planejament, evitant en el futur
creixements no justificats des de la perspectiva dels interessos generals.

•

Inici del procés de desclassificació de sòl per adaptar-se a la nova política de
racionalització del ús del sòl i a la protecció del medi ambient. Està remetent-se
de forma progressiva carta a tots els Ajuntament, instant-los que presenten en
exercici de la seua autonomia local les modificacions de planejament que
disminuïsca el sòl urbanitzable, ajustant-lo a les necessitats reals de creixement
i als criteris ambientals que actualment marquen les directives europees. La
Conselleria ja ha iniciat un procés de desqualificació directa de sòl a través dels

Plans d’Acció Territorial en fase d’aprovació o redacció, litoral, horta,
metropolitans i infraestructura verda i paisatge.
- HABITATGE, REHABILITACIÓ I REGENERACIÓ URBANA
•

Ordre per evitar la Pobresa Energètica i ajudes d'emergència per al pagament
del lloguer. A primers de desembre es varen signar acords en les principals
companyies de subministrament energètic (electricitat i gas) per tal d’establir
un àmbit de col·laboració que comptant amb l'adhesió dels ajuntaments, es
pogueren fer front al casos de rebuts impagats i evitar el tall de
subministraments al les llars que es troben en risc d’exclusió social.
Per a fer front a les despeses s’ha publicat l’Ordre 3/2015 de 23 de desembre
de la Conselleria d’Habitatge, a on es regula el procediments i quanties
màximes a abonar als ajuntaments, que amb els requisits establerts, puguen
tramitar les ajudes a rebuts impagats d'energia, però també els que
corresponguen a ajudes de lloguer d’emergència de persones o unitats familiars
amb rendes inferiors a 1,5 iprem o 2 iprem si hi ha algú membre dependent,
per quanties fins a 660 € en subministraments i 100 € al mes en el cas de
lloguer, fins 12 mesos. Com és una ordre de Conselleria és possible que es
sotmeta a una nova correcció per tal de permetre que més persones es puguen
acollir amb major facilitat.

•

Tramitació de la Llei per la Funció Social de l'Habitatge. S’ha iniciat treballs per
elaborar la llei, constituït el Consell assessor i s’han dut a terme unes sessions
de participació prèvia amb agents socials, econòmics i administratius, per tal de
conèixer les problemàtiques i propostes. En este moment s’està en procés de
redacció una primera versió que contemplarà el dret a l’habitatge, la funció
social i la provisió de vivendes destinades a polítiques socials com a servei
d’interès general.

•

Pla de Dignificació de l'Habitatge Social. El Pla es formula per atendre la situació
del parc públic de la Generalitat aixi com les promocions pròpies de l'EIGE.

- OBRES PUBLIQUES, TRANSPORT I MOBILITAT

•

Consell Assessor de la Llei de Seguretat Ferroviària. S’ha creat el Consell
Assessor de la Llei de Seguretat Ferroviària per tal de redactar un avantprojecte
de llei de seguretat ferroviària de tal manera que es puga aprovar en el termini
de dos anys per les Corts Valencianes.

•

Signatura de la Declaració Institucional per a la creació d'una Autoritat Única
del Transport de l'àrea de València. S’ha firmat una Declaració Institucional per
a la creació d'una Autoritat Única del Transport del àrea de València que
coordine la gestió del transport metropolità de València i que va ser signada per
60 alcaldes de l’àrea metropolitana de València, que abarca una zona d'1,7
milions d'habitants i integraran serveis públics de transport com Metrovalència,
empreses de transport urbà com ara EMT, operadors de línies metropolitanes
agrupades en Metrobus i serveis de Rodalies de RENFE. Suposa també un
primer pas per a poder reclamar / recuperar de l'Estat una línia de finançament
per a l'Àrea Metropolitana de València

•

Aprovació dels estudis de planejament de l'Anell Verd Metropolità de València.
S’ha presentat el projecte "Anell Verd Metropolità de València" (52 km per
l'Horta i front litoral de la ciutat de València) que es desplegarà dins del
Programa FEDER 2014-2020 de la UE en desenvolupament d’una política de
mobilitat sostenible.

•

Conveni amb l'Ajuntament de València per a la modificació del PEPRI del
Cabanyal-Canyamelar

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I
LLIBERTATS PÚBLIQUES

•

Decret per a la creació d'una xarxa pública d'oficines d'atenció a les víctimes del
delicte. Estes oficines estaran dotades amb equips multidisciplinaris (psicòlegs i
psicòlogues, treballadors i treballadores socials, criminòlegs, lletrats i
lletrades...) que assistiran a les víctimes durant la tramitació completa del
procés judicial. D'àmbit provincial, cada oficina tindrà un desenvolupament
comarcal per donar cobertura als 36 partits judicials de la Comunitat.

•

Desenvolupament legislatiu complet necessari per reformar i millorar el model
valencià de justícia gratuïta que dignifique el treball dels advocats, advocades i
procuradors i procuradores d'ofici, amplie el seu àmbit d'actuació i millore la
prestació del servei que reben els usuaris.

•

Elaboració d'una nova Llei Electoral Valenciana.

•

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

•

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

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

•

Llei de Mort Digna (juny 2016).

•

Decret d'Impacte en la Salut. En totes les polítiques. Març 2016.

•

Pla de Salut 2016-2020. Decret o Decret - Llei amb participació de professionals,
experts i grups parlamentaris. Març - abril 2016.

•

Mapa Sanitari de la Comunitat. Decret. Abril 2016.

- ALTRES TEMES
A) Projecte Campanar. Presentació del projecte per a concurs d'idees al febrer.
Terminació del concurs a la fi de Març 2016.
B) Integració Sociosanitària.
Nou model d'atenció farmacèutica en l'àmbit soci sanitària. Objectiu estalvi econòmic
en la dispensació de Residències d'Ancians tant públiques com a privades.
C) UNIVERSALITAT. Extensió de l'assistència sanitària al col·lectiu exclòs d'immigrants.
Suspès el Decret - llei fins que es resolga el recurs de retirada de la suspensió. Es
preveu en breu termini.
D) COPAGO.- Aprovats els Decrets. Des d'1 de Gener de 2016.

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PPRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

•

Llei de Mineria Sostenible. Regulació activitat minera amb sectors com ara el
marbre d'Alacant i d'altres punts de la Comunitat Valenciana per trobar equilibri
entre impacte mediambiental i producció d'este important sector valencià. Ho
farem escoltant tots els implicats com els Ajuntaments (obviats en anterior llei),
empreses i Conselleria d'Economia que es coordinarà també amb Habitatge i
territori i Medi Ambient.

•

Llei Comerç sostenible. Regulació estable per a un sector molt important que
aglutina consumidors, xicotet comerç, grans superfícies i treballadors i
treballadores. Trobar l'equilibri entre tots ells i regular el sector a mitjan
termini.

•

Decret Pla energètic Valencià. Canviar el model energètic valencià que és un
dels majors problemes amb què es troben les empreses per a millorar la
competitivitat i productivitat abaratint la seua factura i també les famílies a la
seua economia domèstica. La idea és tendir cap a l'autoconsum. Fer servir
energies que tenim a l'abast i que són netes com l'eòlica, fotovoltaica i els
formats mixtes.

•

Decret àrees industrials. De la mà dels empresaris, els Ajuntaments i la
Federació de Polígons industrials, regularem els espais destinats a les empreses
i indústries. Marcarem les línies i requisits que hauran de seguir les noves zones
i també les obligacions, deures i serveis de cadascun dels agents participants en
polígons existents. En l'antic govern s'ha arribat a especular amb el sòl
industrial.

