PRESIDÈNCIA

1. Desenvolupament de la Direcció General de l’Agenda Valenciana Antdespoblament com a
òrgan d’impuls de polítiues transversals davant del repte demogràfc i la lluita contra la pèrdua
de població.
Aquest objectu es relaciona amb l’eix 5, objectu 0 de l’Acord del Botànic2os.
Signatura d’un conveni amb les quatre universitats valencianes amb investgació sobre despoblament (UJI,
UV, UPV i UA) per a l’elaboració d’un estudi sobre possibles modifcacions normatves en matèria territorial i
fscal en zoones anectades per la pèrdua demogrffca amb l’obeectu de fxar població i impulsar proeectes de
desenvolupament econòmic.

2. Impuls del diàleg social.
Aquest objectu es relaciona amb l’eix 4 de l’apartat 2 i 6 de l’Acord del Botànic2os.
Convocatòria de la Mesa del Difleg Social i actualitzoació de l’estructura d’aquesta, amb la posada en marxa
d’una quarta mesa sectorial sobre medi ambient i emergència climftca. Impulsar acords per a millorar el
mercat laboral, amb mesures consensuades entre els representants insttucionals per a millorar la qualitat
de l’ocupació i lluitar contra l’economia submergida.
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3. Elaboració del decret d’ajuda als ajuntaments sobreendeutats.
Aquest objectu s’indica en l’eix 5, objectu 0 de l’Acord del Botànic2os.
Desenvolupament del Decret llei de mesures per a anavorir l’accés universal als serveis públics que
permeten el saneeament de les enttats locals, especialment difcultat economicofnancera i el
cofnançament de serveis en zoones de baixa densitat poblacional. nn el segon semestre de 201d9 es publicarf
el decret que desenvolupa el pla d’aeuda als aeuntaments amb deute situat per damunt de les rftos que
marca el Ministeri d’Hisenda.

4. Nova etapa per a la presència valenciana davant de la Unió Europea.
Aquest objectu es relaciona amb l’eix 4, objectu 2 de l’Acord del Botànic2os.
nl Consell promourf la consolidació i l’ampliació de la infuència de la Comunitat Valenciana en el disseny de
les polítques i la partcipació en proeectes europeus i donarf impuls a la presència de les enttats
empresarials i socials valencianes i dels municipis a Brussel·les. ns renorçaran els recursos humans i
materials de l’ofcina de la Comunitat Valenciana a Brussel·les i es nacilitarf la incorporació de representants
dels sectors més directament implicats en la normatva i les decisions polítques de les insttucions
europees.
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5. Nova eina de control de l’oferta d’habitatge turístc en Internet.
Aquest objectu es relaciona amb l’eix 4, objectu 8 de l’Acord del Botànic2os.
La intenció de Turisme Comunitat Valenciana és contnuar avançant en la lluita contra l’intrusisme i l’onerta
no reglada, sobretot a través de les dinerents platanormes de comercialitzoació que operen per Internet. Així,
després de renorçar-se la inspecció, ara es busca obtndre innormació real del nombre i les característques
dels habitatges turístcs que es comercialitzoen en línia. A més, es podran contrastar les dades obtngudes
amb els que apareixen en el registre d’habitatges de turisme, així com obtndre resultats estadístcs per
províncies i municipis.
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VICEPRESIDÈNCIA

DEL CONSELL, CONSELLERIA

D’IGUALTAT I POLÍTIQUES

INCLUSIVES

1. Impulsarem la fgura de l’assistent personal iue possibilite una vida independent i autònoma,
amb dedicació especial a la població infantl (assistència terapèutca per a la recuperació infantl
–ATRI–).
Aquest objectu es mostra en l’eix , objectu 2 de l’Acord del Botànic2os.
Treballarem per impulsar totes les capacitats i les nortaleses en la primera etapa de vida, recuperant
destreses, nomentant la integració i rehabilitant les millors condicions neurofsiopsíquiques. Tot això amb
una mirada bioètca que ennortsca de manera substancial el seu proeecte vital, que onereix un ventall de
tractaments que permeta assolir la independència més elevada possible en la vida difria, i contribueix a la
recuperació de les malaltes o l’adaptació a la seua diversitat nuncional.
ns crearf un grup de treball que defnisca les necessitats terapèutques de xiquets i xiquetes que requereix
una persona ATRI, amb multdisciplinarietat per tndre un coneixement més obeectu i onerir el millor
acompanyament a cada xiquet o xiqueta.
ns modifcarf el Decret 62/201d7 per incorporar i regular aquesta nova fgura.
ns durf a terme una campanya innormatva per donar a conéixer aquesta nova possibilitat i també
s’impulsarf la normació del nou personal.
Aquesta mesura té un carfcter nonamentalment preventu per impedir l’agreueament de la situació de
dependència en els primers anys vitals i potenciar un sistema antcipatori i no pal·liatu ennocat a recursos
més insttucionalitzoadors.
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2. Esborrany de decret pel iual es regula la coordinació interadministratva, la col·laboració
fnancera en matèria de serveis socials i la coordinació amb els eiuips professionals de serveis
socials d’atenció primària de caràcter bàsic.
Aquest objectu es relaciona amb l’eix , objectu de l’Acord del Botànic2os.
Aquest decret establirf un nou marc de coordinació, cooperació i col·laboració entre la Conselleria
d’Igualtat i Polítques Inclusives i les corporacions locals per permetre una prestació i gestó dels serveis
socials estable, que millore la qualitat dels serveis públics dirigits a la ciutadania i siga efcient en la
utlitzoació dels recursos públics.
Les principals mesures del decret seran:
a) Crear l’òrgan de coordinació i col·laboració interadministratva de serveis socials, per regular la
col·laboració entre la Generalitat, diputacions i aeuntaments en matèria de fnançament, ordenació i
protocol·litzoació de les accions.
b) Aportar fnançament estable als aeuntaments per a quatre anys, la qual cosa permetrf tndre un
horitzoó fnancer a llarg termini que procure la consolidació dels llocs de treball de l’atenció primfria
dels serveis socials (equips base de serveis socials). nl fnançament respondrf a criteris de
corresponsabilitat, transparència, equitat territorial i optmitzoació dels serveis en un escenari
pluriennal per tal de permetre més estabilitat fnancera als aeuntaments i les mancomunitats. nl
contracte programa, a més a més, permetrf impulsar una relació de proximitat entre la prestació dels
serveis socials i la ciutadania que situarf l’ens local al centre de la prestació enectva dels serveis al seu
territori.
c) nstablir obeectus, actuacions, mecanismes d’avaluació, modalitat de fnançament i aliances externes
que permetran més efciència i efcfcia en la gestó dels serveis.
d) Crear i regular la fgura de la coordinació als equips d’atenció primfria de serveis socials, que
permetrf una relació estable de coordinació tècnica entre la Generalitat i les corporacions locals.
e) Delimitar les nuncions de les dinerents unitats de l’atenció primfria: equip d’intervenció social,
unitats d’igualtat, unitats de suport eurídic i unitats de suport administratu.
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Finalment aquest decret tndrf una incidència especial a les zoones rurals, entre altres motus per:


Donar estabilitat a les plantlles pronessionals d’atenció primfria. Aquestes plantlles estan
especialment anectades a les zoones rurals, per l’elevada despoblació d’aquestes.



Implantar la fgura de la coordinació als serveis socials, que no sol haver-hi habitualment en
aquests fmbits.



Millorar el fnançament a les corporacions locals i mancomunitats, especialment anectades per
aquest sistema, que podran consolidar l’atenció a la seua població d’una banda i, d’altra, les
condicions laborals dels seus pronessionals.

nn conclusió, el contracte programa benefciarf molt notablement o especialment les zoones rurals ea que,
d’una banda, s’ordenaran i es regularan les plantlles laborals i, d’altra, se’ls dotarf d’estabilitat
pressupostfria en un fnançament a llarg termini, que permetrf consolidar l’atenció social a la ciutadania.

3. Finançament per a enttats locals de programes d’igualtat o inserció sociolaboral de dones.
Aquest objectu es relaciona amb l’eix 2 de l’Acord del Botànic2os.
La Comunitat Valenciana és eminentment urbana: té 542 municipis, dels quals 387 tenen menys de 5.000
habitants i 331d menys de 2.500. nn coneunt, els que tenen menys de 1d0.000 habitants representen el
81d,92 % del total de municipis, mentre que la seua població suma un 1d7,72 % del total.
nl desenvolupament sostenible de les xicotetes poblacions només pot ser viable si té associat un territori
viu i dinfmic, habitat per persones en plena igualtat de drets.
Un dels aspectes poc valorat és el reconeixement del treball que han realitzoat les dones en el medi rural i el
potencial que tenen en la vertebració del medi rural. La vertadera igualtat de gènere contnua sent una
tasca per realitzoar, i és tant una responsabilitat dels poders públics com un compromís ètc amb les dones.
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Segons el diagnòstc de la igualtat de gènere en el medi rural, els dos problemes principals de la població
rural (envelliment i masculinitzoació) tenen una interpretació molt dinerent: mentre que l’envelliment és el
resultat de l’emigració constant de persones eoves des de na mig segle, la masculinitzoació indica per si
mateixa l’existència d’unes condicions que anavoreixen l’emigració de les dones. Les dones són més proclius
a emigrar de les zoones rurals que els homes: la masculinitzoació es converteix, així, en un indicador de les
desigualtats de gènere que impulsen les dones a emigrar.
nncara que aquesta partcipació més alta de les dones en l’emigració rural s’atribueix habitualment a
l’escassesa d’oportunitats laborals per a elles, hi ha evidències que posen de maninest la importfncia d’altres
nactors: un dels més importants són els estereotps que contnuen atribuint a les dones l’obligació de cuidar
altres persones, i el resultat d’això na recaure sobre elles la cura de les persones maeors (aquest problema
tendeix a agreuear-se encara més en el nutur, degut a l’envelliment de la població); la pressió social; la norta
cfrrega laboral (quan s’hi sumen treball productu i reproductu) i l’evolució més baixa, i l’obertura dels seus
companys que són homes.
La consecució d’un treball i l’apoderament de les dones revitalitzoaria el medi rural, que garanteix la
permanència als pobles, amb els seus valors de carfcter natural i cultural, quan s’evita el despoblament
progressiu.
Per tot això, les aeudes que preveu l’ordre, que arribaran a un total de 61d5.000 €, estan destnades a
subvencions a enttats locals perquè desenvolupen programes que promoguen la igualtat entre dones i
homes i/o la inserció laboral de les dones.
Per garantr més incidència a les localitats amb menys població, s’han utlitzoat dues variables:
D’una banda, es distribueix el pressupost en nunció de la població de les enttats locals que possibilita que
com menys població, més elevada siga l’aeuda rebuda. Així, el 40 % del pressupost s’assignarf a enttats
locals de fns a 2.500 habitants; per a les enttats locals, entre 2.501d i 5.000, el 25 % del pressupost. Això
implica que un 65 % del total s’assignaria a poblacions de menys de 5.000 habitants. nl percentatge per a les
enttats locals de 5.001d a 1d0.000 és d’un 1d5 % del pressupost.
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4. Afavorir l’associacionisme i la iniciatva de la gent jove en àmbits territorials iue, normalment,
no tenen accés a ajudes públiiues (1.000 x 100).
Aquest objectu es relaciona amb l’eix , objectu

de l’Acord del Botànic2os.

És una iniciatva de l’Insttut Valencif de la Joventut que premiarf un total de 1d00 proeectes amb 1d.000 €
cadascun. ns reconeixerf el valor de les propostes amb impacte al nostre territori tant en aspectes socials
com culturals en totes les seues variants. Amb aquests premis es vol donar visibilitat als dinerents grups de
persones eoves que al llarg de la comunitat treballen en l’fmbit local, però amb una visió global.
Seguint els valors del Botfnic, es vol donar suport a aquesta mena d’accions perquè servisquen d’exemple
per a altres associacions i proeectes.
nls premis estaran repartts en 1d0 zoones per tot el territori (les mateixes del programa “Xarxa Jove”) per
anavorir propostes en totes les zoones. D’aquesta manera visualitzoarem i donarem suport a proeectes en
zoones d’interior que no solen ser protagonistes. D’una altra banda, la gent pronessional de la “Xarxa Jove”
que coneix el territori normarf part de les comissions d’avaluació, i es garantrf, així, l’obeectvitat i la qualitat
dels proeectes seleccionats.
nls premis normen part de la línia de noment de la creació eove i d’aproximació a la cultura que el Carnet Jove
(que actualment tenen 250.000 eoves a la Comunitat Valenciana) ha posat en marxa.
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5. Reforçar la col·laboració entre el Ministeri de l’Interior (Secretaria General d’Insttucions
Penitenciàries) i la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiues Inclusives (Insttut Valencià
d’Atenció Sociosanitària) per al compliment de penes de treball en benefci de la comunitat.
Aquest objectu es relaciona amb l’eix , objectu

de l’Acord del Botànic2os.

L’obeectu és impulsar la col·laboració necessfria entre les dues insttucions per al compliment de penes de
treball en benefci de la comunitat, com a mesura alternatva a l’ingrés en presó, miteançant la prestació de
les persones condemnades de determinades actvitats d’utlitat pública, com és la prestació de suports
puntuals a persones amb necessitats d’atenció sociosanitfria.
ns proposarf que les penes assignades a l’IVASS siguen d’impacte social, com les relacionades amb delictes
o naltes contra la seguretat vifria o amb la conducció, que duen a terme mesures rehabilitadores amb el
suport a persones amb dany cerebral sobrevingut, persones amb parflisi cerebral, etc., moltes d’elles
víctmes d’accidents de trfnsit, i es realitzoaran en els dinerents recursos de lIIVASS.
ns tracta, en defnitva, d’una mesura conscienciadora de les conseqüències que tenen per a les persones la
comissió de determinats delictes o naltes, alhora que la pena imposada pot revertr no només en el canvi
real d’acttud de la persona condemnada, sinó en un vertader retorn a la societat del dany causat
prèviament, amb un benefci comunitari superior a qualsevol pena privatva de llibertat.
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VICEPRESIDÈNCIA

SEGONA

DEL

CONSELL,

CONSELLERIA

D’HABITATGE

I

ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA

1. Inici del procediment per a dur a terme un primer pla de resposta a les emergències
habitacionals.
Aquest objectu es relaciona amb l’eix , objectu 4 de l’Acord del Botànic2os.
Amb l’obeectu d’aconseguir que el dret a tndre accés a l’habitatge, reconegut en la Llei 2/201d7, del 3 de
nebrer, per la nunció social de l’habitatge, siga enectu, la intenció és donar una resposta rfpida a
l’emergència habitacional.
Això es durf a terme miteançant la compra directa d’habitatges als municipis on el concurs del primer Pla
d’adquisició d’habitatge ha quedat desert.
La proposta és posar en marxa els procediments administratus necessaris per a dur a terme aquesta
adquisició directa d’habitatges. nls recursos econòmics que tenim per a dur a terme aquest primer pla de
resposta són el romanent pressupostari una vegada publicada la resolució del concurs del primer Pla
d’adquisició de l’habitatge. Aquest primer concurs permetrf a la Conselleria d’Habitatge adquirir al voltant
de 40-50 habitatges per a lloguer social.
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2. Posar en marxa mecanismes per a una coordinació de les polítiues verdes del Consell iue
permeta avançar el compliment de l’Agenda 2030 a la Comunitat Valenciana.
Aquest objectu es relaciona amb l’eix , objectu 4 de l’Acord del Botànic2os.
L’Administració valenciana ha d’estar compromesa amb l’Agenda 2030 i amb els seus obeectus: la igualtat de
les persones, la protecció del planeta i la consecució d’un nutur de benestar per a tots i totes.
Complir aquest compromís passa per considerar aquests obeectus com a obeectus transversals de totes les
polítques públiques i per una coordinació dels distnts departaments del Consell, que permeta avançar el
compliment de l’agenda a la Comunitat Valenciana i també establir els mecanismes per a un seguiment
adequat de les metes assolides i per a rendir comptes a la ciutadania.
Un obeectu nonamental de l’Agenda 2030 és posar en marxa polítques, mesures i mecanismes per
assegurar el respecte al medi ambient i una economia sostenible i respectuosa amb la natura i amb el
benestar de les persones. La vicepresidència segona es compromet a posar les bases de la coordinació de
les polítques que permetran al Govern Valencif assolir aquests obeectus i ser un renerent a escala estatal i
europea en el compliment d’aquesta agenda.

3. Seguir l’objectu d’augmentar el Parc Públic d’Habitatges mitjançant el llançament del segon
Pla d’adiuisició d’habitatges.
Aquest objectu es relaciona amb l’eix , objectu 4 de l’Acord del Botànic2os.
Un dels obeectus principals marcats a mitef termini és ner nront a la manca d’onerta d’habitatge públic a la
Comunitat Valenciana per a tndre més capacitat de solució per a les persones en situació de vulnerabilitat
que no poden accedir a un habitatge en el mercat lliure.
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Com a conseqüència de l’alt volum d’habitatges buits que hi ha a la Comunitat Valenciana i la necessitat de
mobilitzoar-los i augmentar el Parc Públic d’Habitatges per respondre a la demanda d’habitatge, es proposa
el llançament del segon Pla d’adquisició d’habitatge.
S’elaborarf el plec de condicions en què s’especifca la regulació del procediment del concurs per a la
compra d’habitatges que es destnaran al lloguer.
ns durf a terme el llançament del concurs del segon Pla d’adquisició de l’habitatge.

4. Desenvolupament del Pla estratègic d’habitatge per a la Comunitat Valenciana 2019-2022.
Aquest objectu es relaciona amb l’eix , objectu 4 de l’Acord del Botànic2os.
Després de l’entrada en vigor de la Llei 2/201d7, de 3 de nebrer, per a la nunció social de l’habitatge de la
Comunitat Valenciana, es desenvoluparan els instruments i les eines que contribuïsquen a garantr el dret
subeectu a un habitatge assequible, digne i adequat.
nl Pla estratègic d’habitatge per a la Comunitat Valenciana 201d9-2022 defnirf el coneunt d’accions que
possibiliten assolir aquest obeectu a mitef termini, que milloren qualitatvament i quanttatvament els
recursos públics habitacionals.
Aquesta tasca es durf a terme miteançant una coordinació enectva entre la Conselleria d’Habitatge i
Arquitectura Bioclimftca, l’Insttut Valencif d’ndifcació (IVn) i l’nnttat Valenciana d’Habitatge (nVha).
També es concretarf de manera partcipada amb altres organitzoacions de la societat civil com les
organitzoacions veïnals i les PAH per tal d’apropar les insttucions a la realitat del carrer.
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5. Impuls al procés de reglamentació i desenvolupament de la Llei per la funció social de
l’habitatge de la Comunitat Valenciana.
Aquest objectu es relaciona amb l’eix , objectu 4 de l’Acord del Botànic2os.
Impuls al procés de reglamentació de la LLnI 2/201d7, de 3 de nebrer, de la Generalitat, per la nunció social de
l’habitatge de la Comunitat Valenciana, per regular aspectes com el nuncionament del registre de
demandants d’habitatges de protecció pública o amb fns socials, el registre d’onertants d’habitatge, el
procediment per a la declaració d’habitatges deshabitats o la xarxa de mediació en matèria d’habitatge.
Desenvolupament de les tasques de l’Observatori de l’Hfbitat i Segregació Urbana inaugurant la nova línia
editorial de l’OHSU amb la publicació de l’Estudi de les necessitats i demanda d’habitatge a la Comunitat
Valenciana. Aquest estudi té la fnalitat d’analitzoar les tendències actuals de la demanda i la situació
residencial de les llars de la Comunitat Valenciana i complir la nunció de l’OHSU de diagnostcar i realitzoar el
seguiment de la situació habitacional de les persones i dels recursos habitacionals.
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CONSELLERIA D’HISENDA I MODEL ECONÒMIC

1. Establiment d’un nou escenari de tributació autonòmica en zones despoblades o en perill de
despoblament
Aquest objectu es relaciona amb l’eix 6, objectu 2 de l’Acord del Botànic2os.
nl despoblament de zoones rurals és un nenomen iniciat na dècades respecte del qual hi ha un cert grau de
consens sobre la necessitat de nrenar-ne la tendència i, fns i tot, de revertr-la. nn aquest sentt,
l’Administració, conscient, no obstant això, de la difcultat que té, ha de posar en marxa totes les polítques
dirigides a aconseguir la recuperació poblacional de les zoones rurals.

nl “nou escenari de tributació autonòmica en zoones despoblades o en perill de despoblament” proposa
elaborar un estudi (coordinat amb Presidència) sobre incentus fscals i implantar les mesures que indique
l’estudi per a acomodar les fgures tributfries sobre les quals es té competència normatva de manera que
aquests territoris es convertsquen en zoones de baixa tributació autonòmica.

2. Elaboració i presentació del Pla d’acció en administració electrònica de la Generalitat i enttats
locals.
Aquest objectu es relaciona amb l’eix 5, objectu de l’Acord del Botànic2os.
Defnició i redacció del Pla d’acció en administració electrònica per a possibilitar que les administracions
públiques valencianes complisquen amb els terminis marcats per la llei, en matèria d’administració
electrònica, i disposen de les eines i capacitats necessfries per a prestar el millor dels serveis a la
ciutadania.
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ns defneixen com a obeectus del pla:
1d. Millorar la percepció que té la ciutadania de les administracions públiques valencianes.
2. Convertr les administracions públiques valencianes en un renerent nacional en l’fmbit de
l’administració electrònica, amb solucions modernes, procediments fgils i prestació de serveis
de molt alta qualitat a la societat de la nostra Comunitat.

3. Consttució de l’Observatori Fiscal de la Comunitat Valenciana.
Aquest objectu es relaciona amb l’eix 6, objectu i de l’Acord del Botànic2os.
Consttució de l’Observatori Fiscal de la Comunitat Valenciana, que estaria compost per un grup qualifcat
de persones com ara: intermediaris fscals, pronessors d’universitats, etc., i tndria com a fnalitats les que
s’indiquen a contnuació:



Facilitar polítques tributfries que prioritzoen el desenvolupament humf sostenible en un marc
de sostenibilitat fscal i mediambiental.



Promoure l’educació ciutadana sobre les actuacions tributfries i la consciència fscal.



Apronundir en el coneixement mutu entre l’Agència Tributfria Valenciana i les persones
pronessionals que s’hi representen, en un marc de cooperació, transparència, rigor tècnic,
obeectvitat, proporcionalitat i receptvitat.



Augmentar la seguretat eurídica en les relacions de contribuents i pronessionals amb l’Agència
Tributfria Valenciana.



Contribuir a la millora de l’aplicació del sistema tributari.



Contribuir a la prevenció del nrau fscal.



Monitorar i avaluar la gestó i transparència de les fnances públiques en nunció de tals
polítques, emetre recomanacions públiques i traslladar-les a la societat civil.
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4. Creació d’un nou sistema digital obert de suport a la gestó de l’inventari de béns immobles i
drets.
Aquest objectu es relaciona amb l’eix 5 de l’Acord del Botànic2os.
Finalitzoada l’actualitzoació de l’Inventari de béns i drets de la Generalitat en aquest exercici, es proposa ara
un nou servei per al desenvolupament de millores en el sistema de gestó de l’Inventari d’immobles,
consistents en:


revisió i incorporació de nous immobles



comunicació amb els serveis de cadastre i incorporació de dades actualitzoades al mòdul de
valoració econòmica (per desenvolupar)



implementació d’eines d’anflisi i explotació geogrffca



comunicabilitat amb altres inventaris

La tasca principal serf l’anflisi, el desenvolupament i la implementació d’un nou programa de gestó
administratva del patrimoni:


nl sistema de gestó actual de l’inventari estf resolt amb una eina estftca, que no disposa per a
la gestó i consulta de cap eina grffca basada en la georenerenciació de l’immoble.



L’obeectu de la Direcció General de Sector Públic i Patrimoni és disposar d’una eina grffca de
consulta per a l’explotació efcaç de l’inventari que gestone les relacions que hi ha entre els
dinerents nivells d’innormació, així com les relacions entre ens externs que generen innormació
d’interés per a la gestó (cadastre, registre de la propietat, aeuntaments, etc.).
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5. Aprovació d’una normatva iue obligue a una valoració ex ante de les polítiues de despesa
pública discrecional i a la implementació dels resultats de la Spending Review elaborada per
l’AIReF.

Aquest objectu es relaciona amb l’eix 5 de l’Acord del Botànic2os.
La sostenibilitat de les fnances públiques i del manteniment dels serveis públics bfsics, en un context de
nort envelliment de la població, exigeix necessfriament a l’Administració ser, a més d’efcaç, efcient en l’ús
dels recursos públics de manera contnuada. nn aquest sentt, és necessari corregir els errors detectats per
l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) en els estudis que ha dut a terme sobre la gestó
pública i, conseqüentment, aplicar una metodologia de valoració prèvia en les polítques de despesa que es
vulguen implementar en el nutur com l’impacte, el cost-benefci, la valoració contngent per als béns públics
no de mercat, així com l’establiment d’obeectus, indicadors i anflisis de les alternatves per a aconseguir
tant l’obeectu establit com el seguiment d’aquest.
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CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

1. Posada en funcionament de 9 unitats judicials.
Aquest objectu es relaciona amb l’eix de l’Acord del Botànic2os.
nn atenció a les cfrregues de treball i necessitats establides per dinerents criteris de necessitat i oportunitat,
en relació amb la demarcació geogrffca i les innraestructures eudicials, s’ha considerat necessfria la creació
i posada en nuncionament de les següents unitats eudicials:


Juteat penal núm. 1d9 de València



Juteat penal núm. 4 d’nlx



Juteat de Primera Instfncia i Instrucció núm. 6 de Sagunt



Juteat de Primera Instfncia núm. 29 de València



Juteat penal núm. 1d4 d’Alacant



Juteat de Primera Instfncia núm. 6 de Gandia



Juteat de Primera Instfncia núm. 5 de Torrevieea

A més, tenint en compte el volum de litgiositat del partt eudicial d’Alacant, s’augmenten les places de
magistrat o magistrada amb una plaça en la Secció Setena de l’Audiència Provincial d’Alacant amb seu a nlx i
un euteat degf exclusiu a Alacant.
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2. Pla d’efciència energètca en seus judicials.
Aquest objectu es relaciona amb l’eix de l’Acord del Botànic2os.
nl nostre propòsit és que els edifcis eudicials complisquen amb la nova polítca energètca de la Generalitat
per a reduir el consum d’energia que nan i exercir un paper exemplifcador en matèria d’estalvi i efciència
energètca. De la mateixa manera, ha de considerar-se sempre la sostenibilitat en nutures actuacions i
intervencions amb la fnalitat d’aconseguir innraestructures que permeten un manteniment més optmitzoat
amb el conseqüent estalvi de costos.
Aquestes actuacions es desenvoluparan per mitef de diversos programes d’actuació:


Actuacions de millora de la il·luminació i climattzoació en diverses seus eudicials, cofnançades
per FnDnR, amb una inversió prevista total de més de 845.1d1d3,77 euros.



Proeectes de desenvolupament urbf sostenible que milloren l’efciència energètca o utlitzoen
les energies renovables, cofnançats per JnSSICA-FIDAn, amb una inversió prevista total de més
de 4.41d6.376,78 euros.



Instal·lació de sistemes de monitoratge i control de l’energia elèctrica en totes les seus eudicials
que aeudaran a controlar la despesa energètca.

nl pla suposarf un estalvi del 1d2 % en les seus eudicials (1d00.000 euros anuals).

3. Protocol per a garantr la gratuïtat dels trasllats de víctmes de violència de gènere.
Aquest objectu es relaciona amb l’eix 2 de l’Acord del Botànic2os.
Per a aquesta Conselleria, resulta primordial garantr que les víctmes de violència masclista compten amb
una eurisdicció especialitzoada. nn aquesta línia, s’ha treballat i es pretén incidir al llarg de la legislatura que
ara comença. Per a la consecució d’aquest obeectu, una de les mesures adoptades en la passada legislatura
va ser la d’estendre la eurisdicció del Juteat de Violència sobre la Dona de Vila-real als partts eudicials de
Nules i Segorbe.
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No obstant això, a f d’evitar en alguns casos que la garanta més alta que suposa una eustcia especialitzoada
es veea anectada per l’accessibilitat innerior a l’òrgan eudicial, hem iniciat, per mitef de la corresponent ofcina
d’assistència a víctmes del delicte, un programa pilot d’acompanyament i trasllat de les víctmes fns a les
instal·lacions eudicials per a totes les diligències que s’hagen de practcar, en els casos en què no puguen
realitzoar el desplaçament pels seus propis miteans.
Amb el present obeectu, el que es pretén és estendre aquesta mesura a totes les víctmes de violència de
gènere de la Comunitat Valenciana per a tots els desplaçaments que hagen de realitzoar als òrgans eudicials
competents.
La implementació, que s’iniciarf a la província de Castelló, s’estendrf de manera progressiva en tota la
Comunitat Valenciana en 201d9/2020.

4. Implantació de la seu judicial electrònica.
Aquest objectu es relaciona amb l’eix 5 de l’Acord del Botànic2os.

Amb la mirada posada en la plena gestó electrònica de l’actvitat eudicial, aquest obeectu té com a fnalitat
la implantació de la seu eudicial electrònica de la Comunitat Valenciana.
S’integra dins del programa marc del Portal de Justcia Oberta (www.eustciaoberta.gva.es), que es va posar
en nuncionament la passada legislatura amb la fnalitat de proporcionar a la ciutadania una eina intuïtva i
d’accés senzoill, i que va suposar un gran avanç en la consecució d’una administració de eustcia més propera,
moderna i efcaç.
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La seu eudicial electrònica, que es preveu que estga en nuncionament a fnal de novembre, amb el trasllat
previ a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justcia, posa a la disposició de la ciutadania nous serveis
entre els quals destaquen:


La consulta per part de la ciutadania de l’estat de tramitació dels procediments dels quals és
part.



nl tauler d’anuncis i edictes electrònic.



La presentació telemftca d’escrits i documents i la realitzoació de més actes processals per
miteans electrònics.

5. Aprovació del decret iue regula l’ús de drons per part de les policies locals de la Comunitat
Valenciana.
Aquest objectu es relaciona amb l’eix de l’Acord del Botànic2os.
Considerant el que es disposa en la legislació estatal i l’ús cada vegada més estés de drons per part dels
cossos de policia local en l’fmbit de la Comunitat Valenciana, tant en la seua actvitat quotdiana com en
situacions d’emergència, es considera imprescindible establir unes mesures orientades a la regulació
d’aquestes operacions amb la fnalitat de garantr la seua seguretat.
És per això que cal establir unes mesures orientades a la regulació d’aquestes operacions de drons en
l’fmbit de les policies locals de la Comunitat Valenciana amb la fnalitat de garantr la seua seguretat.
Igualment, es crearf la Comissió Valenciana de Seguretat de les Operacions d’RPAS en Seguretat i
nmergències, com a òrgan consultu i de suport a l’òrgan autonòmic competent en matèria de seguretat i
resposta a les emergències, amb l’obeectu nonamental de vetlar per la seguretat de les operacions
realitzoades pels cossos de Policia Local de la Comunitat Valenciana en les seues operacions quotdianes i en
situació d’emergències.
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CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

1. Nova ordre de bases d’ajudes a les arts escèniiues.
Aquest objectu es relaciona amb l’eix , objectu 9 de l’Acord del Botànic2os.
nls sectors pronessionals valencians de les arts escèniques necessiten unes noves bases reguladores d’aeudes
que naciliten la convocatòria anual de les dinerents aeudes i subvencions a la producció, gires, realitzoació de
nestvals, etc.
La singularitat del sector cultural, reconeguda en el punt 39 del tercer eix de l’Acord del Botfnic 2, na que
aquestes subvencions s’hagen d’adaptar a dinerents realitats amb l’obeectu d’aeudar a generar una indústria
cultural que permeta el desenvolupament pronessional i artstc dels pronessionals de les arts escèniques.
nl pressupost de les actuals aeudes de 201d9 ha duplicat, triplicat i, fns i tot en alguna modalitat,
quadruplicat els imports aportats per la Generalitat en 201d5, però no es tracta només d’augmentar el
pressupost, sinó també d’adaptar les bases a la realitat i a les demandes del sector.
Per aquest motu, durant els pròxims mesos, modifcarem les bases reguladores de les aeudes per tal
d’agilitzoar els trfmits i dotar d’estabilitat les empreses culturals, incorporant —per exemple— aeudes
triennals a les sales d’exhibició escènica i a les companyies consolidades, i elevant els límits mfxims per
persona benefcifria.

2. Presentació del Pla estratègic de l’esport i l’actvitat fsica.
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Aquest objectu es relaciona amb l’eix , objectu 8 de l’Acord del Botànic2os.

nl Pla estratègic de l’esport i l’actvitat fsica (PnnAF) esdevindrf el document de renerència de les
polítques i estratègies en matèria d’esport i actvitat fsica per als propers anys.
Aquest pla naix de la refexió coneunta i la partcipació de la societat valenciana, i especialment de
les persones relacionades amb l’esport i l’actvitat fsica, sota la direcció de l’equip directu de la
Direcció General de l’nsport, la coordinació de l’Insttut Valencif de Biomecfnica, i la partcipació
d’experts pronessionals de dinerents fmbits de gestó de l’esport (insttucional, empresarial,
nundacional, organitzoacions esportves, etc.) i la ciutadania, miteançant un procés obert, tant
presencial (reunions sectorials i reunions plenfries a les tres províncies) com en línia (amb més de
400 enquestes completades).
Fruit d’aquest treball, presentarem abans d’acabar l’any un pla que actualment es dissenya, de
manera coneunta, partcipada i consensuada, per a convertr les polítques esportves en un
renerent a través del desenvolupament d’un ecosistema de l’esport pernectament integrat, amb una
col·laboració fuida i proftosa entre administracions públiques, societat civil, fmbit empresarial i
acadèmic, i que ens permeta equiparar-nos a les societats més modernes i avançades pel que na al
valor aportat per l’esport en termes de salut i benestar, cohesió social, I+D+i i desenvolupament
socioeconòmic.
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3. Protocol sobre absentsme.
Aquest objectu es relaciona amb l’eix , objectu 8 de l’Acord del Botànic2os.

Combatre l’absentsme escolar és una de les principals línies de treball d’aquesta Conselleria. Amb
aquest obeectu, hem recollit innormació dels centres i namílies, i hem detectat les principals causes
i problemes, però cal anar més enllf. Amb el coneixement acumulat, elaborarem un protocol
interdepartamental que permeta promoure actuacions preventves, la detecció i la intervenció per
a corregir situacions no desiteables.
nstablirem un protocol de prevenció i d’intervenció en matèria d’absentsme escolar que normalitzoe
i coordine les actuacions de tots els agents implicats en la implantació, i concrete els criteris
d’actuació i les accions preventves i d’intervenció que s’aplicaran de norma contextualitzoada en
tots els centres educatus miteançant els programes d’absentsme de zoona.
Cal garantr l’accés, la partcipació i l’aprenentatge a tots els xiquets, xiquetes i adolescents per a
aconseguir la plena escolaritzoació i la reducció de l’absentsme escolar en les etapes d’nducació
Primfria, d’nducació Secundfria Obligatòria i de Formació Pronessional Bfsica, entre els 6 i 1d6 anys,
i que, com a conseqüència, es reduïsca la taxa d’abandonament escolar actual.

4. Consolidar l’aposta per la formació professional amb l’obertura de noves unitats.
Aquest objectu es relaciona amb l’eix 4, objectu 4 de l’Acord del Botànic2os.

Les empreses del nostre territori s’han d’adequar a les necessitats que té el mercat mundial i s’han
de desenvolupar noves capacitats i destreses per a ner nront a l’elevat grau de compettvitat i els
constants canvis tecnològics.
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nn aquest sentt, els estudis de Formació Pronessional són els més pròxims a la realitat del mercat
de treball que donen resposta a la necessitat de personal qualifcat especialitzoat en els dinerents
sectors pronessionals per a respondre a la demanda d’ocupació. A través del difleg territorial i
tenint en compte els contextos socioeconòmics i demogrffcs, planifcarem l’augment de l’onerta
normatva arrelada al territori.
La Formació Pronessional, en contnua actualitzoació, és una peça clau per a millorar la qualitat de
l’ocupació dels treballadors i treballadores. És per això que durant aquesta legislatura es
potenciarf la Formació Pronessional, que cada vegada ha de ser més atractva, innovadora i
dinfmica.
Per aquest motu, per al curs 201d9-2020 implantarem noves unitats i cicles normatus de Formació
Pronessional en nunció de les necessitats dels sectors productus i del territori, per a la qual cosa
seguirem criteris nonamentats en dades obeectves per tal de millorar l’ocupabilitat del nostre
alumnat, la qualitat del treball i perquè el món empresarial valencif puga comptar amb més
personal qualifcat.

5. Aposta per la innovació pedagògica i el foment lector.
Aquest objectu es relaciona amb l’eix , objectu 4 de l’Acord del Botànic2os.

La innovació educatva ha de ser un dels principals eixos de gestó per a la legislatura que ara
comencem. Acompanyar el pronessorat en la seua normació, així com amb les metodologies
d’aprenentatge que es desenvolupen a l’aula, ha de ser una de les bases per millorar la qualitat del
nostre sistema educatu.
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Amb l’augment de les partdes pressupostfries destnades a aquest obeectu, volem ner créixer
signifcatvament el nombre de proeectes i, per tant, el nombre de centres, equips directus i
docents implicats en la investgació i innovació educatva.
A través de les aeudes a la innovació, pretenem vincular les convocatòries a una normació específca
sobre el que vol dir innovació i investgació en l’educació, promoure la preparació de materials
dignes, sòlids i nonamentats cientfcament, i contribuir a l’intercanvi d’experiències i materials
entre docents.
Amb aquestes aeudes, també volem actualitzoar els nons bibliogrffcs dels centres educatus, aeudar
que es realitzoen actvitats diverses entorn del noment de la lectura i, al mateix temps, reactvar
l’actvitat editorial dedicada a llibres no de text.
Així doncs, amb aquest obeectu, convocarem i resoldrem, durant el primer trimestre del curs 201d92020, aeudes a la innovació educatva i a biblioteques escolars per un valor de 3.826.050 € per a
acompanyar els centres educatus en l’aposta per la innovació educatva i el noment de la lectura.
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CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

1. Elaboració d’un pla de modernització d’infraestructures i tecnologies sanitàries (2020-2023).
Aquest objectu es relaciona amb l’eix , objectu 5 de l’Acord del Botànic2os.

nl compliment del Pla de dignifcació d’innraestructures sanitfries (201d6-201d9) ha suposat un punt d’infexió
en l’adequació dels espais sanitaris en el coneunt del territori de la Comunitat Valenciana. L’estudi de les
necessitats, l’anflisi de les carències i la proeecció d’obres de construcció, de renorma i d’ampliació dels
centres sanitaris ens ha permés invertr 386 milions d’euros durant la legislatura 201d5-201d9. Amb això, hem
volgut renorçar els centres d’atenció primfria amb una inversió més alta, els consultoris auxiliars miteançant
convocatòries específques i l’adequació dels espais hospitalaris.
És necessari contnuar apronundint en aquest camí de dignifcació de les innraestructures, però incidint en
un nou model sanitari ennocat cap a la cronicitat, les cures, la humanitzoació dels espais, així com a la
possibilitat d’implantar alta tecnologia i redimensionar la capacitat del nostre sistema.
Per això, en el primer semestre de la legislatura, pretenem elaborar el Pla de modernitzoació
d’innraestructures i tecnologies sanitfries (2020-2023) que ens permeta prestar una atenció sanitfria de
qualitat en espais moderns, connortables per als pacients i dotats amb els miteans òptms per a les persones
pronessionals.
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2. Estudi per a la inclusió progressiva de l’atenció bucodental en la cartera de serveis.
Aquest objectu es relaciona amb l’eix , objectu 8 de l’Acord del Botànic2os.

nn el sistema públic de salut, el dret a mesures de prevenció i tractament restaurador en la
dentció permanent es troba molt restringit a un rfto poblacional que deixa sense cobertura a
població innantl de menys de 6 anys, dones embarassades, adults eoves i maeors, als quals la
pèrdua de dents els limita per a nuncions tan bfsiques com una correcta alimentació, o persones
amb limitacions fsiques o conductuals que no poden rebre assistència ambulatòria, etc.
La salut dental i la salut general estan estretament unides. La prevenció en la salut dental pot
previndre malaltes generals, i les revisions odontològiques poden anunciar malaltes d’una altra
part del cos humf. Algunes malaltes (cardiovasculars, diabets, renals, cfncer, etc.) semblen tndre
una relació directa amb una mala salut bucodental.
Des de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, proposem estudiar l’ampliació progressiva
de la cartera de serveis, de manera que es complementen les actvitats realitzoades en les unitats
d’odontologia miteançant la prestació dels tractaments dentals que necessiten persones maeors de
75 anys, embarassades, persones amb diversitat nuncional, pacients amb tractaments
antcoagulants i col·lectus vulnerables.
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3. Elaboració del Pla d’atenció a l’epilèpsia.
Aquest objectu es relaciona amb l’eix de l’Acord del Botànic2os.
L’epilèpsia és una malalta cerebral crònica que anecta persones de tot el món i de totes les edats. És una de
les malaltes més antgues conegudes i que ha estat envoltada de temors, desconeixement, discriminació i
estgmattzoació social durant segles.
La prevalença de l’epilèpsia a la Comunitat Valenciana es dona entre 4,5 a 8/1d000 habitants. nn la innfncia,
la prevalença d’epilèpsia és de 4-5/1d.000 xiquets. La incidència a la Comunitat Valenciana s’estma de 31d a
57/1d00.000 habitants. Hi ha uns 2.500 casos nous anuals i unes 40.000 persones amb epilèpsia. nl 30 % (al
voltant de 1d2.000 pacients) no responen adequadament al tractament narmacològic (narmacoresistents).
D’aquest últm grup, per al 7 % (uns 2.800 pacients) el tractament quirúrgic és l’alternatva. L’epilèpsia es
compon d’un coneunt heterogeni de malaltes amb una elevada prevalença i repercussió en la vida de les
persones per les conseqüències neurobiològiques, cognitves, psicològiques i socials que té.
L’epilèpsia és un trastorn complex, el diagnòstc i tractament del qual requereix una atenció integral i
especialitzoada.
Per tot el que exposat anteriorment, és necessari elaborar i implantar un pla per a l’atenció a l’epilèpsia en
el Sistema Sanitari Públic de la Comunitat Valenciana, que exigeix una coordinació entre tots els nivells
assistencials, hospitals amb servei de neurologia i pronessionals sanitaris d’atenció primfria i especialitzoada,
perquè l’atenció sanitfria a l’epilèpsia, des del primer moment, siga integral, adequada, coordinada, efcaç i
efcient.
nl pla estructura el marc per a la millora de l’atenció sanitfria integral de pacients amb epilèpsia a la
Comunitat Valenciana, en què es compta amb la partcipació de pronessionals sanitaris de dinerents fmbits
(atenció primfria i hospitalfria, gestó assistencial, sistemes d’innormació i recerca sanitfria) i representants
de l’associació d’epilèpsia de la Comunitat Valenciana ALCI.
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4. Creació del banc de còrnies.
Aquest objectu es relaciona amb l’eix de l’Acord del Botànic2os.
nl banc de còrnies és l’establiment on es reben, processen, emmagatzoemen i distribueixen els teixits oculars
humans per a la posterior aplicació, tant clínica com en investgació.
Té com a fnalitat assegurar la demanda de teixit ocular per als trasplantaments tssulars complint amb els
parfmetres de qualitat exigits per l’Organitzoació Nacional de Trasplantaments (ONT) i amb dos obeectus:
aconseguir l’autosufciència i homogeneïtzoar el procés de donació, avaluació, processament i distribució de
teixit ocular.
Tal com recomana el Pla nacional en honor de l’efcfcia i efciència, s’opta per un model centralitzoat seguint
el ea establit a la Comunitat Valenciana en el camp de teixits gestonat des del Centre de Transnusió de la
Comunitat Valenciana (CTCV) amb les metes següents:


Optmitzoació de la disponibilitat de les còrnies amb l’adequació a cada indicació clínica.



Mfxima garanta de qualitat del servei prestat, en concentrar el coneixement expert.



Reducció del temps quirúrgic. L’especialista usuari rep un producte idoni per a l’ús clínic
d’aquest.



Optmitzoació dels recursos disponibles (sales netes, cabines de fux laminar, incubadors,
renrigeradors, tancs criogènics, microquerftoms, etc.).



Sistema únic de gestó de qualitat:
o

Qualitat producte: control de qualitat, manual tècnic, condicions mediambientals, etc.

o

Sistemes de gestó de la innormació: confdencialitat, traçabilitat, seguretat.

o

Sistemes de gestó de riscos: biovigilfncia, no connormitats, alarmes, etc.



Pla de normació contnua per al personal: integrat en la gestó global del CTCV.



Uninormitat en el model de relació amb els centres d’extracció i en el de relació amb els centres
implantadors i gestó de la llista d’espera.
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5. Elaboració del Decret de central de compres i creació del Comité d’Avaluació Tecnològica.
Aquest objectu es relaciona amb l’eix de l’Acord del Botànic2os.
La planifcació és nonamental i per tal de ner-la possible amb efcfcia és necessari disposar de mecanismes
de gestó enectus amb els quals poder prendre decisions adequades. Per això, s’ha elaborat una guia de
bones prfctques de codifcació que compta amb el consens del Comité Provincial d’nlectromedicina.
nn aquest sentt, proposem l’elaboració d’un inventari codifcat amb la guia de bones prfctques. Serf un
inventari complet que ens permetrf conéixer tota la innormació sobre l’equipament que hi ha en cada un
dels departaments de salut de gestó directa de la Comunitat Valenciana i en quina situació es troba.
A més, proposem la tramitació d’un decret de central de compres que, per primera vegada, comptarf amb
un Comité d’Avaluació Tecnològica. Aquest Comité tndrf a la seua disposició l’inventari amb el qual podrf
planifcar una polítca d’inversions més coherent a mitef i llarg termini, tenint en compte l’ús que d’aquest
equipament es realitzoa en cada departament grfcies a un sistema de gestó que s’implementarf.
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CONSELLERIA D’ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I
TREBALL

1. Desplegament del Reglament de la Llei de gestó, promoció i modernització de les àrees
industrials.
Aquest objectu es relaciona amb l’eix 4, objectu 29 de l’Acord del Botànic2os.
Per poder contnuar impulsant el Pla de modernitzoació de les frees industrials i les innraestructures
logístques estratègiques és necessari desenvolupar el reglament de la Llei de gestó, promoció i
modernitzoació de les frees industrials, perquè permeta desplegar tots els instruments que s’hi preveuen, i
així abastar totes les seues potencialitats. nntre els instruments que destacarien en aquest reglament estan
les enttats de gestó i modernitzoació d’frees industrials, que són agrupacions de propietaris de base privada
però de naturalesa administratva, per a així poder dur a terme les nuncions públiques que tenen
encomanades.
A la Comunitat Valenciana s’estma que hi ha més de 700 frees que podrien reunir la qualifcació d’frea
industrial, però són molt poques les que actualment disposen d’algun sistema o nórmula d’organitzoació o
gestó interna. Seran precisament aquestes últmes les que en primer lloc inicien els trfmits per a crear o
transnormar-se en enttats de gestó i modernitzoació, atés que compten amb l’estmul i l’experiència positva
de l’autogestó.
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2. Avantprojecte de la Llei de comerç sostenible.
Aquest objectu es relaciona amb l’eix 4, objectu

de l’Acord del Botànic2os.

És necessari adequar la normatva a la nova realitat comercial. Cal recordar que ea es va iniciar el
procediment ara na quatre anys. nn els inicis, el nou text legal tenia per obeectu substtuir l’actual Llei
3/201d1d, de comerç, però el procediment es va retardar a causa de la celebració d’una comissió bilateral
Administració general de l’nstat-Generalitat sobre les modifcacions introduïdes en la Llei 3/201d1d.
nls acords assolits en aquesta comissió són els que precisament porten al Consell Jurídic Consultu a
concloure que no és possible la tramitació d’un text renós perquè es consideren una innovació legislatva. És
per això que la proposta és la tramitació d’un nou avantproeecte de llei de comerç completament nou, sense
constrenyiments de l’anterior normatva, per a poder assolir una vertadera regulació comercial sostnguda i
sostenible.

3. Demostradors de tecnologies desenvolupades en l’àmbit de l’economia circular.
Aquest objectu es relaciona amb l’eix 4, objectu 29 de l’Acord del Botànic2os.
Per a avançar en la transnormació del sistema productu valencif cap a actvitats d’un valor anegit superior,
hem de millorar els mecanismes i els canals per a la transnerència del coneixement i tecnologia des dels
centres tecnològics de la Comunitat Valenciana al teixit productu. Per això, volem llançar aeudes per donar
suport a la generació de coneixement i tecnologia i transnerir-los a les empreses valencianes en fmbits
imprescindibles per a aconseguir el canvi de model productu a la Comunitat Valenciana.
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Les convocatòries hauran d’infuir, com a requisit dels proeectes subvencionables, en el desenvolupament i
la implementació d’un demostrador o demostradors de la tecnologia o tecnologies desenvolupades, així
com un pla de dinusió específc per a nacilitar el coneixement del demostrador per part de les empreses
valencianes potencialment usufries. Durant aquest segon semestre de 201d9 es preveu la publicació d’una
convocatòria específca en l’fmbit de l’economia circular.

4. Celebració de 26 fòrums d’ocupació amb la col·laboració dels pactes territorials de la
Comunitat Valenciana, en el marc del pla “Avalem territori”.
Aquest objectu es relaciona amb l’eix 4, objectu de l’Acord del Botànic2os.
La meta últma del pla “Avalem territori” és la cerca d’un increment en l’efcfcia dels recursos existents per a
optmitzoar les potencialitats en matèria de creació i manteniment de l’ocupació. Per a assolir aquest
obeectu, es planteea la celebració de 26 nòrums entre les administracions, els agents socials que actuen en
les polítques d’ocupació i les persones a qui van dirigides aquestes polítques, tant ocupadores com
persones ocupables.
Aquests nòrums els dissenya LABORA amb la col·laboració dels pactes territorials i consistran en una
eornada d’actes com xarrades, connerències, tallers de normació i realitzoació d’entrevistes de treball i
presència d’estands d’innormació d’insttucions i empreses. ns van signar 26 convenis amb els pactes
territorials a la f de maig de 201d9 i a partr d’ara es licitarf el contracte per a l’organitzoació d’aquests
nòrums.
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5. Observatori Valencià del Treball Decent
Aquest objectu es relaciona amb l’eix 4, objectu 6 de l’Acord del Botànic2os.
Creació de l’Observatori Valencif del Treball Decent amb l’obeectu d’enectuar un seguiment permanent del
mercat laboral (especialment en mercats emergents: economia circular, transició energètca, economia
blava o indústries creatves i economia de les cures) per a detectar les necessitats, vigilar la neminitzoació de
la pobresa, l’economia submergida i la precaritzoació laboral en sectors com les kellys o les aparadores, entre
d’altres, i actuar de manera fgil en l’aplicació de polítques actves de noment de l’ocupació.
Aquest organisme serf l’encarregat d’elaborar un pla de garanta social i ocupació digna a la Comunitat
Valenciana.
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CONSELLERIA

D’AGRICULTURA,

DESENVOLUPAMENT

RURAL,

EMERGÈNCIA

CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

1. Tramitació de la Llei de canvi climàtc i transició ecològica.
Aquest objectu es relaciona amb l’eix , objectu de l’Acord del Botànic2os.
D’acord amb l’nstratègia de canvi climftc i energia de la Comunitat Valenciana, així com la planifcació
estatal i europea en la matèria, s’iniciarf la tramitació de la Llei de canvi climftc i transició ecològica com a
eina d’actuació cap a la descarbonitzoació, la reducció de les emissions contaminants i l’impuls de les
energies renovables, entre altres.
nls obeectus de desenvolupament marcats seran la revisió i la concreció, si s’escau, de l’nstratègia de canvi
climftc i energia de la Comunitat Valenciana, la documentació de la planifcació estatal i europea en la
matèria i l’inici de la tramitació de la llei, per a la qual cosa s’actvaran els grups de treball dintre del Consell
Assessor i de Partcipació del Medi Ambient (CAPMA).

2. Redacció del III Pla de sanejament de la Comunitat Valenciana.
Aquest objectu es relaciona amb l’eix , objectu 8 de l’Acord del Botànic2os.
nn una situació d’emergència climftca i creixent dèfcit de recursos, es requereix l’excel·lència en la gestó
d’aigües, així com l’optmitzoació de la qualitat i disponibilitat dels recursos propis. Per això, seguint
l’estratègia d’extensió i millora de les estructures de proveïment i saneeament d’aigües, així com l’augment
de la capacitat de depuració i reutlitzoació, tractarem d’assolir també els obeectus ambientals previstos en la
Directva marc de l’aigua que protegeix els nostres ecosistemes i el nostre litoral.
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nl III Pla de saneeament de la Comunitat Valenciana anrontarf qüestons com la millora del saneeament de la
població disseminada i de les indústries connectades a les xarxes municipals. Igualment abordarf els
sobreeixidors i els desbordaments dels sistemes de saneeament, l’eliminació d’interconnexions que
persisteixen en alguns nuclis entre xarxes de sèquies i assarbs, les xarxes de drenatge i clavegueram i, en
general, la millora de les xarxes urbanes.
nls obeectus de desenvolupament marcats seran la recopilació d’innormació sobre l’estat actual,
l’establiment de les línies d’actuació i criteris directors i la redacció del III Pla de saneeament de la Comunitat
Valenciana.

3. Execució d’actuacions del Pla autonòmic de segellat d’abocadors (PASEA).
Aquest objectu es relaciona amb l’eix de l’Acord del Botànic2os.

Seguint els obeectus i les mesures previstes en el Pla integral de residus de la Comunitat Valenciana (PIRCV)
i d’acord al Pla d’acció territorial de la Comunitat Valenciana, les actuacions connormades del Pla autonòmic
de segellat d’abocadors (PASnA) posaran en marxa accions amb un impacte ambiental positu important en
dinerents zoones de tot el territori valencif.
Seran obeectus concrets d’aquestes actuacions la retrada dels residus posteriors a l’incendi de Sollana, el
reinici dels treballs de segellat de l’abocador del puntal del Buho a nlx, l’inici de la tramitació de la
contractació de l’obra del segellat de l’abocador de Vinaròs, l’inici de la contractació de l’encfrrec de segellat
del vas B de La Murada a Orihuela i l’estudi de la viabilitat d’una instal·lació solar notovoltaica en aquest
abocador.
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4. Desplegament de la Llei d’estructures agràries amb ajudes als plans de reconversió i
reestructuració col·lectus.
Aquest objectu es relaciona amb l’eix 4, objectu 20 de l’Acord del Botànic2os.
Desplegament enectu de la Llei d’estructures agrfries miteançant la publicació de l’ordre de bases
reguladores, inclosa en el Programa de desenvolupament rural (PDR) 201d4-2020 que, amb un pressupost
global de 1d0 milions d’euros, donarf suport als plans de reconversió i reestructuració col·lectus de les
explotacions.
Seran obeectus d’aquesta ordre la modernitzoació i l’increment de la grandfria de les explotacions agrfries
euntament amb l’adequació de la seua producció a les demandes dels mercats i les necessitats de les
persones consumidores.

5. Inversions en el sector agroalimentari.
Aquest objectu es relaciona amb l’eix 4, objectus 20 i 22 de l’Acord del Botànic2os.
Com a suport i impuls del sector agroalimentari valencif i d’acord als importants reptes ambientals i
econòmics del present i el nutur, es desenvoluparan dues convocatòries d’aeudes, una primera adreçada a la
inversió per a la millora de les condicions de transnormació i comercialitzoació de productes agrícoles
generats per pettes i miteanes empreses, amb un pressupost total de 30 milions d’euros, i una altra d’aeudes
a les inversions en explotacions agrfries, amb un pressupost de 25 milions d’euros.
nl global d’aquestes aeudes estarf adreçat, entre altres mesures, a la compra i el lloguer de maquinfria i
equips i l’adquisició o el desenvolupament de patents, llicències, drets d’autor, marques registrades i
programari. També s’inclouran els costos generals vinculats a honoraris d’enginyeria i assessoria tècnica. Al
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mateix temps, s’impulsarf la presència de dones al capdavant d’indústries agrícoles i agroalimentfries
alhora que l’economia social a través de cooperatves i societats agrfries de transnormació (SAT).
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CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT

1. Nomenament dels membres i consttució del Consell Rector de l’Agència Valenciana de
Seguretat Ferroviària.
Aquest objectu es relaciona amb l’eix de l’Acord del Botànic2os.
La Llei de seguretat nerrovifria de la CV recull la creació de l’Agència Valenciana de Seguretat Ferrovifria,
amb personalitat eurídica pròpia i independència en el compliment dels seus obeectus.
L’òrgan superior de l’Agència és el Consell Rector, que dirigeix l’enttat i estableix les directrius d’actuació.
nstf compost per cinc vocalies, persones de prestgi reconegut en la matèria, tres d’elles elegides per les
Corts i dos pel Consell.
L’obeectu és disposar de les cinc vocalies elegides i que es consttuïsca el Consell Rector.

2. Aprovació dels projectes de senyalització de l’itnerari cicloturístc EUROVELO.
Aquest objectu es relaciona amb l’eix , objectu 9 de l’Acord del Botànic2os.
L’Itnerari cicloturístc nUROVnLO norma part de la ruta “nV8-Ruta del Mediterrani”, que uneix Cadis i Atenes
(prop de 6.000 km) i travessa 1d1d estats de la conca mediterrfnia i les seues regions.
Recorre més de 500 km per la CV, travessarf 78 municipis, 4 parcs naturals i donarf servei a 2,4 milions de
valencianes i valencians, sense comptar turistes i visitants.
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nl primer pas enectu és disposar dels proeectes de senyalitzoació de l’itnerari, en els quals estf treballant la
Conselleria.

3. Elaboració del Decret pel iual es regula la Plataforma Urbanístca Digital (PUD) i el format de
presentació de la documentació gràfca dels instruments de planejament urbanístc.
Aquest objectu es relaciona amb l’eix 4 de l’Acord del Botànic2os.
Relacionat amb el pla Agilitzoa del Consell, en el qual s’han donat diversos passos en l’fmbit urbanístc, es vol
regular de manera acurada, per mitef d’un decret, aspectes com:


Tramitació electrònica dels instruments de planeeament urbanístc.



Registre i comunicació dels actes urbanístcs d’aprovació municipal.



Formats de cartografa dels instruments de planifcació urbanístca i territorial de la CV i les
declaracions d’interés comunitari.

Per tant, es va a elaborar i començar a tramitar un decret per tal d’agilitzoar encara més la tramitació
administratva, simplifcar procediments, nacilitar l’accés de les persones a la innormació urbanístca i
millorar la gestó territorial.

4. Agència Valenciana de Protecció del Territori. Impulsar-ne la creació.
Aquest objectu es relaciona amb l’eix , objectu

de l’Acord del Botànic2os.

La Llei 1d/201d9 estableix que l’Agència Valenciana de Protecció del Territori ha d’estar en nuncionament en el
termini d’un any des de la entrada en vigor d’aquesta.
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nn aquest sentt, en el segon semestre es duran a terme diversos aspectes per a impulsar la creació de
l’Agència:


Habilitació de nons pressupostaris en els PGV per a 2020.



nlaboració i inici de la tramitació de l’nstatut de l’Agència que en regule el règim eurídic i de
nuncionament així com els òrgans de direcció i control.

5. Cartografa ofcial de la Generalitat a escala 1:5.000. Actualització i presentació.
Aquest objectu es relaciona amb l’eix 5 de l’Acord del Botànic2os.
La sèrie cartogrffca CV05 és la cartografa ofcial més detallada que tenim a la CV amb una cobertura
completa del nostre territori. Va ser produïda per l’ICV entre els anys de renerència 2005 i 201d0.
És per això que es na necessfria actualitzoar-la, perquè les decisions que es prenguen en matèria territorial
siguen acurades a la realitat existent.
A partr del vol notogramètric realitzoat durant el primer semestre de 201d9, s’abordarf l’actualitzoació de la
cartografa ofcial de la Generalitat a escala 1d:5.000, que permetrf millorar la gestó territorial.
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CONSELLERIA D’INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL

1. Elaboració del document de diagnòstc d’infraestructures de telecomunicacions bàsiiues de la
Comunitat Valenciana per al desenvolupament de xarxes de telecomunicacions 5G.
Aquest objectu es relaciona amb l’eix 4, objectu 5 de l’Acord del Botànic2os.
nlaboració del document inicial d’anflisi i diagnòstc de les innraestructures de telecomunicacions de la
Comunitat Valenciana necessfries per al desenvolupament de la tecnologia 5G.
Les innraestructures de telecomunicacions són bfsiques per a poder abordar el canvi de model cap a una
economia i societat digital. nspecialment, és important conéixer-ne l’estat i l’extensió en entorns amb el risc
de despoblament ea que aquestes innraestructures són crítques per a poder desenvolupar propostes i
serveis que igualen les oportunitats d’aquestes zoones amb les de les més anavorides. Uns exemples serien:
serveis de telemedicina, serveis de comunicacions personals, serveis per al desenvolupament empresarial o
industrial.
És necessari conéixer exactament l’estat de les innraestructures actuals i l’extensió en l’fmbit territorial per a
poder realitzoar una planifcació adequada de les inversions i treballs necessaris per a millorar-les o per a
estendre-les. ns pretén crear el primer esborrany del document que analitzoe aquest problema.

2. I Jornada del Pacte Social per la Innovació.
Aquest objectu es relaciona amb l’eix 4, objectu 4 de l’Acord del Botànic2os.
Jornada de refexió i posada en comú dels obeectus que es volen assolir i les necessitats de la Comunitat
Valenciana, com a pas previ a l’elaboració del Pacte Social per la Innovació, en què partcipen els agents
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implicats: Administració autonòmica, universitats, empreses, agents del sistema valencif d’innovació,
administracions locals i agents econòmics i socials, entre d’altres.
És necessari signar el Pacte Social per la Innovació com a eina de creixement de la nostra economia i la
generació d’ocupació, amb la imprescindible partcipació i compromís nerm de tots els agents implicats, amb
carfcter transversal, i amb l’obeectu de convertr la Comunitat Valenciana en un territori innovador que
possibilite evitar la desigualtat i la nractura social.

3. Estudi inicial per a elaborar un mapa de la ciència a la Comunitat Valenciana.
Aquest objectu es relaciona amb l’eix , objectu

de l’Acord del Botànic2os.

Anflisi per a l’elaboració d’un mapa de la ciència a la Comunitat Valenciana que identfque els grups de
recerca, insttuts de recerca i cientfcs destacats. També s’elaborarf un procediment d’impacte del
programa GenT.
Una vegada implementat el programa de recuperació de talent GenT i amb l’èxit de les convocatòries
anteriors cal avançar un pas més en la direcció de convertr la Comunitat Valenciana en un pol d’atracció de
talent internacional. Com a primer pas, necessitem una panorfmica de la xarxa investgadora de la
Comunitat que ens permeta conéixer els centres potencials d’acolliment d’investgadors internacionals.
Mesurar l’impacte de la implantació de dinerents programes ens permetrf analitzoar la conveniència de
mantndre o millorar aquests programes. nn partcular, després de dos anys de la implantació del programa
GenT, cal començar a valorar l’impacte del programa en termes de recerca i captació de proeectes.

4. Creació d’un grup de treball per a estudiar i elaborar un document inicial iue defnisca un nou
pla de fnançament per a les universitats públiiues de la Comunitat Valenciana.
Aquest objectu es relaciona amb l’eix , objectu 0 de l’Acord del Botànic2os.
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Defnició d’indicadors per a un fnançament sufcient d’acord amb la situació present de les dinerents
universitats i les línies d’ordenació i millora de l’onerta acadèmica traçades per al nutur.
nl disseny d’un nou pla de fnançament requereix que es considere l’adequació dels actuals indicadors per al
fnançament a la situació present i de nutur de l’onerta acadèmica i es defnisquen uns nous indicadors que
garantsquen un repartment equitatu entre les universitats i per a totes les persones.

5. Ordenació i millora de l’oferta acadèmica universitària a la Comunitat Valenciana com a pas
previ a l’elaboració d’un mapa de ttulacions.
Aquest objectu es relaciona amb l’eix 4, objectu 5 de l’Acord del Botànic2os.
Defnició de criteris propis per a la implantació de noves ttulacions en la xarxa d’universitats de la CV. nstudi
de necessitats, pertnència i sostenibilitat per a la implementació de noves ttulacions, dobles graus, graus
internacionals, graus interuniversitaris, etc. en la xarxa d’universitats de la CV.
És necessari no només revisar i defnir un nou pla de fnançament, també considerar estratègicament,
d’acord amb criteris de desenvolupament social, creixement socioeconòmic i ocupabilitat, les línies
d’ordenació i millora de l’onerta acadèmica de la xarxa d’universitats valencianes.
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CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT
DEMOCRÀTICA

1. Una administració de la Generalitat més oberta: la Guia de la Partcipació Ciutadana.
Aquest objectu es relaciona amb l’eix 5, objectu 2 de l’Acord del Botànic2os.
L’eix 5 de l’Acord del Botfnic2os, renerit a qualitat democrftca i el bon govern, es compromet a impulsar la
partcipació ciutadana a través d’una llei de govern obert que òbriga les portes de l’Administració a la
ciutadania i en nomente la partcipació en la presa de decisions. Aquest és, per tant, un dels obeectus
estratègics de la Conselleria de Partcipació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democrftca per a la
legislatura.
Com a primer pas, en el segon semestre de 201d9, la Conselleria elaborarf i dinondrf una guia de la
partcipació en la Generalitat que recollirf tots els mecanismes actualment existents en les diverses
conselleries i enttats del sector públic que permeten la partcipació ciutadana en la presa de decisions, tant
de manera individual com a través d’enttats socials.
ns tracta de presentar de manera sistemattzoada, descriptva i sintètca els processos, instruments i òrgans
de partcipació, de manera que siga una guia útl tant per a la ciutadania interessada en poder partcipar-hi
com per a l’Administració, que moltes vegades no té una visió de coneunt de les dinerents polítques de
partcipació sectorials.
La guia no es concep com un punt d’arribada sinó com un punt de partda per a l’impuls de la partcipació
ciutadana en l’fmbit de la Generalitat. Amb l’aprovació d’una nova llei s’hauran de redissenyar processos,
instruments i òrgans de partcipació, i impulsar-ne de nous, procés que culminarf amb la posada en marxa
d’un portal de partcipació de la Generalitat com a eina nonamental perquè siga enectva.
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2. Transparència en les campanyes de promoció insttucional: un cercador de publicitat
insttucional per a la ciutadania.
Aquest objectu es relaciona amb l’eix 5, objectu de l’Acord del Botànic2os.
nl nou cercador de publicitat insttucional suposa un salt en la transparència d’aquesta innormació, que dona
compliment a l’obligació establida en la Llei 2/201d5 de transparència, bon govern i partcipació ciutadana de
la CV, de publicar “el cost de les campanyes de publicitat i de promoció insttucional, desglossant els miteans
de comunicació empleats, l’import destnat a cada mitef i el cost dels dinerents conceptes, almenys una
vegada a l’any”.
També es compleix el Decret 1d05/201d7, que estableix que “es publicarf innormació relatva a totes les
campanyes i accions de publicitat i de promoció insttucional que es realitzoen, especifcant-ne l’òrgan
promotor, el seu cost i el desglossament dels miteans de comunicació concrets emprats, l’import destnat a
cada mitef, els criteris utlitzoats per a realitzoar la seua distribució entre aquests, el cost dels dinerents
conceptes i la modalitat i el període d’execució”.
Per primera vegada, s’aplica la transparència en aquest fmbit. La connexió entre l’aplicació de gestó de la
promoció insttucional i la publicació en el portal de transparència permetrf accedir de manera
automattzoada i en normats reutlitzoables a la innormació sobre la publicitat insttucional, que a més estarf
sempre actualitzoada.
Això, a més de nacilitar la reutlitzoació i l’accés senzoill a la innormació, suposarf un increment en l’efciència,
ea que evita que s’hagen d’elaborar documents per a publicar-los anualment en el web.
La possibilitat de consultar el cost de publicitat i promoció insttucional a través d’un sistema de cercadors
suposa un model de presentació de la innormació completament innovador que no es troba actualment a
l’nstat espanyol.
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nn el millor dels casos, altres comunitats autònomes que també han inclòs aquest concepte entre les seues
obligacions de transparència (Aragó, Catalunya, Canfries) estan molt lluny d’arribar, pel nivell de detall i
versatlitat, a la precisió que aporten els cercadors que es publicaran en el portal de transparència GVA
Oberta. Actualment, només la Regió de Múrcia disposa d’un sistema de cerca per a consultar aquesta
innormació.

3. La cooperació valenciana augmenta els seus esforços en previndre i mitgar la violència sexual
i de gènere en dones i població infantl al Sahel.
Aquest objectu es relaciona amb l’eix 2, objectu 2 de l’Acord del Botànic2os.
La polítca de la Generalitat en matèria de cooperació té com un dels seus eixos centrals una estratègia
defnida sobre els drets de les dones. Per això, al llarg de 201d9 s’han posat en marxa diverses actuacions que
han permés a la cooperació descentralitzoada apronundir en aspectes renerits a les polítques de gènere, com
la creació d’una línia de subvenció nova per a la prevenció i la mitgació de la violència sexual i de gènere en
dones i població innantl al Sahel. Així mateix, també es va celebrar a Alacant la primera trobada “Diflegs de
dones per la pau”.
Ara s’abordaran els treballs necessaris per a ner una segona trobada, que tndrf lloc a la ciutat de València
durant el primer quadrimestre de 2020, per tal de reunir dones actvistes dels drets humans, dones líders de
la societat valenciana i dones renerents en el context nacional i internacional. ns pretén onerir un espai per a
la refexió sobre el paper de les dones en la construcció de societats i entorns lliures de violència, així com
renorçar el compromís al nivell més alt per a contnuar el procés d’implementació i seguiment de les
polítques de cooperació al desenvolupament, inclusives, transparents i sensibles al gènere.
nl desenvolupament només serf sostenible si els benefcis anavoreixen per igual dones i homes, i els drets
de les dones només es naran realitat si normen part dels esnorços més amplis per a protegir el planeta i
garantr que totes les persones puguen viure amb respecte i dignitat.
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4. Partcipació de la societat civil en les polítiues de responsabilitat social: consttució del
Consell Valencià de Responsabilitat Social.
Aquest objectu es relaciona amb l’eix 5, objectu 2 de l’Acord del Botànic2os.
Per tal d’avançar en l’extensió de la cultura de la responsabilitat social i implicar-hi els diversos agents
socials valencians, es posarf en nuncionament el Consell Valencif de Responsabilitat Social, que actuarf
com a òrgan partcipatu de la societat civil i com a observatori en aquesta matèria. És a dir, narf nuncions
d’innormació i assessorament, d’una banda, i valorarf la implantació de les polítques de responsabilitat
social en el nostre territori, de l’altra.
nstarf adscrit a la Conselleria de Partcipació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democrftca i hi estaran
representades, de manera quatripartta i paritfria, les administracions públiques valencianes, les
organitzoacions empresarials i sindicals més representatves i altres organitzoacions i insttucions de
l’economia social amb representatvitat reconeguda i interés en l’fmbit de la responsabilitat social
corporatva a la Comunitat Valenciana.
ns tracta, en defnitva, de crear un canal per tal que les empreses, enttats i organitzoacions valencianes
puguen donar a conéixer les accions dutes a terme en matèria de responsabilitat social i puguen dinondre
millor les seues bones prfctques, alhora que la ciutadania puga identfcar quins són els agents i les enttats
més actus en aquesta nova cultura.
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5. Establiment dels mecanismes iue permeten l’inici de les exhumacions de fosses comunes en
el territori valencià.
Aquest objectu es relaciona amb l’eix 5, objectu 4 de l’Acord del Botànic2os.
L’artcle 7 de la Llei 4/201d7, de 1d0 de novembre, de la Generalitat, de memòria democrftca i per la
convivència de la Comunitat Valenciana, estableix l’obligatorietat per a l’Administració autonòmica
valenciana de dur a terme les actuacions necessfries per a recuperar i identfcar les restes de les víctmes
desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura. nn línia amb aquesta disposició legal, el punt 4 de l’eix 5
del programa de govern del Botfnic2os estableix la recuperació dels cossos de les víctmes desaparegudes i
assassinades en la Guerra Civil i la dictadura perquè els seus namiliars puguen depositar-los en un lloc digne.
Per tal de complir aquest obeectu, prosseguirem els procediments encetats per la Conselleria de Justcia i
Renormes Democrftques en dos aspectes: d’una banda, fnalitzoarem la tramitació del Proeecte d’ordre de
bases reguladores per a la concessió de subvencions destnades a actuacions sobre exhumació i
identfcació de víctmes i, d’altra banda, realitzoarem els trfmits necessaris per a adeudicar el contracte
d’exhumacions que permetrf actuar simultfniament a les províncies d’Alacant i Castelló.
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