Informe sobre el grau d’execució
indicadors pressupost 2016

INFORME EXECUCIÓ PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT. EXERCICI 2016
L'avaluació dels resultats dels programes pressupostaris de la Presidència de la

Generalitat, segons els seus indicadors a 31 de desembre de 2016, mostra que es van
aconseguir els objectius per als quals es disposa d'indicadors en un 107 % sobre els valors
previstos.

No obstant això, l'execució per programes pressupostaris no va ser homogènia, i

121.20 Alta Direcció i

Serveis Generals, i el 0 % del programa 462.30 Consell Assessor de Ràdio Televisió
Espanyola. Atenent al nivell de realització, els programes pressupostaris es podrien
classificar en tres grups:
-

Programes pressupostaris amb un grau d'execució del 100 % o

superior. En aquest grup estan els programes següents: els programes 112.50 Alt

Assessorament en Ciència i Tecnologia, i 121.20 Alta Direcció i Serveis Generals, que

gestiona la Sotssecretaria, el programa 111.40 Anàlisi i Polítiques Públiques, que gestiona la
Direcció General d'Anàlisi i Polítiques Públiques, el programa 112.20 Secretariat del Consell,
de la Direcció General de Relacions amb les Corts, els programes 124.30 Organització

Territorial del Consell, i 125.10 Administració Local, que gestiona la Direcció General
d'Administració Local, el programa 112.40 Relacions Externes, de la Direcció General de

Relacions amb la Unió Europea i l'Estat, el programa 126.20 Assessorament i Defensa en

Judici dels Interessos de la Generalitat, de la Direcció General de l'Advocacia General de la
Generalitat, el programa 462.10 Relacions Informatives, de la Direcció General de Relacions

Informatives i Promoció Institucional, i els programes 221.10 Emergències, Protecció Civil,

Prevenció i Extinció d'Incendis, 222.10 Seguretat Pública: Policia de la Generalitat i Policia
Local, i 222.20 Formació IVASPE, gestionats per l'Agència de Seguretat i Resposta a les
Emergències.
-

Programes pressupostaris amb un grau d'execució comprés entre el

80 % i el 100 %. En aquest grup està el programa 462.20 Promoció Institucional, de la
Direcció General de Relacions Informatives i Promoció Institucional.
-

Programes pressupostaris amb un grau d'execució inferior al 80 %.

Dins d'aquest grup estan el programa 751.10 Ordenació i Promoció del Turisme, el programa
111.70 Gabinet d'Organització, el programa 462.70 Servei Públic de Ràdio Televisió, i el
programa 462.30 Consell Assessor de Ràdio Televisió Espanyola, que no s'ha pogut executar

perquè en finalitzar l'any no s'havia constituït el Consell Assessor, fet pel qual no hi ha hagut
execució pressupostària.

Gràfic 1. Programes pressupostaris de la Presidència de la Generalitat, segons el grau
d'execució dels indicadors, a 31 de desembre de 2016.
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Programa 112.50 Alt Assessorament en Ciència i Tecnologia
Execució: 100 %
OBJECTIUS
OBJECTIU

1.1

OBJECTIU

1.2

.

+D+

espanyols destacats en l'

+D+I.

, el desenvolupament i la
'investigadores/investigadors de prestigi

%
100,00%
100,00%

Els indicadors d'execució del programa 112.50 Alt Assessorament en Ciència i

En 2016, el personal i els mitjans materials i personals del programa 112.50 Alt
suport administratiu a l'Alt Consell Consultiu d'R+D+I, s'han posat a la disposició del Consell

Valencià de la Innovació (CVI), creat pel Decret del Consell (D146/2015, de 18 de
setembre).

necessitat de disposar de suport expert, es va subscriure l'Acord de 18 de febrer de 2016,
entre la Generalitat, a través de la Presidència, i l'Institut Valencià de Competitivitat

amb el Consell Valencià de la Innovació (DOCV de 26.2.16). L'encàrrec de gestió s'ha
temporalment els seus serveis en la Presidència de la Generalitat, des del mes d'abril.
Programa 121.20 Alta Direcció i Serveis Generals
Execució: 260,77 %

%

OBJECTIUS
OBJECTIU

1.1

OBJECTIU

1.2

OBJECTIU

1.3

OBJECTIU

1.4

OBJECTIU

1.5

Millorar la

.

428,60

.

526,67

.

166,61

.
tendents a l'impuls de l'

.

'actuacions

75,00
107,00

Els indicadors d'execució del programa 121.20 Alta Direcció i Serveis Generals,

mostren una execució per sobre del previst, a causa d'un increment en l'activitat de
pràcticament la totalitat dels indicadors.

Objectiu 1.1. Millorar la gestió dels recursos humans i econòmics
Indicador 2. Anàlisi, execució i informes de seguiment pressupostari i estats de situació
Amb aquest indicador s'han reflectit els 12 informes anuals d'execució pressupostària

elaborats pel Servei de Gestió Econòmica i remesos als diferents centres directius amb la

finalitat que realitzen el seguiment i control dels recursos disponibles i de la seua correcta
aplicació.

Indicador 3. Estudis i programació de necessitats i recursos
Es realitza un estudi previ a l'inici de l'exercici, que inclou la programació de

necessitats i recursos per programa pressupostari, a fi d'aconseguir l'òptima utilització dels

recursos públics assignats a cada meta pressupostària respecte de les seues previsions de
despeses contingudes en el pressupost. Aquest estudi es tradueix en diversos informes
comptables i reunions

dirigides als diferents centres gestors, així com actuacions

d'informació (escrites o verbals i tantes vegades com es necessiten) als centres directius

sobre l'estat real dels seus crèdits, i de seguiment i control de l'execució pressupostària, al
llarg de l'exercici.

En relació amb el procés d'elaboració pressupostària, també s'han realitzat tant

informes de caràcter tècnic intermedis, posats a la disposició dels centres gestors, com
reunions amb tots els centres directius per a dirigir i facilitar la tasca de planificació del
pressupost.

Tenen també especial importància qualitativa els relatius a qüestions de personal,

respecte a les quals s'ha realitzat un estudi de necessitats i recursos l'any 2016.
Indicador 4. Proposta de modificació de la relació de llocs de treball

Aquest indicador respon a la realització de 15 propostes de modificació/creació de

llocs de treball durant l'exercici 2016.

Indicador 5. Expedients administratius en matèries de personal
En 2016 s'han tramitat 386 expedients administratius en aquesta matèria.
Objectiu 1.2. Garantir la procedència legal de totes les actuacions de Presidència
Indicador 1. Actualitzacions periòdiques de l'inventari
L'any 2016 s'han dut a terme al voltant de 100 propostes d'inventari que es deriven

d'expedients tramitats durant l'exercici. D'aquestes propostes, 51 pertanyen a l'àmbit

d'Emergències, les competències de les quals van ser assumides en 2015 amb plena i directa
la qual cosa ha motivat una execució d'aquest indicador molt per

sobre del previst en el moment previ a la seua assumpció.
Indicador 2. Supervisió d'informes tècnics

L'any 2016, sense tindre en compte aquells que són propis de la Sotssecretaria que

es consideren en l'apartat següent, s'han tramitat 39 procediments per a la contractació de

subministraments i serveis mitjançant contractes majors, tots aquests expedients porten
aparellats informes tècnics per a justificar tant la necessitat de la contractació com per a la

valoració de les ofertes presentades, tenint en compte les qüestions que durant la tramitació

poden generar-se i que és necessari solucionar amb la finalitat de dur a terme la
formalització del contracte.

D'altra banda, també se supervisen els informes presentats pels centres directius en

altres actuacions com són la contractació menor que han passat a 217 en el 2016, els

expedients d'enriquiment indegut, els encàrrecs de gestió i centralitzades a través de la

Subdirecció de compres del Ministeri d'Hisenda. En tots els casos hi ha hagut un increment
important.

El valor donat a l'indicador respon al nombre d'informes tècnics supervisats en

matèria de contractació: 545, dos per cada expedient de contractació (considerant que se
supervisa tant l'informe de necessitat com el de valoració) i un altre per cadascun dels
expedients d'enriquiment, centralitzades i encàrrecs de gestió.

Pel que es fa a la supervisió tant dels informes tècnics elaborats pels òrgans gestors

com, si escau, dels informes de l'Advocacia, de la Intervenció Delegada, de la Intervenció
General, i del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, en matèria de convenis o
en la tramitació de disposicions de caràcter general, es van revisar un total de:

- 86 informes de l'Advocacia en matèria de convenis, 12 en la tramitació de decrets,

7 en la tramitació de les bases reguladores de subvencions, i 2 en la tramitació
d'avantprojectes de llei.

- 8 informes de la Intervenció Delegada, en matèria de convenis, i 7 en la tramitació

de bases reguladores de subvencions.

- 8 informes de la Intervenció General, en matèria de convenis i 29 en la tramitació

d'enriquiments injustos.

- 178 informes sobre projectes de disposicions, relatius a la seua necessitat i

oportunitat, memòria econòmica, impacte de gènere, en la família, en la infància i en

l'adolescència, de no incidència en matèria informàtica, de no impacte en la competitivitat,
sobre les al·legacions fetes per les conselleries, sobre les observacions de l'Advocacia o del
Consell Jurídic Consultiu.

- 16 dictàmens del Consell Jurídic Consultiu.
Per

tant,

en

matèria

de

convenis,

de disposicions de

caràcter

general,

o

d'enriquiments injustos (en la fase final d'elevació al Consell), el nombre d'informes
supervisats ascendiria, en 2016, a 353.

Indicador 3. Informes de contractes, convenis i acords de col·laboració
Durant el 2016 hi ha hagut un increment important en la contractació dins de

Presidència, derivat de les noves competències organitzatives, que ha portat al seu torn un
increment en els serveis generals.

Des de la Sotssecretaria s'han proposat i tramitat 17 contractes majors, 28 menors i

5 expedients d'enriquiment indegut. Tots aquests expedients porten informes de diferents
tipus com són informes de necessitat i informes de valoració, la qual cosa ens porta a
assignar un valor de 100 a aquest indicador

Pel que fa als convenis i acords de col·laboració, en 2016 se n'han tramitat un total

de 86, dels quals 8 comportaven despesa per a la Presidència de la Generalitat. Per això, els

informes elaborats pel sotssecretari, així com les memòries signades per aquest ascendeixen
a un total de 94.

Objectiu 1.3. Facilitar suport tècnic a tots els projectes sectorials del departament
Indicador 1. Suport tècnic a tots els projectes sectorials del departament
A més de les funcions de caràcter transversal i d'organització d'assumptes generals

pròpies de la Sotssecretaria, els diferents departaments en els quals aquesta s'estructura
presten serveis a tots i cadascun dels centres directius adscrits a la Presidència, des de la
tramitació

d'expedients, realització

d'informes,

assessorament

tècnic i

administratiu,

actuacions de control i seguiment, etc., sense perjudici de les múltiples actuacions derivades
de l'atenció telefònica i presencial.

Tenint en compte l'anterior, s'ha calculat el valor de l'indicador ací exposat,

considerant un mínim de 60 atencions diàries en l'àmbit de la Sotssecretaria, la qual cosa
ens porta a aconseguir la xifra de 13.200 actuacions d'aquest tipus en l'exercici 2016,
considerant només 44 setmanes laborables.

Indicador 2. Propostes de millora de l'eficàcia pressupostària i organització del personal
En 2016 s'han realitzat 12 expedients de modificació pressupostària en relació amb

els pressupostos aprovats, la majoria a sol·licitud dels centres gestors, a fi d'optimitzar la
utilització dels recursos disponibles per a aconseguir els objectius proposats.

Entre les actuacions dirigides als diferents centres directius, addicionalment als

informes mensuals d'execució pressupostària i l'informe previ a l'inici de l'exercici, es realitza

un informe de tancament per a avaluar els resultats de la gestió pressupostària i la seua
incidència en l'assoliment dels objectius proposats.

D'altra banda, també en relació directa amb els centres gestors, es duen a terme

funcions d'assessorament tècnic i administratiu en totes aquelles matèries que els puguen

afectar, així com de comunicació diària a cada departament de la seua situació comptable a
través de la remissió de tots aquells documents comptabilitzats.

També s'han realitzat al llarg de 2016: a sol·licitud de la Intervenció Delegada, 6

informes comptables relatius al subsistema d'obligacions pendents d'aplicar a pressupost,
així com uns altres, com el qüestionari CIMCA, de periodicitat mensual; a requeriment del
Ministeri, a través de la Intervenció Delegada, un informe sobre les causes de la variació de

la despesa reportada en un període determinat; a instàncies d'altres conselleries, un informe
sobre les previsions al tancament de l'exercici, informes sobre el grau d'execució dels

indicadors del pressupost, un informe sobre escenaris pressupostaris, informes periòdics i

actualitzacions del Registre Unificat de Factures (RUF) amb la finalitat de col·laborar en el
càlcul i la reducció del període mitjà de pagament; a petició d'altres departaments es
realitzen habitualment estudis i informes de liquidació d'interessos derivats de procediments
judicials.

D'altra banda, en relació amb els ingressos i les fonts de recursos, es realitzen

actuacions de seguiment i control que garantisquen la correcta aplicació al pressupost.
Objectiu 1.4. Atendre la totalitat dels serveis generals de Presidència
Indicador 1. Assistència tècnica i millores funcionals dels serveis generals

En el 2016, des de la Sotssecretaria, s'han realitzat prop de 1.500 actuacions

directes per a l'atenció, amb mitjans propis i mitjançant l'adquisició del material necessari

per a això, de les necessitats de manteniment i millores funcionals dels serveis generals de la
Presidència.

Objectiu 1.5. Coordinar els/les titulars de les sotssecretaries en els diferents departaments

de la Generalitat en matèria d'actuacions tendents a l'impuls de l'acció política i executiva
interdepartamental del Consell

Indicador 1. Suport tècnic i coordinació dels projectes i actuacions que impliquen l'impuls de
l'acció política i executiva dels òrgans directius del Consell

L'indicador reflecteix les actuacions derivades de reunions setmanals de la Comissió

de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris, la tramitació d'assumptes davant el Consell, i les
reunions o contactes amb altres conselleries a l'efecte d'elevar assumptes al Consell.
Durant l'exercici 2016 s

Autonòmics i Sotssecretaris; per tant, s'han elaborat 49 dossiers, amb els documents
corresponents a tots els assumptes que les conselleries han sotmés a la referida Comissió, a
aproximada de 25 assumptes setmanals.

Pel que fa a la Presidència de la Generalitat, el total d'assumptes sotmesos a la

Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris, i posteriorment al Consell, va ser, en
2016, de 252.

A més d'això, s'han elevat al Consell un total de deu assumptes a proposta conjunta

de diverses conselleries i, si escau, la Presidència de la Generalitat, en quatre dels quals ha
tingut una intervenció més directa la Presidència. A aquests efectes, s'han mantingut

reunions i contactes amb altres conselleries, que poden quantificar-se en una mitjana de 5
reunions/contactes per assumpte, per a tramitar propostes d'acord amb intervenció de la

Presidència de la Generalitat; per tant, un total de 20 reunions o altres contactes per a

tramitar propostes d'acord conjuntes amb altres conselleries amb intervenció directa de la
Presidència de la Generalitat.

Programa 112.20 Secretariat del Consell
Execució: 112,10 %

%

OBJECTIUS
OBJECTIU

1.1

'

OBJECTIU

1.2

'actuacions en els registres de convenis i d'

OBJECTIU

2.1

OBJECTIU

2.2

OBJECTIU

3.1

OBJECTIU

3.2
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3.3

OBJECTIU

4.1

.

33,86

.

'

.

119,22
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Prestar
conselleries.

84,34

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana DOGV.

146,51

.

36,22

.
Dirigir i coordinar les actuacions encaminades a recuperar recursos en l'
.

'

116,67
210,00

Els indicadors d'execució pressupostària i compliment d'objectius durant l'exercici

2016, mostren que les previsions inicials han quedat desbordades per les càrregues de

treball efectives suportades per les unitats orgàniques gestores del programa, i els únics

supòsits en què l'execució ha quedat per sota de les previsions es deu a la modificació
normativa i competencial operada mitjançant el Decret 161/2016, segons el qual les funcions

del secretariat del Govern queden totalment fora de les competències d'aquest centre
directiu.

Aquesta alteració del quadre competencial ha permés destinar recursos a altres

finalitats i, específicament, la direcció general ha abordat l'elaboració del pla normatiu del
Consell. De la mateixa manera, s'han escomés treballs inicialment no previstos, com ara la

regularització del fons editorial de la Generalitat o l'actualització i el manteniment de la base
de dades legislativa, activitats que només parcialment quedarien reflectides en el quadre
d'indicadors.

A destacar l'important augment de l'activitat de difusió del diari oficial, el fort

increment de les iniciatives parlamentàries que han sigut donades d'alta durant l'exercici, així

com la creixent importància que es conforma entorn de les accions d'impuls de la recuperació
previsions amb desviacions del 100 %.

casos les

En resum, s'han aconseguit els objectius marcats pels indicadors d'execució
assignats a aquest centre directiu, entenent que, amb vista a futurs exercicis, no resulta

necessària cap alteració del marc de seguiment existent, excepte l'adaptació al nou quadre
normatiu assenyalat en el paràgraf primer.
Programa 112.40 Relacions Externes
Execució: 233,45 %
OBJECTIU

1.1

OBJECTIU

2.1

OBJECTIU

3.1

OBJECTIUS

%
224,51

Enfortir el lobby

395,84
80,00

Els indicadors d'execució d'aquest programa mostren uns valors de realització molt

per sobre del previst.

En el marc de l'objectiu 1, cal destacar l'impuls que, s'ha donat des d'aquest centre

directiu a la Comissió Interdepartamental.

Aquesta Comissió, que no es reunia des de 2014, s'ha reunit tres vegades en 2016

(al març, al maig i al desembre), i ha actuat per a coordinar l'acció del Consell tant en
l'àmbit exterior com en la Unió Europea.

D'altra banda, s'ha de destacar que, com a conseqüència d'haver assumit a partir de
desenvolupat una intensa activitat, amb el manteniment de la pàgina web pròpia, i la
stakeholders).

Programa 125.10 Administració Local
Execució: 112,63 %

OBJECTIUS

%

OBJECTIU

1.1

115,00

OBJECTIU

1.2

100,00

OBJECTIU

1.3

OBJECTIU

2.1

100,00

OBJECTIU

3.1

96,49

OBJECTIU

4.1

150,00

OBJECTIU

5.1

100,00

OBJECTIU

6.1

144,00

Control de legalitat dels actes i acords de les entitats locals de la Comunitat Valenciana.

95,56

Els indicadors d'execució d'aquest programa mostren un grau d'execució per sobre

del previst.

tracions locals
Indicador 1. Assessorament jurídic a les entitats locals per a millorar l'eficàcia de la seua
gestió. Emissió d'informes jurídics per escrit, via correu electrònic, consultes telefòniques,
visites, etc.

El primer indicador reflecteix els cent informes escrits emesos així com les consultes

jurídiques formulades via correu electrònic a aquest servei, tot això sense perjudici de

consultes telefòniques o visites personals. Els informes i les consultes jurídiques se centren

en nombrosos aspectes tècnics jurídics, i tenen una especial importància quantitativa i
qualitativa els relatius a qüestions de personal (llicències, permisos, jornades, promocions
internes, processos de funcionarització etc.).

Objectiu 1.2. Desenvolupament normatiu del règim local valencià
Indicador 1. Modificació de la Llei 2/1983, de 4 d'octubre, per la qual es declaren d'interés

general per a la Comunitat Valenciana determinades funcions pròpies de les diputacions
provincials
Al

no

haver-se

tramitat

la

modificació

de

l'esmentada

llei,

les

actuacions

d'harmonització i coordinació s'han realitzat a l'empara d'aquesta norma pel que les
actuacions tingudes en compte per a baremar els objectius es corresponen amb la tramitació

de dos decrets de coordinació de les funcions pròpies de les diputacions provincials en
matèria de turisme i esport, i totes les actuacions derivades d'aprovació i execució

d'aquestes normes entre les quals estan, la tramitació dels expedients de les demandes

interposades contra aquestes, la preparació d'estudis i argumentaris jurídics per a
l'Advocacia de la Generalitat, la modificació del decret regulador de la Comissió Mixta
Generalitat-FVMP per a incorporar els representants de les diputacions provincials, la

convocatòria d'aquesta comissió per a dictaminar els citats decrets, el desenvolupament dels
òrgans de coordinació previstos en els decrets de coordinació, etc.

Objectiu 1.3. Control de legalitat dels actes i acords de les entitats locals de la Comunitat
Valenciana

Indicador 1. Funcions de con

vigent atribuïda per la legislació bàsica estatal. Examen dels actes i acords de les entitats
locals de la Comunitat Valenciana

Compliment del deure de remissió d'actes i acords per les entitats locals de

conformitat amb l'establit en la legislació de règim local.

Indicador 2. Funcions de modificació i anul·lació dels actes per infraccions de l'ordenament

jurídic. Ampliació de documentació, informes, requeriments jurídics i impugnacions davant la

jurisdicció contenciosa administrativa.

S'han realitzat 46 informes de legalitat en relació amb 321 expedients de sol·licitud

d'ampliació d'informació en relació amb els pressupostos aprovats, la gran majoria de
sol·licitud de plantilles de personal.

Indicador 3. Funcions de control sobre el patrimoni local. Preses de coneixement i
autoritzacions sobre les alienacions, permutes, cessions gratuïtes dels béns locals.

Es tracta de 25 expedients iniciats i resolts en 2016. Els expedients són iniciats a

instàncies de l'entitat local.

Indicador 4. Funcions de control en matèria expropiatòria. Declaració d'urgent ocupació
Es tracta de 2 expedients iniciats i resolts en 2016. Els expedients són iniciats a

instàncies de l'entitat local.

Objectiu 2.1. Millora del sistema de relacions entre l'Administració local i l'Administració
autonòmica mitjançant la promoció de vies estables de cooperació

Indicador 1. Funcions de cooperació entre la Generalitat i les entitats locals en matèria
competencial. Tramitació dels informes d'inexistència de duplicitat (article 7.4 de la LRBRL)

Amb motiu de l'entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de

racionalització, sostenibilitat de l'Administració local i del nou règim competencial derivat

a l'article 7.4 de la Llei 7/1985,de 2 d'abril, reguladora de les bases de

règim local, el qual preveu la possibilitat que les entitats locals puguen exercir competències

diferents de les pròpies i de les atribuïdes per delegació sempre que no es pose en risc la
sostenibilitat financera del conjunt de la hisenda municipal i no s'incórrega en duplicitat amb
una altra administració pública, i és preceptiu a aquests efectes l'emissió d'informe sobre el

compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i l'informe
sobre inexistència de duplicitats.

L'emissió de l'informe sobre inexistència de duplicitats en la prestació d'un servei o
d'Administ

activitat que es deriven dels 311 expedients oberts i 60 finalitzats durant l'exercici anterior.

Objectiu

3.1.

Exercici

de

competències

en

matèria

funcionàries/funcionaris amb habilitació de caràcter nacional

de

funció

pública

local:

Indicador 1. Funcions en matèria de creació i classificació de llocs reservats a HN. Gestió
HN.
Indicador 2. Funcions en matèria de provisió temporal. Nomenaments provisionals,
comissions de servei, acumulació de funcions, nomenaments interines/interins i accidentals.

Indicador 3. Funcions en matèria de provisió definitiva: concursos. Publicació i coordinació
del concurs ordinari que es convoca anualment.

Indicador 4. Funcions en matèria de provisió definitiva: mèrits. Expedients de reconeixement
i inscripció de mèrits de determinació autonòmica.

Indicador 5. Funcions en matèria de provisió definitiva: Registre. Gestió coordinada amb el
Ministeri d'Hisenda i Administració Pública del Registre de Funcionàries/Funcionaris amb
HCN.

Indicador 6. Funcions en matèria disciplinària. Gestió d'expedients disciplinaris de HCN.
En matèria de creació, classificació i supressió de llocs cobra importància qualitativa

la creació obligatòria de llocs de tresoreria en municipis de classe segona com a
conseqüència de l'obligació imposada per la LRSAL 27/2013.

En matèria de provisió temporal es recullen les diferents formes previstes en la

normativa bàsica estatal RD 1732/1994 i autonòmica 32/2013. Es recullen en altres apartats
la gestió del concurs ordinari de mèrits de funcionaris amb habilitació nacional, les

anotacions dels seus mèrits en les bases de dades estatal i autonòmica, els expedients de
reconeixement de mèrits i els dos expedients disciplinaris tramitats durant l'exercici.

Objectiu 4.1. Resoldre els conflictes derivats de l'existència de termes municipals discontinus
o de línies intermunicipals

Indicador 1. Funcions en matèria d'alteració de termes. Gestió d'expedients d'alteració de
termes

Aquestes actuacions es refereixen a les relacionades amb l'organització i demarcació

territorial, així com amb l'alteració de termes municipals, la gestió dels quals correspon a la
Direcció General d'Administració Local.

Durant aquest exercici s'han computat tres actuacions derivades de tres informes

d'assessorament relacionats amb aquesta matèria emesos per la direcció general.

Objectiu 5.1. Assegurar la cohesió territorial i la vertebració de la Comunitat Valenciana, i

Indicador 1. Funcions de foment destinades als municipis amb població inferior a 3.000
habitants

La Llei de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2016 preveu una línia

pressupostària destinada a promoure l'equilibri econòmic de les entitats locals de la
Comunitat Valenciana i a la realització del principi de solidaritat interterritorial mitjançant el
sosteniment de despeses corrents.

Durant el període analitzat s'ha gestionat la subvenció destinada al sosteniment de

despeses corrents en municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana amb

població que no excedisca de 3.000 habitants per a l'any 2016 convocada per decret del
secretari autonòmic de Presidència.

Les citades ajudes van ser adjudicades mitjançant resolució del director general

d'Administració local a 350 municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana, i es
corresponen cadascun dels expedients de cada municipi amb la unitat de mesura proposada.
Objectiu 6.1. Regular i aprovar els símbols, tractaments i honors de les entitats locals
Indicador 1. Funcions en matèria d'heràldica i vexil·lologia. Aprovació d'escuts i banderes
S'han ap

propostes d'escuts municipals. S'han aprovat 11 banderes i realitzats 8 informes de
propostes de bandera municipal.

Cal tindre en compte que, quant a l'objectiu 1.2, al no haver-se tramitat la

modificació de la Llei 2/1983, de 4 d'octubre, per la qual es declaren d'interés general per a

la Comunitat Valenciana determinades funcions pròpies de les diputacions provincials, les

actuacions d'harmonització i coordinació s'han realitzat a l'empara d'aquesta norma pel que
les actuacions tingudes en compte per a baremar els objectius es corresponen amb la
tramitació de dos decrets de coordinació de les funcions pròpies de les diputacions

provincials en matèria de turisme i esport, i totes les actuacions derivades d'aprovació i
execució d'aquestes normes entre les quals estan, la tramitació dels expedients de les

demandes interposades contra aquestes, la preparació d'estudis i els argumentaris jurídics

per a l'Advocacia de la Generalitat, la modificació del decret regulador de la Comissió Mixta
Generalitat-FVMP per a incorporar els representants de les diputacions provincials, la

convocatòria d'aquesta comissió per a dictaminar els citats decrets, el desenvolupament dels
òrgans de coordinació previstos en els decrets de coordinació, etc.
Programa 462.10 Relacions Informatives
Execució: 100 %
OBJECTIU

OBJECTIUS

%

1.1

100

Els indicadors d'execució del programa 462.10 Relacions Informatives, mostren el

compliment íntegre de tots aquests, és a dir, s'ha completat l'elaboració de totes les
activitats, informes, missatges i actuacions s'havia previst en cadascun d'aquests al llarg de
l'exercici 2016.

Programa 222.10 Seguretat Pública: Policia de la Generalitat i Policia Local
Execució: 112,37 %

OBJECTIUS

%

OBJECTIU

1.1.

143,18

OBJECTIU

1.2.

130,75

OBJECTIU

2.1.

100,00

OBJECTIU

2.2.

100,00

OBJECTIU

3.1.

200,00

OBJECTIU

3.2.

220,63

OBJECTIU

3.3.

99,14

OBJECTIU

4.1.

170,61

OBJECTIU

5.1.

OBJECTIU

5.2.

112,73

OBJECTIU

5.3.

84,00

OBJECTIU

5.4.

50,00

OBJECTIU

5.5.

146,67

OBJECTIU

5.6.

59,87

OBJECTIU

5.7.

84,44

OBJECTIU

5.8.

70,83

Desenvolupament normatiu.

25,00

Els indicadors d'execució del programa 222.10 mostren uns valors de realització per

sobre del previst, i reflecteixen un assoliment dels objectius del 112 %.

En relació amb l'execució dels objectius del programa 222.10 Seguretat Pública:

Policia de la Generalitat i Policia Local pel que fa als Pressupostos de 2016 s'indica com a
actuacions més rellevants les següents:

OBJECTIU 1.1. INDICADOR 1. En l'àmbit de la gestió de la Policia de la Generalitat, les

inspeccions policials s'han incrementat molt superiorment al previst ja que en 2016 des de la
Policia de la Generalitat s'ha fet un considerable esforç en l'actuació en matèries de medi
ambient, protecció del patrimoni valencià, espectacles i establiments públics, joc, i atenció al
ciutadà.

OBJECTIU 3.2. INDICADOR 1. La regulació de les juntes locals de seguretat es preveu en el
Reial decret 1087/2010, de 3 de setembre, pel qual s'aprova el seu reglament. Aquestes
juntes locals de seguretat són òrgans de cooperació de les diferents Forces i Cossos de
Seguretat, en l'àmbit territorial del municipi que resulten de gran utilitat en l'efectivitat del
servei públic de seguretat. La normativa que les regula estableix que un dels seus membres
serà designat en representació de la comunitat autònoma pel que el nomenament de

representants i de sessions varia segons les convocatòries d'aquests òrgans municipals, i

OBJECTIU 3.2. INDICADOR 2. En l'àmbit de la coordinació de la Policia Local, des del Servei

de Seguretat Pública té la Secretaria de la Comissió de Coordinació de Policies Locals, òrgan
consultiu en el qual s'integren representants de l'Administració, de la Federació Valenciana de

Municipis i Províncies i de les organitzacions sindicals més representatives. Amb motiu de
l'elaboració de l'esborrany d'avantprojecte de Llei de policies locals de la Comunitat

Valenciana, aquest òrgan s'ha reunit amb major freqüència de la que s'havia previst per a

2016, ja que la norma ha sigut fruit del consens i del treball de tots els agents implicats en el
sector de la seguretat municipal.

OBJECTIU 4.1. INDICADOR 1. En l'àmbit de les víctimes del terrorisme, els expedients
d'indemnitzacions econòmiques han superat les previsions inicials a causa que aquestes

indemnitzacions reconeixen una quantia del 30 % sobre les indemnitzacions concedides per
l'Administració de l'Estat i l'aplicació del Reial decret 671/2013, de 6 de setembre, pel qual
s'aprova el reglament de la Llei 29/2011, de 22 de setembre, de reconeixement i protecció
integral

de

les

víctimes

de

terrorisme,

indemnitzacions per a les víctimes.

ha

suposat

el

reconeixement

de

noves

INDICADOR 2. De la mateixa manera, el suport a les associacions de víctimes del terrorisme,

reconegut en la Llei 1/2004, de 24 de maig, de la Generalitat, d'ajuda a les víctimes del
terrorisme, s'ha potenciat amb la signatura de quatre convenis de col·laboració amb les
següents associacions: Associació Víctimes del Terrorisme de la Comunitat Valenciana,
Fundació Víctimes del Terrorisme, Associació Víctimes del Terrorisme i Covite.

OBJECTIU 5.1. INDICADOR 4. Revisada la normativa reguladora dels OCA, es conclou que no
parts sense cap problema. Per tant, el dit indicador es va considerar que no posseeix
vigència pràctica.

totalitat dels membres de la Comissió d'Espectacles.
OBJECTIU 5.5. INDICADOR 2. Les tres jornades són, exactament, les que ha convocat en

2016 la Delegació del Govern. Segurament, la previsió de 15 haja sigut una quantitat massa
optimista fixada a priori.

OBJECTIU 5.7. INDICADOR 3. Només se n'ha fet un de tres, perquè l'agenda de cursos de
2016 però els de les províncies d'Alacant i Castelló estan previstos per a enguany 2017,
encara que siguen de la mateixa convocatòria de cursos.

Programes pressupostaris amb un grau d'execució comprés entre el 80 i el 100 %.
Programa 462.20 Promoció Institucional
Execució: 97 %

OBJECTIUS

%

OBJECTIU

1.1

100,00

OBJECTIU

2.1

94,00

Els indicadors d'execució del programa 462.20 Promoció Institucional, mostren que el

programa aconsegueix els seus objectius, de mitjana, en un 97 % sobre la previsió inicial, i
el grau de consecució dels seus objectius és homogeni.

S'informa des de l'òrgan de gestió, que s'ha detectat un error en els 3 indicadors de

l'objectiu 1.1 ja que fan referència a matèries que pertanyen a serveis inclosos en el

programa 462.10 Relacions Informatives, quan haurien de fer referència a indicadors
relacionats amb matèria de publicitat de la Generalitat.

Programes pressupostaris amb un grau d'execució inferior al 80 %.
Programa 751.10 Ordenació i Promoció del Turisme
Execució: 78,28 %

OBJECTIUS

%

OBJECTIU

8.1

OBJECTIU

1.1.

63,33

OBJECTIU

2.1.

100,00

OBJECTIU

3.1.

132,06

OBJECTIU

4.1.

40,00

OBJECTIU

5.1.

91,67

OBJECTIU

6.1.

0,00

OBJECTIU

7.1.

99,20

100,00

L'execució dels objectius del programa 751.10 es va situar en el 78 %, i no es van

aconseguir íntegrament els objectius en els valors previstos.

Cal tindre en compte certes matisacions segons el següent:
Quant a l'objectiu 1.1, Indicador 1, l'esborrany de l'avantprojecte de Llei, de la Generalitat,

de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana, recull el compliment d'una
tecnologies, recolzant la història, la tradició, el territori i el paisatge, al costat dels principis
del codi ètic mundial per al turisme.

Per això l'objecte d'aquest esborrany de la norma reflecteix una política turística

enfocada a millorar i potenciar l'activitat turística per a adequar els productes turístics a les

necessitats de la demanda, les innovacions turístiques i la participació ciutadana entre uns
altres.

qualitat, la transparència i la participació dels ciutadans en l'acció pública en matèria de
turisme són els principis rectors de l'actuació, els compromisos de la política turística.

A data de hui, l'esborrany de l'avantprojecte de la llei està en la fase d'informe de les

conselleries a les quals s'ha remés aquest, i ens trobem en el moment actual en la meitat
percentual del compliment de l'indicador per a l'exercici 2016.

En l'Indicador 2, en 2016 s'ha tramitat una nova norma que substitueix l'Ordre

2/2010, per la qual s'estableixen els distintius corresponents a les empreses i als
establiments turístics de la Comunitat Valenciana.

El Decret 2/2017, de 24 de gener, del president de la Generalitat, pel qual

s'estableixen els distintius corresponents a les empreses i establiments turístics ha sigut
contingudes en els decrets.
Quant a l'Indicador 3, en l'esborrany de l'avantprojecte de la llei es preveu el

compliment

de

determinades

obligacions

que

corresponen

als

viatges

combinats,

especialment en el cas d'insolvència, i deixa el desenvolupament de les característiques de la
garantia i el procediment per a fer-la efectiva, en una norma de caràcter sectorial.

L'adaptació del Decret 20/1997, que regula les agències de viatges de la Comunitat

Valenciana, ha de recollir l'indicat en el vigent article 163 del Reial decret legislatiu 1/2007,
de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels
consumidors i usuaris, doncs estem davant normativa bàsica de l'Estat, quant a la protecció
del servei.

En 2016 s'han iniciat els tràmits per a l'adaptació. Així, en aplicació de la Llei

20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat, es va crear un grup de

treball en l'àmbit de la Conferència Sectorial de Turisme i meses de directors generals per a
harmonitzar regulacions autonòmiques en matèria de viatges combinats.

Objectiu 2.1. Aplicació i engegada dels nous decrets reguladors de l'oferta d'allotjament de la

Comunitat Valenciana. Indicador 1, les disposicions transitòries recollides en els decrets
184/2014, de 31 d'octubre, del Consell, regulador de l'allotjament turístic rural a l'interior de

la Comunitat Valenciana i 75/2015, de 15 de maig, del Consell, regulador dels establiments
hotelers de la Comunitat Valenciana, indicaven que transcorregut el termini d'un any des de

l'entrada en vigor dels dits reglaments, l'Administració turística, d'ofici, classificarà els
establiments inscrits en el registre d'empreses, establiments i professions turístiques, en la

categoria que figure en aquest. S'ha materialitzat la classificació per l'Administració turística
segons les actuacions previstes en 2016.

Objectiu 3.1. El control del compliment de la normativa turística i atenció a la usuària/a

Indicador 1, dins dels programes recollits en el pla d'inspecció 2016, està la

campanya d'informació, sensibilització i comprovació de l'oferta il·legal i la competència
deslleial en la comercialització d'apartaments turístics.

turístics que es lloguen per

temporada a la Comunitat valenciana estan degudament registrats conformement a l'actual

normativa, i garantir amb això la qualitat de les seues instal·lacions i dels serveis que
presten.

S'han aconseguit les metes inicials de la campanya contra la competència deslleial, i

destaca l'actuació de la inspecció turística dirigida a incidir en la manera en què s'ha de

donar publicitat dels lloguers dels apartaments, i destaca l'aspecte fonamental en

l'intrusisme com és la presència d'oferta a través de les plataformes d'Internet que publiciten
els habitatges turístics no registrats, així com aclarir la responsabilitat de qui gestiona les
ofertes dels apartaments turístics.

La realització d'aquesta campanya ha tingut la col·laboració dels agents de la Policia

Autonòmica el que ha permés incrementar el nombre d'habitatges inspeccionats, tot això ha
donat el resultat final (unit als altres programes del pla d'inspecció) de més de 2.375
actuacions, i, per tant, incrementar l'execució percentual en més del 100 %.

Objectiu 4.1. Verificació del grau de compliment de la normativa vigent en matèria d'incendis
en establiments turístics. Indicador 1, el programa de prevenció contra incendis en els
establiments turístics es fonamenta en acords amb els col·legis professionals d'enginyers i
enginyers tècnics i és un programa consolidat en els quals s'actua per petició dels serveis

territorials en relació amb els establiments d'allotjament turístic i de les necessitats
dissenyades per la Direcció General de Turisme en el pla d'inspecció.

En l'exercici 2016 es van prioritzar les actuacions de la inspecció en la lluita contra
d'aquest programa quant a les inspeccions previstes en l'indicador.
Objectiu 5.1. Declaracions d'interés turístic. Indicador 1, la tramitació de sol·licituds de
declaracions d'interés turístics local, autonòmica i provincial, s'ha mantingut pràcticament al

llarg de 2016 amb nivells similars a anys anteriors i un nombre d'11 declaracions. El
percentatge d'execució ascendeix al 91,65 %.

Objectiu 6.1. Amortització de requisits d'accés a la professió de guia de turisme. Indicador 1,

es continua treballant en els grups de treball creats a l'empara de la Confederació Sectorial,
amb la finalitat d'obtindre un text consensuat i harmonitzat.

Objectiu 7.1. Actualització del Registre General d'Empreses, Establiments i Professions

Turístiques, Indicador 1, la comprovació per la inspecció turística de l'activitat de les
empreses que figuren en el Registre General d'Empreses, Establiments i Professions, i que es
produeix després de la presentació de la declaració responsable i inscripció en el registre de
forma immediata, s'ha aconseguit en 2016 en un 100 %.
Programa 111.70 Gabinet d'Organització
Execució: 14,35 %

OBJECTIUS

%

OBJECTIU

1.1

OBJECTIU

1.2

23,75

OBJECTIU

1.3

0,00

19,31

L'execució dels objectius d'aquest programa es va situar en el 14 %, molt per sota

dels valors previstos, amb el que les previsions en el pressupost de 2017 s'adequaran a les
actuacions dutes a terme en l'exercici 2016.

L'Objectiu 1.1 Assistència al president i reforç de la imatge institucional de la Generalitat
-

Indicador 1. Actuacions en l'agenda del president

S'han realitzat un total de 781 actes institucionals, amb presència del president. Ací

no comptabilitzem les delegacions a altres òrgans de l'Administració que al principi arriben a
l'agenda del president.
-

Indicador 2. Publicitat institucional

-

Indicador 3. Audiències rebudes

-

Indicador 4. Comunicacions rebudes/enviades dels/als ciutadans.

No s'ha dut a terme cap actuació en aquest concepte.

S'han dut a terme un total de 112 audiències.

Hi ha hagut un total de 17.598 comunicacions, d'aquestes 9.503 es van rebre de la

ciutadania i 8.095 es van enviar des del Gabinet d'Organització.

Respecte a l'objectiu 1.2, s'han tramitat 19 expedients a entitats que han presentat projectes

d'interés públic. El pressupost inicialment aprovat en els pressupostos de la Generalitat

Valenciana per a l'exercici 2016 va dotar la línia S7028000, Programa de Promoció
Sociocultural de la Comunitat Valenciana, amb 1.600.000 euros. Posteriorment, per acord del
Consell es va declarar la no disponibilitat de crèdit per import de 900.000 euros, la qual cosa
va deixar un crèdit disponible per a aquesta línia de 700.000 euros.

En conseqüència, el grau d'execució (fase "O"/Pressupost definitiu) de la línia de

subvenció S70280000 a 31/12/2016 ascendeix, segons la informació obtinguda del sistema

d'informació comptable de la Generalitat, a 32,69 %; no obstant això, cal tindre en compte
el citat acord que va declarar la no disponibilitat de part del crèdit previst en aquesta línia,

per la qual cosa si calculem l'import d'obligacions reconegudes (522.888,71 euros) sobre el

pressupost realment disponible (700.000) s'aconsegueix un percentatge d'execució del 74,70
%.

Quant a l'Objectiu 1.3 Promoure per als universitaris i les universitàries la realització de

programes de postgrau, màster o doctorat, les ajudes a estudis d'investigació com ara
postgraus, màster i doctorats no s'han iniciat en el 2016.

2016.
Programa 462.70 Servei Públic de Ràdio Televisió
Execució: 5,83 %

%

OBJECTIUS

OBJECTIU

1.1.

5,00

OBJECTIU

2.1.

2,50

OBJECTIU

3.1.

10,00

L'execució

dels

objectius

del

programa

462.70,

d'acord

subministrada pels seus indicadors d'execució, es va situar en el 5 %.

amb

la

informació

No s'ha pogut executar el pressupost previst per a la posada en marxa del servei

públic de ràdio televisió a causa del retard en el nomenament del director i altres membres
de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, que va ser constituïda el 26
d'octubre de 2016.

el suport administratiu i tècnic necessari per a la podada en marxa de la Corporació.
Atenent a aquestes circumstàncies, només s'ha pogut executar el 5 % dels indicadors

previstos pressupostàriament.

Programa 462.30 Consell Assessor de Ràdio Televisió Espanyola
Execució: 0 %
OBJECTIU

1.1

OBJECTIU

1.2

OBJECTIU

1.3

OBJECTIU

1.4

OBJECTIU

2.1

OBJECTIU

3.1

OBJECTIUS

Impulsar el desenvolupament dels mitjans audiovisuals de la Comunitat Valenciana amb vista a aconseguir el major grau

%
0
0

seua estructura organitzativa.

0
0

seus mitjans.

Incentivar el coneixement per part de les persones, respecte del Consell Assessor, amb l'objectiu de canalitzar per aquest les
reclamacions o els suggeriments, realitzats per la ciutadania.

0
0

No s'ha pogut executar el programa 462.30, atés que d'acord amb el Decret

71/2016, de 10 de juny, del Consell, van ser nomenats els membres del Consell Assessor

mitjançant el corresponent acord els seus preceptius òrgans: Presidència, Vicepresidència i

Secretaria, ni s'ha produït cap nomenament relatiu a aquests. Aquesta situació implica que
no hi haja cap execució pressupostària relativa a la partida corresponent a aquest
organisme.

CONCLUSIONS
La informació subministrada pels indicadors d'execució de la Presidència de la

Generalitat mostra que es van aconseguir, de mitjana, els seus objectius en un 107,07 %,
d'acord amb el que s'havia previst.

No obstant això, el grau d'execució dels programes presenta una elevada disparitat,

derivada, principalment, a dos programes pressupostaris que presenten percentatges

d'execució fora dels valors que es podrien considerar normals. Es tracta del programa 121.20
Alta Direcció i Serveis Generals, amb un grau d'execució superior al 260 %, i del programa
462.30 Consell Assessor de Ràdio Televisió Espanyola, que no es va arribar a implementar,
per la qual cosa presenta un grau d'execució del 0 %.

alitzen

l'exercici havent aconseguit els seus objectius per sobre del previst. No obstant això, el 23 %

dels programes van presentar graus de compliment dels seus objectius per sota del 80 %, en

determinats casos derivats de circumstàncies sobrevingudes que no eren possibles
determinar en el moment de l'estimació dels valors inicials dels indicadors.

Programes
pressupostaris amb
un grau d'execució
inferior al 80 %;
23,53%

Programes
pressupostaris amb
un grau d'execució
igual o superior al
100 %; 70,59%

Programes
pressupostaris amb
un grau d'execució
comprés entre el
80 % i el 100 %;
5,88%

L'anàlisi per centres gestors no difereix del ja efectuat per programes pressupostaris.

Tal com podem observar en el gràfic adjunt, la majoria dels centres directius aconsegueixen
els seus objectius en el grau previst, i destaca la Direcció General de Relacions amb l'OI i

l'Estat, que aconsegueix un percentatge d'execució del 233 %, en gestionar el programa que
presenta un dels millors graus d'execució sobre el previst.

També la Sotssecretaria presenta un grau de compliment en els objectius molt per

Gabinet

Per contra, la Direcció General de Relacions Informatives i Promoció Institucional i el
del

President,

respectivament.

presenten

uns

graus

d'execució

del

50,71

%

i

14,35

%

El baix grau d'execució de la DG de Relacions Informatives i Promoció Institucional

està determinat pels baixos graus d'execució dels programes 462.30 Consell Assessor de
Ràdio Televisió Espanyola i 462.70 Servei Públic de Ràdio Televisió.
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INFORME EXECUCIÓ VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES
INCLUSIVES. EXERCICI 2016

L'avaluació dels resultats dels programes pressupostaris de la Vicepresidència i

Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, segons els seus indicadors a 31 de desembre de
inicials en un 142,60 %.

No obstant això, l'execució per programes pressupostaris no va ser homogènia, i el
el 66 % del programa 313.30 Menor.

323.10 Igualtat de Gènere i

Atenent al nivell de realització, els programes pressupostaris es podrien classificar en

tres grups:
-

Programes pressupostaris amb un grau d'execució del 100 % o

superior. En aquest grup estan la majoria dels programes pressupostaris de la Conselleria,

com són el programa 311.10 Direcció i Serveis Generals, amb una execució del 115,24 %, el
programa 323.10 Igualtat de Gènere, amb un grau d'execució del 439,24 %, el programa
313.40 Diversitat Funcional, amb una execució del 144,93 %, el programa 313.60 Gestió de

Centres i Programes de Persones Majors, amb una execució del 137,50 %, el programa
313.70 Ordenació i Prestacions de la Dependència, amb una execució del 106,76 % i el

programa 311.30 Planificació, Ordenació, Avaluació i Qualitat amb una execució del 159,28
%.

-

Programes pressupostaris amb un grau d'execució comprés entre el

80 % i el 100 %. En aquest grup està el programa 313.50 Inclusió Social, amb una
execució del 89,22 % i el programa 313.10 Serveis Socials, amb una execució del 93,06 %.
-

Programes pressupostaris amb un grau d'execució inferior al 80 %.

Dins d'aquest grup s'integren dos programes pressupostaris: el programa 313.30 Menor,
amb una execució del 66,92 % i el programa 313.80 Igualtat en la Diversitat, amb una
execució del 73,89 %.

Gràfic 1. Programes pressupostaris de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques
Inclusives, segons el grau d'execució dels indicadors, a 31 de desembre de 2016.
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Programa 311.10 Direcció i Serveis Generals
Execució: 115,24 %
OBJECTIU

1.1.

OBJECTIU

1.2.

%

OBJECTIUS

, i facilitar el compliment dels objectius de la resta dels programes adscrits a la
.

'
Aconseguir el major nivell d'

,

,

.

126,82%
103,67%

Sota la dependència funcional de la persona titular de la Vicepresidència i Conselleria

d'Igualtat i Polítiques Inclusives, i orgànica de la Sotssecretaria, a la Subdirecció General del

s informes,

els estudis, la documentació, el seguiment parlamentari i el suport tècnic a la relació amb el
Síndic de Greuges i el Defensor del Poble.
Al

Servei

d'Informes

i

Activitat

Parlamentària

correspon

assessorar,

conformement a criteris de competència tècnica i des d'una perspectiva pluridisciplinar, la

persona titular del departament, elaborar i analitzar la informació i documentació sobre les
matèries pròpies de la Conselleria, preparar els informes i els estudis tècnics i les memòries

necessaris, proposar i tramitar les actuacions de la Conselleria relacionades amb l'activitat
parlamentària.

Les iniciatives de control parlamentari es realitzen per diputats i diputades de les

Corts a través de diferents figures: preguntes amb contestació oral, amb sol·licitud de
resposta escrita, interpel·lacions, compareixences tant en el ple com en alguna de les

comissions, bé a petició del compareixent o a requeriment d'algun grup parlamentari (prèvia

aprovació de la Mesa i Junta de Portaveus de la Cambra). També resulta viable postular
sol·licituds de documentació relatives a la gestió pròpia del Consell en les seues diferents
àrees competencials.

Respecte de la previsió inicial del total d'assumptes tramitats. En tot cas, com s'ha

apuntat, la intensitat de l'actualitat política i el nombre de qüestions que susciten l'interés a
exercir el control al Consell per part de diputats i diputades són els paràmetres que

determinen el nombre final d'assumptes que es tramiten en el Servei d'Informes i Activitat
Parlamentària.
Al

Servei

de

Documentació,

Publicacions

i

Estadística

Departamental

correspon obtindre dades estadístiques, elaborar informes i memòries d'activitats per al

desenvolupament de les funcions d'assessorament corresponents a la Subdirecció General,

tramitar i coordinar l'edició de les publicacions del departament, recopilar bases de dades

documentals i distribuir estudis i informes d'interés, així com donar suport tècnic a la relació
amb el Síndic de Greuges i el Defensor del Poble,

En atenció a això, s'ha consignat com a indicador dins del programa pressupostari

311.10 Direcció i Serveis Generals, el seguiment parlamentari prenent com a unitat de
mesura els assumptes tramitats.

Per a quantificar l'indicador es pren com a referència el nombre d'assumptes

parlamentaris que s'han tramitat en l'exercici anterior (en aquest cas 2015, que va ser any
electoral el que suposa un període d'activitat de les Corts més breu de l'habitual). No obstant

això, el nombre d'iniciatives parlamentàries depén únicament i exclusiva de la voluntat de
diputats i diputades i dels assumptes que susciten el seu interés. Per això, com ha ocorregut

en 2016 (any amb els períodes de sessions ordinaris), el nombre d'iniciatives parlamentàries

s'ha incrementat, escrits remesos a la Conselleria pel Síndic de Greuges i el Defensor del
Poble (queixes, reiteracions, recomanacions, etc.) són registrats pel Registre General i
enviats al Gabinet Tècnic per a la seua tramitació administrativa. Des del Gabinet Tècnic es
demana informe a l'òrgan competent en funció de la matèria per a preparar les respostes.

Dins del programa pressupostari 311.10 Direcció i Serveis Generals, s'ha descrit com

Tramitació i seguiment de queixes al Síndic de Greuges i Defensor del Poble, prenent com a

unitat de mesura el nombre d'expedients de queixes, sobre els quals s'ha actuat durant l'any

2016. Del total informat (1.533), 1.018 corresponen a queixes noves i 515 a sol·licituds

d'ampliació d'informació, acceptació de recomanacions, recordatoris, etc. d'expedients
anteriors.

Quant a la temàtica, el 75 % fan referència a l'aplicació de la Llei de la Dependència.

Quant a la institució, cal significar que només un 2 % de les queixes provenen del Defensor
del Poble.

Quant als fets més rellevants que han motivat l'execució dels indicadors per objectius

corresponents a les responsabilitats atribuïdes al Servei de Coordinació Administrativa i
Suport Tècnic durant l'exercici 2016 s'indica el següent:

Pel que es fa a les normes tramitades, cal destacar les següents:
Projecte de Llei integral del reconeixement del dret a la identitat i expressió

de gènere a la Comunitat Valenciana. L'objecte de norma és regular el reconeixement legal

del dret a la identitat de gènere de tota persona en un exercici lliure i sense pressions legals
o socials i com a concreció del dit reconeixement, garantir que la llei aplicable a les persones
no les patologitze o sotmeta a condició de prejudici sobre la seua capacitat, dignitat i
habilitats.

Projecte de Decret llei del Consell d'agilitació de la tramitació de la Renda

Garantida de Ciutadania davant la situació d'emergència social. Aquest decret té per finalitat

agilitar el pagament de les ajudes, que si bé de forma retardada, permetrà posar al dia

administrativament, tots aquells expedients que per falta de pressupost i dels mitjans
suficients per a la seua tramitació han caracteritzat la gestió de les ajudes relacionades amb
la Renda Garantida de Ciutadania.

Quant a la tramitació de convenis convé assenyalar que s'han tramitat quaranta

convenis més dels previstos, es tracta de convenis subscrits amb entitats locals perquè
actuen en qualitat d'entitat col·laboradora en la gestió de les prestacions individualitzades

d'acolliment familiar per a despeses de manutenció per acolliment familiar de menors en
família extensa. La tramitació d'aquests convenis sorgeix com a conseqüència de la

necessitat d'adaptar el marc jurídic de col·laboració entre la Generalitat i les entitats locals,
que ja existia en aquest àmbit, a la normativa vigent.

Finalment, cal concloure que, en termes generals, s'han complit i, fins i tot, s'han

superat els objectius assignats al Servei de Coordinació Administrativa i Suport Tècnic,
previstos per a l'exercici 2016.

Programa 323.10 Igualtat de Gènere
Execució: 439,24 %

%

OBJECTIUS

OBJECTIU

1.1.

OBJECTIU

1.2.

OBJECTIU

2.1.

OBJECTIU

2.2.

OBJECTIU

2.3.

per a previndre-la i combatre-la.

OBJECTIU

2.4.

Fomentar l'

OBJECTIU

3.1.

Millorar l'

OBJECTIU

3.2.

Impulsar i fomentar l'

'igualtat en les empreses i altres entitats de la Comunitat Valenciana.
, familiar i laboral.

570,71%
500,00%
66,67%

actuacions de la Generalitat.
'

'

.

,

258,89%
915,83%
98,33%

.
.
.

126,67%
976,80%

Objectiu 1.1. Impulsar i fomentar l'elaboració i la implantació dels plans d'igualtat en les
empreses i altres entitats de la Comunitat Valenciana

- Indicador 1.2. Visat de plans d'igualtat en empreses
S'ha incrementat exponencialment la tramitació d'expedients relatius a plans

d'igualtat, i passa de 15 en 2015 a 211 en 2016, com a conseqüència de l'establiment de
clàusules socials en la contractació i en les subvencions.

Objectiu 1.2. Contribuir a la conscienciació de la societat valenciana respecte a la conciliació
de la vida personal, familiar i laboral.

- Indicador 1. Contribuir a la conscienciació de la societat valenciana respecte a la conciliació
de la vida personal, familiar i laboral.

S'han organitzat 5 jornades o xarrades informatives sobre la importància de la

igualtat d'oportunitats en el si de les organitzacions i l'elaboració de plans d'igualtat.
Els objectius d'aquestes jornades o xarrades:

- Sensibilitzar les entitats en la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.

- Donar suport a les entitats en l'elaboració i la implantació de mesures que afavorisquen la
plena igualtat d'oportunitats entre dones i homes.

- Orientar les entitats en els recursos que ofereix la Generalitat per al desenvolupament de
plans d'igualtat.

- Oferir eines per a la realització d'un pla d'igualtat.

- Promoure i fomentar la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.

Objectiu 2.3. Fer visible la presència de les dones, sensibilitzar i conscienciar la societat

sobre la discriminació que pateixen i posar en marxa mesures per a previndre-la i combatrela.

- Indicador 2. Realització tallers de coeducació
Taller formatiu: COEDUCACIÓ: Creixent en Igualtat
És una proposta coeducativa destinada a 2n cicle de primària amb activitats

multimèdia i suggeriments per a la seua aplicació didàctica en l'aula, així com orientació a les
famílies.

Els seus objectius són: detectar els prejudicis sexistes comuns a l'alumnat i treballar

aquests estereotips per a afavorir el desenvolupament de la identitat personal sense
estereotips sexistes; mostrar al professorat la importància de la coeducació com a millor

forma de previndre les situacions de desigualtat; sensibilitzar les famílies sobre el paper que

representen en la socialització de les seues filles/fills i sobre la problemàtica entorn la
igualtat d'oportunitats entre dones i homes.

S'han realitzat 141 Xarrades/tallers de coeducació en centres educatius de la

Comunitat Valenciana.

Tallers impartits a alumnats de diferents cicles: infantil, primària, secundària i

batxiller de diferents centres educatius de la Comunitat Valenciana: conta contes, cinefòrum,

Objectiu 2.4. Fomentar l'associacionisme femení
- Indicador 2. Commemoració del dia internacional de la dona -8 de març- xarrades
impartides pel Servei INFODONA

Inclusives, a través de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere, se suma
als actes de celebració del Dia Internacional de la Dona, i facilitar, de manera gratuïta, una
Imatge de les Dones als Mitjans de Comunicació.
Tallers realitzats: 116

Assistents als tallers: 2.311

Aquesta campanya consisteix en la realització d'un taller gratuït, que serà impartit

per les Agents d'Igualtat del Servei Infodona de la Generalitat, dirigit a la població en general
i especialment a les associacions de dones.

CONTINGUT TALLER: malgrat els avanços i èxits en la igualtat d'oportunitats entre

dones i homes, els mitjans de comunicació i la publicitat continuen representant, en els

nostres dies, una imatge de la dona altament sexista i esteriotipada. Tenint en conte
l'enorme influència d'aquests mitjans en la societat i en els valors que transmeten, ens

veiem en la necessitat de treballar units per a canviar aquesta imatge i caminar cap a la
igualtat.

En l'àrea de violència destaca l'objectiu 3.2, dirigit a contribuir a eliminar tota

situació de violència sobre la dona, amb un percentatge d'execució molt superior al previst, a
causa principalment de dos fets:

- Les actuacions de prevenció i sensibilització, que han inclòs en dos cursos escolars

diferents, amb incidència en 2016, una campanya consistent en la realització de tallers de
prevenció de la violència de gènere dirigit als alumnes de 2n de l'ESO en els IES de la
Comunitat Valenciana.

- La promoció de la inserció sociolaboral de dones víctimes, a través de derivacions

de dones ateses en els centres dona i centres residencials a entitats amb les quals hi ha
signats acords de col·laboració en matèria d'inserció laboral.

Programa 313.40 Diversitat Funcional
Execució: 144,93 %
OBJECTIU

1.1.

OBJECTIU

1.2.

OBJECTIU

, laboral i cultural de les persones amb diversitat funcional, i afavorir la seua autonomia i
.

OBJECTIU

1.4.

Millorar les potencialitats de les persones,
.

OBJECTIU

2.1.

Garantir els serveis d'

OBJECTIU

2.2.

OBJECTIU

2.3.

OBJECTIU

3.1.
4.1.

OBJECTIU

5.1.

,

.

,
'

76,73%

.
,

.

Coordinar, juntament amb la resta de les administracions,
funcional.

206,97%

227,49%

.

'

102,94%

101,93%

.

Ampliar el nombre de places destinades a l'

236,91%
181,81%

Millorar les condicions de vida i fomentar la qualitat de vida independent de les persones amb diversitat funcional.

1.3.

OBJECTIU

%

OBJECTIUS

109,00%
100,00%

.

105,53%

Objectiu 1.1. Promoure la integració en la vida social, laboral i cultural de les persones amb
diversitat funcional, i afavorir la seua autonomia i independència amb els suports i les ajudes
necessaris.

Indicador 1, 3 i 4. Programes de serveis socials especialitzats per a persones amb diversitat
funcional. Subvencions a activitats d'ocupació amb suport i programes en alfabetització
digital i l'ús de les TIC.

El compliment de l'indicador de programes subvencionats en un 177 % es deu al fet

que s'executa en virtut d'una convocatòria de concurrència competitiva, estant per tant
subjecte a les sol·licituds presentades per les entitats destinatàries. L'ampliació de les
tipologies de programes de 3 a 11 ha tingut un important efecte crida en les entitats del

sector que s'han bolcat en la convocatòria. Igualment, també ha influït en l'increment del
nombre de programes concedits el fet que el nombre màxim d'actuacions que cada entitat
podia sol·licitar s'haja augmentat de 3 a 5.

Quant al compliment dels indicadors 3 i 4 per sobre del previst, en tots dos casos es

tracta de dos de les noves tipologies de programes que s'han introduït com a novetat en la

convocatòria de 2016. L'acceptació d'aquests dos tipus d'actuacions per part de les entitats
ha sigut major de la prevista.

Objectiu 1.2. Millorar les condicions de vida i fomentar la qualitat de vida independent de les
persones amb diversitat funcional.

Indicador 2. Seguiment de la tramitació de les targetes d'estacionament per a vehicles que
transporten persones amb mobilitat reduïda.

El Decret 72/2016, de 10 de juny, del Consell, pel qual es regula la targeta

d'estacionament per a vehicles que transporten persones amb discapacitat que presenten
mobilitat reduïda i s'estableixen les condicions per a la seua concessió, aquest decret imposa
als ajuntaments l'obligació de comunicar a la Conselleria les dades estadístiques referides a

les targetes emeses (concedides, renovades i denegades) durant l'any. Això ha tingut com a

conseqüència que el nombre d'estadístiques sobre targetes d'estacionament tramitades pels
el compliment d'aquest indicador de forma destacada.

Objectiu 1.4. Millorar les potencialitats de les persones, afavorir la interacció entre persona

afectada i el seu entorn amb l'eliminació de barreres arquitectòniques i urbanístiques.
Indicador

1.

Prestacions

econòmiques

individualitzades

dirigides

a

l'atenció,

el

desenvolupament i la promoció de l'autonomia personal, el benestar i la qualitat de vida en
el domicili.

L'elevat compliment d'aquest indicador es deu al fet que en les sol·licituds d'ajudes

per al desenvolupament personal en 2016 han predominat les actuacions econòmicament

menys importants, la qual cosa ha permés, amb el mateix pressupost, augmentar el nombre
de persones ateses.

Objectiu 2.1. Garantir els serveis d'atenció social amb les persones amb diversitat funcional.
Indicador 7 i 8. Centres especialitzats i places finançades per a persones amb diversitat
funcional gestionats per entitats sense ànim de lucre.

El compliment en un 105 % d'aquests indicadors és conseqüència de la concessió de

subvencions de manteniment a 11 nous recursos.

Indicador 9. Prestacions econòmiques individualitzades per a l'atenció especialitzada en
centres residencials.

A l'haver incorporat al sistema d'atenció a la dependència totes les persones amb

diversitat funcional dependents, la dotació pressupostària existent ha permés incrementar el
nombre d'usuaris atesos.

Objectiu 2.2. Millorar les instal·lacions i els equipaments dels centres destinats a persones
amb diversitat funcional.

Des del programa 313.40 Diversitat Funcional, s'han dut a terme diferents actuacions

de millora en les instal·lacions i dels equipaments dels centres amb l'objectiu de protegir les
persones i els col·lectius més vulnerables, així com millorar les condicions de treball dels
professionals d'aquest sector.

L'esforç econòmic es tradueix en accions per un import total de 2.916.680,76 euros,

específicament per a obres i equipaments destinats al seu manteniment i modernització, amb
el detall següent:

IVAS

960.000,00

SUBVENCIONATS

1.198.452,03

CENTRES PROPIS
TOTAL

centr

758.228,73

2.916.680,76

Aquest objectiu, s'ha estructurat en 4 indicadors en funció de la titularitat dels

superior a les previstes.
Indicador 2. Obres i equipament centres especialitzats per a persones amb diversitat
funcional de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

Pel que fa als centres de titularitat pública, s'ha intentat optimitzar els recursos

existents, ja que una gran part de la consignació pressupostària tenia com a destinació dues
obres importants: la construcció d'un centre de dia a Dénia, i l'ampliació d'un altre ja

existent a Picassent, que han sigut objecte de reprogramació al no finalitzar les obres en els

terminis previstos i l'equipament d'una residència a Ontinyent pendent de la cessió de
l'Ajuntament d'Ontinyent.

Per tant, una part d'aquest crèdit s'ha reconduït a altres actuacions que abasten

aspectes variats, que van des de les reparacions d'enrajolats i paviments, adaptacions dels

banys i instal·lacions de climatització, a equipament variat com a material fisioterapeuta i
mobiliari divers.

Indicador 3. Obres i equipament centres especialitzats per a persones amb diversitat
funcional d'entitats locals.

El compliment d'aquest indicador en un 288 % es deu al fet que s'executa en virtut

d'una convocatòria de concurrència competitiva, i, per tant, està subjecte a les sol·licituds
presentades per les entitats destinatàries.

Indicador 4. Obres i equipament centres especialitzats per a persones amb diversitat
funcional gestionats per entitats sense ànim de lucre.

El compliment d'aquest indicador en un 193 % es deu al fet que s'executa en virtut

d'una convocatòria de concurrència competitiva, i, per tant, està subjecte a les sol·licituds
presentades per les entitats destinatàries.

Destacar, com a novetat en aquest exercici les ajudes concedides a diferents entitats

sense ànim de lucre per a l'adquisició de vehicles de transport col·lectiu adaptat.

Objectiu 2.3. Ampliar el nombre de places destinades a l'atenció de persones amb diversitat
funcional.

Indicador 1 i 2. Noves places finançades en centres especialitzats per a persones amb

diversitat funcional de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i
d'entitats locals.

La no obertura de nous centres ha impossibilitat el compliment d'aquest indicador.
Indicador 3. Noves places finançades en centres especialitzats per a persones amb diversitat
funcional gestionats per entitats sense ànim de lucre

Aquest indicador s'ha complit en un 221 % tant per l'augment de places en centres

ja en funcionament com en centres nous.

Objectiu 3.1. Exercir la funció tutelar i coordinar l'atenció integral de les persones subjectes a
la tutela per la Generalitat, així com protegir els interessos patrimonials dels càrrecs tutelars
de la Generalitat.

Indicador 1. Càrrecs tutelars
El

nombre

de

persones

majors

d'edat

la

tutela/curatela/defensa

judicial

i

administració de béns de les quals assumit per la Generalitat Valenciana ha passat de 2.600
en 2015 a 2.851 a la fi de 2016.

VALÈNCIA

ALACANT

Nombre de persones 1.675

CASTELLÓ

871

305

TOTAL
2.851

Es continua constatant un augment d'actuacions judicials de tutela per a la
significatiu. El nou model de gestió tutelar haurà de col·laborar perquè aquesta tendència
s'estabilitze primer i revertisca progressivament després. El nou model serà més intensiu en
el seguiment des de la fase prèvia de defensa judicial.

Objectiu 4.1. Coordinar, juntament amb la resta d'administracions, les polítiques socials i
sociosanitàries dirigides a les persones amb diversitat funcional.
Indicador 1. Protocols d'actuació
- Com un dels objectius del grup de Coordinació Sociosanitària de Salut Mental, es va

desenvolupar un protocol d'abordatge integral sociosanitari al trastorn mental greu (TMG),
conjuntament amb la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Per la seua
importància, el seu desenvolupament ha generat el I Pla Integral Sociosanitari de Trastorn
Mental Greu de la Comunitat Valenciana.

- Protocol general entre la Secretaria d'Estat de Serveis Socials i Igualtat, a través de

l'IMSERSO, i la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat

Valenciana, per al desenvolupament conjunt de programes en el centre de referència estatal
d'atenció a persones amb trastorns mentals greus, de l'IMSERSO. Aquest protocol s'ha vist
rubricat amb la signatura d'un conveni entre ambdues parts.
-

Protocol

de

derivació

de

xiquets

a

centres

d'atenció

conjuntament amb la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

primerenca

(CAT),

Indicador 2. Comissions interdepartamentals
- Comissió de coordinació i seguiment de la valoració del grau de discapacitat de la

Comunitat Valenciana. Reunida en dues ocasions durant l'any 2016, s'han tractat qüestions
tan importants com el barem de dependència i el nou barem estatal de valoració de la

discapacitat, així com la informació a subministrar al Parlament Europeu, digitalització de la
documentació i proposta de millora per a la tramitació d'expedients, entre uns altres.

- Comissió estatal de coordinació i seguiment de la valoració del grau de discapacitat.

Es van debatre temes com ara la possibilitat d'efectuar la valoració del grau de discapacitat

en el transcurs del reconeixement del grau de dependència, actuacions seguides per les
comunitats autònomes a partir de 2014, així com criteris a considerar en diverses patologies,
etc.

- Comissió Valenciana de Tuteles i Defensa Judicial de Persones Majors amb Facultats

i Capacitat Limitada. Presentació del Nou Model de Gestió Tutelar de la Generalitat. S'han
efectuat reunions amb les diferents unitats de tuteles de les direccions territorials i del
Comité Tècnic, per a l'elaborar els processos de transició cap al nou model tutelar.

- Meses sectorials. La Direcció General de Diversitat Funcional al llarg de l'exercici

2016 ha organitzat una sèrie de meses sectorials, orientades a l'ordenació del sector, incidint
principalment en la determinació de les necessitats i dels recursos adequats per a l'atenció a
les persones amb diversitat funcional, amb l'objectiu de crear un model d'atenció que recolze
el desenvolupament de l'autonomia personal i la vida independent, de les persones amb
diversitat funcional de la Comunitat.

S'han constituït 4 taules segons el tipus de diversitat funcional dels usuaris afectats:

fisicoorgànics, intel·lectuals, malalts mentals i sensorials.

Aquestes meses han sigut coordinades per representants de l'Administració Pública, i

han participat tots els sectors implicats: associacions, entitats registrades, usuaris, familiars,
treballadors dels centres, empresaris i representants de la universitat.

Objectiu 5.1. Agilitar la gestió de la valoració de sol·licituds de grau de discapacitat
Indicador 1. Nivell de sol·licituds valorades sobre les presentades
En 2016, el total de sol·licituds que han entrat (noves, revisions i reclamacions) ha

sigut de 44.485, i el total de valoracions realitzades ha sigut de 37.556, la qual cosa suposa
un 84,42 %, amb el detall següent:

ANY 2016
ALACANT
EIXIDA

ENTRADA

Noves

Revisions

Reclamacions

ENTRADA

Noves

Revisions

Reclamacions

EIXIDA

ENTRADA

Noves

Revisions

Reclamacions

TOTAL

TOTAL EIXIDA

Total Noves

Total Revisions

Total

7.240

5.526

CASTELLÓ
EIXIDA

4.816

6.005

VALÈNCIA
25.500

ENTRADA

2.460

3.448

32.954

37.556

2.413

2.160

16.972

44.485

13.481

22.870

18.054

663

397

2.501

Reclamacions

3.561

Programa 313.60 Gestió de Centres i Programes de Persones Majors
Execució: 137,50 %

%

OBJECTIUS

OBJECTIU

1.1.

OBJECTIU

1.2.

OBJECTIU

1.3.

OBJECTIU

2.1.

temps lliure per a persones majors,

OBJECTIU

2.2.

Consolidar la xarxa especialitzada de centres d'

OBJECTIU

2.3.

103,04%

Millora de la xarxa assistencial destinada a persones majors.
'

236,16%

.

116,33%

.

'

/

.

,

'oci i

144,01%
100,00%

.
.

125,46%

En relació amb l'execució dels indicadors del programa pressupostari 313.60 en

l'exercici 2016 assenyalar que com a regla general es compleixen les previsions existents,
excepte en el cas d'usuaris atesos en el programa Menjar a casa i Major a casa, aquesta
dada obeeix a la demanda real del servei en els municipis adherits a l'indicat programa.

D'altra banda, l'execució d'alguns indicadors està molt per sobre de la previsió

existent, com és el cas d'expedients de Bo Respir, tramitació de recursos i expedients de

termalisme, que han experimentat un creixement considerable. Així mateix convé destacar el

grau d'execució dels indicadors relatius a la modernització d'infraestructures i instal·lacions,

que comprenen en la seua majoria obres menors en centres residencials i de dia de persones
majors, així com substitució de l'equipament existent en els centres.

Programa 313.70 Ordenació i Prestacions de la Dependència
Execució: 106,76 %
OBJECTIU

1.1.

OBJECTIU

1.2.

OBJECTIU

2.1.

OBJECTIU

2.2.

OBJECTIU

2.3.

OBJECTIU

2.4.

%

OBJECTIUS

Estendre les prestacions previstes en la Llei de
l'

'

99,54%

.
, i assignar-los a cada persona dependent,
.

(PIA),

88,94%
138,91%

el seu entorn social i familiar.
,

Establir els procediments dirigits a millorar l'

100,88%

.
, que permeta optimitzar els recursos i les prestacions. Impulsar

.

110,00%
102,27%

.

Els objectius del programa 313.70 Ordenació i Prestacions de la Dependència, van

ser aconseguits, de mitjana, en un 106,76 %, atés que pràcticament la totalitat dels seus

objectius s'han complit, sense que cap d'aquests presente grans desviacions sobre la
mitjana.

Programa 311.30 Planificació, Ordenació, Avaluació i Qualitat
Execució: 159,28 %
OBJECTIU

1.1

OBJECTIU

1.2

OBJECTIU

2.1

OBJECTIU

3.1

OBJECTIU

3.2

OBJECTIU

3.3

%

OBJECTIUS
'

Inclusives.

'

150,00
322,66

.
Incrementar l'

'

, seguiment i control de recursos d'

127,01

.
'Igualtat i

.

101,36

.
.

'

154,67

'Igualtat i

100,00

Objectiu 1.1. Impuls i col·laboració en els plans i projectes d'actuació de la Vicepresidència i
Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

Indicador 1. Elaboració i col·laboració a plans i projectes
Actuacions dutes a terme:
1.

Mapificació dels serveis i recursos. Elaborada segons la base de dades de centres
autoritzats, es representen geogràficament els centres pertanyents a la Generalitat, a

l'Administració local i a empreses privades, en els sectors d'infància, dona, persones

majors, diversitat funcional, salut mental, immigrants i desfavorits, i tota la població en

Indicador 2. Revisió disposicions normatives
Actuacions:
1.
2.

Proposta de modificació Llei renda garantida de ciutadania.
Proposta de modificació Llei serveis socials. Actuacions.

3. Elaboració normativa reguladora de l'autorització de funcionament dels centres dels

diferents sectors de polítiques inclusives.
4.
5.

Informe sobre necessitats de recursos a proveir per a l'atenció de persones majors.
Grups de treball de clàusules socials:
1.

Introducció

de clàusules

administrativa de la VCIPI.

en

els

plecs

socials

per

a la

contractació

2. Col·laboració en la creació de guia pràctica de clàusules de responsabilitat

social en la contractació i en subvencions de la Generalitat i sector públic.

Objectiu 1.2. Assessorament dels òrgans directius sobre les polítiques relatives al
funcionament dels centres i serveis de la seua competència

Indicador 1. Elaboració de projectes d'obres pròpies de la Conselleria.
Indicador 2. Informes tècnics i/o de supervisió.
Indicador 3. Control i seguiment de les obres pròpies de la Conselleria.
S'han pres decisions d'intervenció en centres per part de les direccions generals, la

qual cosa ha produït la redacció de més projectes i/o projectes reduïts dels considerats
inicialment.

Indicador 4. Supervisió de projectes, control i seguiment de les subvencions en obres
atorgades per la Conselleria.

Indicador 6. Informes tècnics en el procés d'autorització de centres d'acció social.
L'augment d'actuacions en aquests indicadors es deu principalment al repunt de

l'activitat econòmica.

Objectiu 2.1. Incrementar l'eficiència en l'ordenació de seguiment i control de recursos
d'acció social

A més de procedir a la revisió i actualització del registre de titulars d'acció social, hi

ha hagut un increment notable de sol·licitud d'expedients d'autorització de centres (35) i

autoritzacions de tancament (14) així com l'increment d'autoritzacions de serveis de la

dependència (30) com ara el d'ajuda a domicili, promoció de l'autonomia personal, etc., amb
el consegüent augment de les inscripcions d'entitats d'acció social (106).

Objectiu 3.1. Millora contínua de la qualitat dels serveis en matèria de competència de la
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

Indicador 1. Tutorització de cursos sobre el Sistema Bàsic de Qualitat
S'han realitzat 6 edicions de l'itinerari formatiu Sistema Bàsic de Qualitat (SBC):
Alumnat matriculat: 779 alumnes.
Indicador 2. Implantació del Sistema Bàsic de Qualitat
o

Implantació en 21 centres pertanyents a la Generalitat i gestionats amb recursos

propis del Sistema Bàsic de Qualitat.

Objectiu 3.2. Foment de la supressió de barreres arquitectòniques
Indicador 1. Actuacions de difusió i foment d'accessibilitat.
S'inclouen en aquest indicador els cursos organitzats i l'assistència a les reunions

periòdiques de la Mesa d'Accessibilitat de la Comunitat Valenciana.

Objectiu 3.3. Millorar la formació de les professionals/dels professionals de l'àmbit de
competències de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
Indicador 1. Proposta i realització d'accions formatives:
Sessions formatives sobre els serveis i recursos de dependència, diversitat funcional,
menors i dona per al personal del Servei d'Acreditació i Inspecció de Centres i
Serveis.

Curs Valorar la Dependència, semipresencial, en col·laboració amb la Direcció general
situació per a la dependència.

persones en

Espai de coneixement Valorar la Dependència, en línia del Campus d'Igualtat i
Polítiques Inclusives, és un espai per a intercanvi de coneixement, resolució de
problemes i indicacions per a homogeneïtzar criteris.

Programes pressupostaris amb un grau d'execució comprés entre el 80 i el 100 %.
Programa 313.50 Inclusió Social
Execució: 89,22 %

%

OBJECTIUS

OBJECTIU

1.1

Potenciar, coordinar i impulsar projectes d'aprenentatge d'habilitats socials de les persones,
d'
.

OBJECTIU

1.2

Potenciar accions dirigides al foment de l'

OBJECTIU

1.3

OBJECTIU

1.4

OBJECTIU

1.5

OBJECTIU

1.6

OBJECTIU

2.1

OBJECTIU

3.1

OBJECTIU

3.2

OBJECTIU

4.1

100,00%
'

'

100,00%

.

65 anys i persones sense llar-

.

0,00%

.
directiu.

,
,

Garantir en

2014-2020 en l'
,

'aquest centre

'

154,54%

.
,

'

100,00%
100,00%

.

'
directiu.

100,00%

2014-2017 en els quals figura com a responsable aquest centre

.

83,57%
70,71%
83,33%

.

La Direcció General d'Inclusió Social gestiona el programa pressupostari 313.50. Cal

assenyalar que el pes més important d'aquest programa pressupostari són les diferents
convocatòries de subvencions a través de les quals es concedeixen ajudes a institucions,
organitzacions i associacions que desenvolupen programes d'acolliment, primera inserció

sociolaboral, mediació intercultural i retorn als seus països d'origen, dirigides a persones
immigrants, voluntariat, ajudes a organitzacions empresarials agràries per a la millora de les
condicions sociolaborals dels immigrants temporers.

També destacar la convocatòria de subvencions, per a l'exercici 2016, a entitats

privades sense ànim de lucre, per al finançament d'actuacions en matèria d'acció
comunitària. Així com a través d'itineraris integrats d'inserció sociolaboral, dirigits a la
inclusió activa de persones en risc o situació d'exclusió social, es desenvolupen en el marc
del Programa Operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020.

El més rellevant a destacar és l'augment de beneficiaris de les agències Amics, igual
menors i les seues famílies en període estival.

e necessitats i inclusió social a

Finalment assenyalar que en 2016 no s'han realitzat retorns a través del programa

de suport al retorn a través d'entitats i associacions de migrants.

Programa 313.10 Serveis Socials
Execució: 93,06 %
OBJECTIU

1.1.

OBJECTIU

1.2.

OBJECTIU

2.1.

Desenvolupar una xarxa de professionals, dependents de les entitats locals, per a l'
,
, ajudes, recursos i programes d'

2.2.

OBJECTIU

3.1.

Desenvolupar programes d'

OBJECTIU

3.2.

Dissenyar, organitzar, implantar, fer seguiment i avaluar els programes d'
d'
.

OBJECTIU

4.2.

98,33%

, persones,

.

OBJECTIU

4.1.

,

.

Proporcionar una cartera de prestacions (individuals, renda garantida de ciutadania,
,
, no contributives,
manteniment de les extingides ajudes del Fons d'
(FAS) i les relacionades amb la Llei d'
LISMI), i de programes d'
(
) per a l'
, menors, joves, dones, persones majors i altres
.

Impulsar la millora de la Llei 9/2007, de renda garantida de ciutadania,
plans d'
.

OBJECTIU

%

OBJECTIUS

Incrementar i millorar els programes d'
especialitzada a persones majors.
Desenvolupar programes preventius d'
cultura, noves tecnologies, oci, etc.

116,67%
60,61%

, de l'establiment i seguiment dels

40,00%
112,22%

.

50,00%
, i la xarxa de centres socials i d'
'

Indicador 1.1.1

200,00%
, salut,

66,67%

Nombre de projectes finançats a entitats locals per al desenvolupament de les prestacions
bàsiques de serveis socials
Indicador 1.1.2

Desenvolupament d'instruccions prestacions econòmiques individuals.

Desenvolupament de programació d'actuacions lligades al model social bàsic.
Documents de programació d'actuacions (4).
Indicador 1.1.3

Altes en SIUSS de projectes de serveis socials generals.
Indicador 1.2.1

Desenvolupament progressiu del model social bàsic.
Indicador 1.2.2

Reunions direccions territorials.
Reunions amb entitats locals.

Reunions diputacions (València).
Reunions coordinació sanitat.
Indicador 2.1.1

Augment de 5 milions respecte a 2015.
Indicador 2.1.2

Aproximadament un 20 % d'augment de professionals en les entitats locals.
Indicador 2.2.2

Aproximadament un 20 % d'augment de professionals en les entitats locals.
Indicador 3.1.1

Reunions de grup de treball d'infància en el marc de la comissió de coordinació social i
sanitària.

Incorporació de la Conselleria d'Educació al grup de treball social i sanitari.
Indicador 3.1.2

Treballs coordinació prevenció maltractaments.
Treballs coordinació i seguiment d'abusos.
Indicador 3.2.1

Canvi d'orientació amb la creació de la Direcció General d'Infància i Adolescència, i no
prosseguir la integració dels serveis especialitzats d'atenció a famílies en els equips de
serveis socials de base.
Indicador 4.1.1

Projectes d'entitats locals que inclouen serveis d'ajuda a domicili.
Indicador 4.2.1

Projectes d'entitats locals que inclouen programes de convivència i cooperació relacionats.
Els objectius del programa 313.10 Serveis Socials, van ser aconseguits, de mitjana,

en un 93,06 %.

Els objectius d'aquest programa presenten un elevat grau d'heterogeneïtat en la seua

execució. Així, l'objectiu 4.1 Incrementar i millorar els programes d'atenció i prevenció de
situacions de solitud i aïllament, i la xarxa de centres socials i d'atenció especialitzada a

persones majors, ha aconseguit una execució del 200 % mentre que l'objectiu 2.2 Impulsar
la millora de la Llei 9/2007, de renda garantida de ciutadania, dels procediments de

resolució, de l'establiment i seguiment dels plans d'inserció i del pagament de les ajudes,
només s'ha executat en un 40 %.

Per altra banda, l'objectiu 1.2 Proporcionar una cartera de prestacions (individuals,

renda garantida de ciutadania, domiciliàries, dependència, no contributives, manteniment de
les extingides ajudes del Fons d'Assistència Social (FAS) i les relacionades amb la Llei
d'integració social del minusvàlid LISMI), i de programes d'actuació (prevenció i inserció) per

a l'atenció social de famílies, menors, joves, dones, persones majors i altres col·lectius,

l'objectiu 3.1 Desenvolupar programes d'actuació integrals en benefici de les menors/dels
menors i el seu entorn familiar, l'objectiu 1.1 Desenvolupar una xarxa de professionals,
dependents de les entitats locals, per a l'atenció primària dels problemes socials, mitjançant

la seua atenció, valoració i assignació de prestacions, ajudes, recursos i programes
d'intervenció, s'han executat d'acord amb els valors previstos.

Programes pressupostaris amb un grau d'execució inferior al 80 %.
Programa 313.30 Menor
Execució: 66,92 %

%

OBJECTIUS

Impulsar el compliment de les mesures legislatives i les seues modificacions,
l'
.

OBJECTIU

1.1.

44,67%

OBJECTIU

1.2.

OBJECTIU

1.3.

OBJECTIU

1.4.

Establir mesures d'

OBJECTIU

2.1.

Revisar els procediments, instruments i mecanismes per a millorar la presa de decisions,
.

OBJECTIU

2.2.

OBJECTIU

2.3.

OBJECTIU

3.1.

OBJECTIU

3.2.

OBJECTIU

4.1.

OBJECTIU

4.2.

OBJECTIU

5.1.

80,56%

.

50,00%

.

100,00%

.

'

58,97%
80,00%

'acolliment residencial.

84,00%

'acolliment familiar de menors.
Suport a l'

38,33%

.

66,50%

'adopcions.

100,00%

.

0,00%

.
Millora dels processos d'

100,00%

.

Els objectius del programa 313.30 Menor, van ser aconseguits, de mitjana, en un

66,92 %. Els objectius d'aquest programa presenten un elevat grau d'heterogeneïtat en la

seua execució. Així, l'objectiu 4.1 Optimitzar els recursos de reeducació i reinserció social de
menors infractors, l'objectiu 5.1 Millora dels processos d'emancipació i autonomia personal
de menors, i l'objectiu 1.4 Establir mesures d'atenció i suport a menors en situació de risc de

desprotecció, s'han executat íntegrament, mentre que, l'objectiu 4.2 Afavorir la solució de
conflictes extrajudicials de menors infractors, no s'ha arribat a implementar.
Programa 313.80 Igualtat en la Diversitat
Execució: 73,89 %

%

OBJECTIUS

OBJECTIU

1.1

50,00

OBJECTIU

1.2

88,89

OBJECTIU

1.3

100,00

OBJECTIU

1.4

OBJECTIU

1.5

100,00

, familiar i laboral

33,33

,
Realitzar accions per acabar amb la desigualtat de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals (LGTBI),
.

OBJECTIU

1.6

OBJECTIU

1.7

OBJECTIU

1.8

Fomentar el respecte a la diversitat religiosa i cultural

OBJECTIU

2.1

Contribuir a l'
funcional,

OBJECTIU

2.2

66,67
100,00

,

0,00
'

,
'odi

,

, l'

, la diversitat

150,00
50,00

Els objectius del programa 313.80 Igualtat en la Diversitat, van ser aconseguits, de

mitjana, en un 73,89 %.

Els objectius d'aquest programa presenten un elevat grau d'heterogeneïtat en la seua

execució. Així, mentre que l'objectiu 2.1 Contribuir a l'eradicació de les conductes intolerants

i violentes en raó de l'orientació sexual, la identitat de gènere, l'ètnia, la diversitat funcional,
situació de pobresa, religió, cultura o qualsevol altra situació personal o social, presenta una
execució per sobre de la totalitat, l'objectiu 1.8 Fomentar el respecte a la diversitat religiosa i
cultural, no s'ha arribat a executar.

CONCLUSIONS
La Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha mostrat, en

termes globals, un elevat grau de consecució dels seus objectius, sobre la base de la

informació subministrada pels seus indicadors de resultats a 31 de desembre de 2016. En
concret, els objectius dels seus programes pressupostaris s'han aconseguit, de mitjana, molt
per sobre del previst, amb un grau d'execució del 142,60 %.

El balanç, per tant, és positiu per a una Conselleria que gestiona competències de

tanta transcendència social i que incideixen directament en el benestar de la ciutadania i,
especialment, en els col·lectius més desfavorits. De fet, el 60 % dels programes
pressupostaris van aconseguir els seus objectius en un percentatge superior al 100 %, un 20
% dels programes se situen en una execució entre el 80 i el 100 % i la resta, el 20 % amb
un grau de consecució inferior al 80 %.

Programes pressupostaris
amb un grau d' execució
inferior al 80 %; 20,00%

Programes pressupostaris
amb un grau d' execució del
100 % o superior; 60,00%

Programes pressupostaris
amb un grau d'execució
comprés entre el 80 % i el 100
%; 20,00%

L'anàlisi per centres gestors mostra que la majoria d'aquests compleixen els seus

objectius, a excepció de la DG d'Inclusió Social, que engloba en la seua gestió el programa
313.50 Inclusió Social, amb un grau d'execució del 87 % i la DG de l'Agència Valenciana

d'Igualtat en la Diversitat, que gestiona el programa Igualtat en la Diversitat, amb una
execució del 73,89 %.

D'altra banda, la DG de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere

presenta la major execució de la Conselleria, amb un 439,24 % per sobre dels valors
previstos, atés que comprén el programa Igualtat de Gènere, amb aqueix grau d'execució.
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INFORME EXECUCIÓ CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC. EXERCICI
2016.

L'avaluació dels resultats dels programes pressupostaris de la Conselleria d'Hisenda i

Model Econòmic, segons els seus indicadors a 31 de desembre de 2016, mostra que es van
aconseguir els objectius per als quals es disposa d'indicadors en un 244,27 %.

Atenent al nivell de realització, els programes pressupostaris es podrien classificar en

dos grups:
-

Programes pressupostaris amb un grau d'execució del 100 % o superior.

Aquest grup està compost per la majoria dels programes pressupostaris amb uns
percentatges de consecució dels seus objectius que van des del 111,15 % del programa

421.90 Innovació Tecnològica Educativa, al 951,75 % del programa 121.60 Sistemes
d'Informació.
-

Programes pressupostaris amb un grau d'execució comprés entre el 80 % i

el 100 %. Els programes pressupostaris amb una execució en els seus indicadors compresos
en aquest interval són el programa 612.50 Pressupostos de la Generalitat i Administració de
Nòmines, i el programa 611.10 Direcció i Serveis Generals.

Gràfic 1. Programes pressupostaris de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, segons el
grau d'execució dels indicadors, a 31 de desembre de 2016.
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Programes pressupostaris amb un grau d'execució del 100 % o superior.
Programa 121.60 Sistemes d'Informació
Execució: 951,75 %
OBJECTIU

OBJECTIUS

1.2

INDICADOR 1
INDICADOR 2

951,75%
Percentatge de procediments teletramitables que es creen o milloren (FEDER
I024A)

Percentatge procediments que permeten tractar per complet el servei per

INDICADOR 3
INDICADOR 4
INDICADOR 5

Conjunt de dades obertes (Open Data) disponibles des del Portal de la
Generalitat.

Percentatge

85

300

55

595

Percentatge

50

52

Percentatge

Serveis
Actuacions

5

4

10

314

Els indicadors d'execució del programa pressupostari 121.60 Sistemes d'Informació,

mostren que, de mitjana, els objectius del programa s'aconsegueixen per sobre del previst,
en un percentatge del 951,75 %.

Aquest programa només té un objectiu dividit en 5 indicadors. Entre altres destaca el

percentatge d'execució aconseguit per l'indicador 2 Percentatge procediments que permeten
tractar per complet el servei per mitjans electrònics (nivell 3 i 4 segons OBSAE), en el qual

s'han realitzat 595 procediments quan havia previst realitzar-ne 55 i l'indicador 5 Conjunt de
dades obertes (Open Data) disponibles des del Portal de la Generalitat, en el qual s'han
realitzat 314 actuacions

Programa 121.70 Telecomunicacions i Societat Digital
Execució: 226,77 %

OBJECTIUS

%

OBJECTIU

1.1.

216,25%

OBJECTIU

2.1.

237,29%

Els indicadors d'execució del programa 121.70 Telecomunicacions i Societat Digital,

mostren que es van aconseguir els objectius per sobre del previst, i presenten un
percentatge del 226,77 %.

Els dos objectius que integren el programa presenten graus d'execució molt

semblants, per sobre del 200 %.

Programa 612.10 Finançament i Fons Europeus
Execució: 188,64 %

OBJECTIUS

%

OBJECTIU

1.1

OBJECTIU

2.1

OBJECTIU

3.1

OBJECTIU

3.2

OBJECTIU

3.3

OBJECTIU

3.4

130,00%

OBJECTIU

3.5

150,00%

OBJECTIU

3.6

Gestionar el Programa Eurodisea.

40,00%

OBJECTIU

3.7

Verificar els fons estructurals comunitaris.

84,10%

OBJECTIU

4.1

121,52%

OBJECTIU

5.1

273,08%

OBJECTIU

5.2

OBJECTIU

6.1

20,00%
100,00%

General de l'Estat i el de la Generalitat.

326,67%
295,00%

d'ingressos.

Tancament dels Programes Operatius 2007-2013.

500,00%

Gestionar el Programa de Desenvolupament Local.

32,00%
380,00%

Els indicadors d'execució del programa pressupostari 612.10 Finançament i Fons

Europeus, van aconseguir els seus objectius en un 188,64 %.

Els objectius d'aquest programa presenten valors heterogenis en la seua execució.

Així, mentre l'objectiu 3.3 Tancament dels Programes Operatius 2007-2013, presenta una
execució del 500 %, l'objectiu 1.1 L'elaboració d'estudis i propostes sobre el sistema de

finançament de la Comunitat Valenciana, només s'ha executat en un 20 %, a causa del ritme

del procés d'elaboració del nou sistema de finançament que s'impulsa des del Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques.

Execució: 149,56 %

OBJECTIUS

%

OBJECTIU

1.1.

424,14%

OBJECTIU

1.2.

20,00%

OBJECTIU

2.1.

139,27%

OBJECTIU

3.1.

OBJECTIU

3.2.

106,28%

Comunitat Valenciana.

58,12%

La informació aportada pels indicadors d'execució del programa 612.90 Tutela

s mostren un percentatge d'assoliment dels objectius del 149,56 %

davant dels valors inicialment previstos.

No obstant això, l'anàlisi individual dels objectius mostra gran disparitat en
% i objectius que no s'han arribat a implementar.

es molt superiors al 100

l'objectiu 1.1, destinat a millorar l'eficàcia i l'eficiència en l'exercici de les competències en
matèria de tutela financera, amb un grau d'execució del 424 %; l'objectiu 2.1, adreçat a
facilitar a les entitats locals l'accés a la informació en la matèria, que presenta un valor del

139 %, i l'objectiu 3.1, destinat a agilitar les relacions financeres amb entitats locals en
l'exercici de la competència prevista en l'article 70.2 de l'Estatut d'Autonomia de la
Comunitat Valenciana, amb una execució del 106 %.

previst. L'objectiu 1.2. Impulsar i desenvolupar la comunicació telemàtica amb les entitats
locals, amb una execució del 20 %, atés que només s'ha pogut executar un indicador perquè

no ha sigut possible, materialment, dedicar el temps i els recursos necessaris, i l'objectiu
3.2. Agilitar i garantir la gestió del cobrament dels deutes que les entitats locals mantenen
amb la Generalitat, que s'ha executat en un 58 %.

Programa 631.50 Actuacions sobre el Sector Financer
Execució: 133,12 %

OBJECTIUS

OBJECTIU

1.1.

50,00%

OBJECTIU

2.1.

100,00%

OBJECTIU

3.1.

25,00%

OBJECTIU

4.1.

OBJECTIU

5.1.

competitivitat.

250,00%
240,61%

Els indicadors d'execució del programa pressupostari 631.50 Actuacions sobre el

Sector Financer mostren que, de mitjana, els objectius del programes s'aconsegueixen per

Dels cinc objectius del programa que tenen indicadors d'execució, destaca el

percentatge aconseguit en l'objectiu 4.1. Facilitar a les empreses fonts de finançament que

els permeten escometre projectes que incrementen la seua competitivitat, que és del 250 %.
Aquest percentatge deriva, en gran part, de l'elevat nombre de línies específiques de crèdit
que donen resposta a les necessitats segons les directrius definides pels diferents
departaments de la Generalitat.

De la resta d'objectius, l'objectiu 1.1, destinat a facilitar el finançament requerit per

la Generalitat i el seu sector públic i l'objectiu 3.1, dirigit a maximitzar el retorn de les
operacions que constitueixen la cartera creditícia de l'IVF. Fer líquids els actius propietat de

l'IVF adquirits com a resultat de l'activitat creditícia exercida des de la seua constitució, i
col·laborar

amb

desenvolupament

les

entitats

d'eines

financeres

adequades

per

i

a

amb
la

empreses

seua

gestió

privades
amb

mitjançant

transparència,

el

no

aconsegueixen els resultats previstos, amb una execució del 50 % i el 25 % respectivament.
Programa 421.90 Innovació Tecnològica i Educativa
Execució: 111,15 %

OBJECTIUS

%

OBJECTIU

1.1.

20,00%

OBJECTIU

2.1.

206,25%

OBJECTIU

3.1.

90,86%

OBJECTIU

3.2.

127,50%

Els indicadors d'execució del programa 421.90 Innovació Tecnològica i Educativa
del 111,15 %.

amb una execució

Els quatre objectius que componen el programa tenen elevats graus d'execució,

llevat de l'objectiu 1.1, dirigit a racionalitzar la despesa i les inversions en TIC del sistema
educatiu valencià, que s'ha executat en un 20 %.

De la resta d'objectius destaca el 2.1, destinat a millorar l'eficàcia i l'eficiència de la

gestió del sistema educatiu valencià a través de la incorporació de les TIC, el qual presenta

un grau de realització del 206,25 %. Aquest percentatge deriva, en part, del major nombre
de nous centres educatius amb Web Família 2.0 i major nombre d'usuaris de Web Família
2.0.

Programes pressupostaris amb un grau d'execució comprés entre el 80 i el 100 %.
Programa 612.50 Pressupostos de la Generalitat i Administració de Nòmines
Execució: 97,35 %
OBJECTIUS
OBJECTIU

1.1.

OBJECTIU

1.2.

Assegurar el compliment dels objectius d'estabilitat i sostenibilitat financera.

OBJECTIU

2.1.

Control de les despeses de personal, i garantir el compliment de la normativa que regula les retribucions i cotitzacions dels diferents

OBJECTIU

2.2.

OBJECTIU

2.3.

OBJECTIU

3.1.

106,77%
100,00%
100,00%
100,00%
77,33%
100,00%

Els indicadors d'execució del programa 612.50 Pressupostos de la Generalitat i

Administració de Nòmines mostren que es van aconseguir els objectius en un percentatge del
97,35 %.

Tots els objectius del programa presenten graus d'e

previst, llevat de l'objectiu 2.3, sobre el control de les despeses de personal de les entitats
que integren el sector públic de la Generalitat per a garantir el compliment de la normativa

en aquesta matèria, que presenta un grau d'execució del 77,33 % a causa de l'indicador
sobre les autoritzacions de masses salarials anuals de les entitats del sector públic, en el
qual només s'han autoritzat un 32 % sobre el total.

CONCLUSIONS
La informació subministrada pels indicadors d'execució de la Conselleria d'Hisenda i

Model Econòmic mostra que, de mitjana, es van aconseguir els objectius amb valors per
sobre del que s'havia previst, amb un grau d'execució del 244,27 %.

L'execució per programes mostra que pràcticament la totalitat

l'exercici havent aconseguit els objectius per sobre del que s'havia previst. Només el 25 %
dels programes van presentar graus de compliment dels objectius per sota del 100 % a

causa de circumstàncies sobrevingudes que no es podien determinar en el moment de
l'estimació dels valors inicials dels indicadors.

Programes
pressupostaris amb
un grau d'execució
comprés entre el
80 % i el 100 %;
25,00%

Programes
pressupostaris amb
un grau d'execució
igual o superior al
100 %; 75,00%

L'anàlisi per centres gestors no difereix molt del ja realitzat per programes, i destaca

l'elevat compliment de la DG de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, amb un

grau d'execució del 429,89 %, en la gestió del programa 121.60 Sistemes d'Informació, que
és el programa que millor valor de realització presenta.

Per contra, la Sotssecretaria presenta un grau d'execució dels objectius del 95,83 %,

i és el programa que menor valor d'execució presenta de la Conselleria.
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PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES. EXERCICI 2016
L'avaluació de resultats dels programes pressupostaris de la Conselleria de Justícia,

Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, segons els indicadors a
31 de desembre de 2016, mostra que es van aconseguir els objectius per als quals es
disposa d'indicadors en un 89,96 %.

Atenent el grau de realització, els programes pressupostaris es podrien classificar en

tres grups:

Programes pressupostaris que aconsegueixen els objectius per sobre del

que s'havia previst. En aquest grup està el programa pressupostari 141.20 Direcció i
Serveis Generals, que aconsegueix els objectius en un 120,58 %.

Programes pressupostaris amb un grau d'execució comprés entre el 80 % i

el 100 %. En aquest grup estan el programa 141.10 Administració de Justícia, que

aconsegueix els objectius en un 99,55 % i el programa 121.30 Formació i Estudis, que
aconsegueix els objectius en un 100 %.

Programes pressupostaris amb un grau d'execució inferior al 80 %. En

aquest grup estan els programes pressupostaris 112.70 Reformes Democràtiques, que

aconsegueix els objectius en un 79,69 % i el programa 462.60 Processos Electorals i
Consultes Populars, que presenta una execució del 50 %.

Gràfic 1. Programes pressupostaris de la Conselleria de Justícia, Administració Pública,
Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, segons el grau d'execució dels indicadors. 31
de desembre de 2016.
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Programa 141.20 Direcció i Serveis Generals
Execució: 120,58 %
TANT PER CENT

OBJECTIUS
OBJECTIU

1.2.

120,58%

,

INDICADOR 1

Proposta

INDICADOR 2

Expedients

INDICADOR 3

INDICADOR 4

INDICADOR 5

INDICADOR 10

'

Expedients

'expedients del Consell

INDICADOR 7

INDICADOR 9

Expedients

Plecs

INDICADOR 6

INDICADOR 8

'expedients comptables

Expedients
Estudis

Actuacions

Expedients

Dotacions de personal i processos de desenvolupament de l'estructura

Processos
Expedients

INDICADOR 11

Expedients

INDICADOR 12

Expedients

INDICADOR 13

Peticions

INDICADOR 14

INDICADOR 15

INDICADOR 16

INDICADOR 17

INDICADOR 18

INDICADOR 19

INDICADOR 20

INDICADOR 21

INDICADOR 22

INDICADOR 23

INDICADOR 24

INDICADOR 25

INDICADOR 26

INDICADOR 27

INDICADOR 28

INDICADOR 29

INDICADOR 30

INDICADOR 31

INDICADOR 32

INDICADOR 33
INDICADOR 34

Actuacions
'altes, baixes i variacions del SIG

Actuacions relatives
Conselleria

Modificacions
Actuacions
Expedients

Procediments de responsabilitat patrimonial
'exercici acciones civils i laborals

Altes, baixes i modificacions relatives a procediments administratius de la
Conselleria en el GUC

Altes en G-Factura

Expedients
Actuacions
Actuacions
Altes

Actuacions Generalitat GVA Oberta

Actuacions

Actuacions relacionades amb l'Advocacia General de la Generalitat

Actuacions

Actuacions relatives a compliment de mandats de resolucions judicials

Actuacions

Actuacions

Actuacions relatives a reclamacions de pagament de quantitats degudes i/o
Actuacions
pagament d'interessos de demora

formularis normalitzats

,

Actuacions
Actuacions

Actuacions sobre incapacitats i accidents de treball

Actuacions sobre la Guia de Persones de la Generalitat.
d'

Actuacions
Actuacions

Actuacions sobre reclamacions economicoadministratives

Actuacions

Actuacions relacionades amb la PAI

Actuacions
'expedients d'enriquiment injust

Expedients

1

1
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161,68%
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37

10
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125,00%
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9
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25
30
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1
9
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5

30

2
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150,67%
4,00%

30,00%

66,67%

98,33%

71,91%

40,00%

250,00%

170,00%

Els indicadors d'execució del programa 141.20 Direcció i Serveis Generals mostren

uns valors de realització per sobre del que s'havia previst, els quals reflecteixen un
assoliment dels objectius del 120 %.

Aquest programa es compon d'un sol objectiu desagregat en 34 indicadors.
Indicador 8, Actuacions administratives en matèria de personal; valor: 2.000
actuacions: comissions de serveis, adscripcions provisionals, flexibilitat horària, sol·licituds

de cobertura de llocs per FIU, llicències sense retribució, reduccions de jornada, altes i baixes
de la Seguretat Social, compatibilitats, certificats sobre serveis prestats etc. El nombre

d'actuacions oscil·la entre 3 i 10 actuacions a l'any per cadascun dels funcionaris i
contractats laborals adscrits a aquesta conselleria.

v

Indicador 9, Dotacions de personal i processos de desenvolupament de l'estructura;

de les actuacions: actuacions derivades de la reestructuració de les competències de la

Presidència i de les conselleries respecte de la modificació de plantilles, adscripcions de llocs
entre departaments i, dins d'aquesta conselleria, entre els centres directius.

Indicador 10, Proposta de modificació de relació de llocs de treball; valor: 25
actuacions: propostes de modificació de la relació de llocs de treball (RLT) d'aquesta
conselleria.

Indicador 11, Convocatòria dels procediments de provisió de llocs de treball; valor:
actuacions: tramitació de les convocatòries per a proveir llocs de treball pel sistema de lliure
designació i de les corresponents resolucions.

Indicador 12, Cursos de formació contínua; valor: 3 expedients; execució a
relacionades amb la gestió i coordinació de cursos de formació contínua que ha d'impulsar la
Sotssecretaria de la Conselleria. En 2016 no es va realitzar cap actuació.

Indicadors 15, Actuacions relatives a béns mobles, i 16, Tramitació d'altes, baixes i

variacions del SIG; valor: 100 actuacions / 5 modificacions; execució a 31.12.2016: 110 / 1;

Objecte de les actuacions:

- Introducció de dades (altes, modificacions i baixes) relatives a béns mobles que

Béns Mobles de la Generalitat; remissió de les

propostes (altes, modificacions o baixes en l'inventari) als departaments corresponents.
-

Actuacions

relacionades

amb

els

vehicles

adscrits

a

la

Conselleria

(ITV,

assegurança, tramitació de l'exempció de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica,
infraccions, etc.).

Observacions:
- A causa de la reestructuració de les competències de la Presidència i de les

conselleries es va efectuar un canvi d'adscripció de tots els béns inventariats amb anterioritat

(des de 2008) i que figuraven com a béns adscrits a la Conselleria de Transparència,
Responsabilitat Social, Participació i Cooperació. Aquest canvi es va fer partint de l'estructura

de la Presidència i de les conselleries, a través de diverses propostes de canvi d'adscripció
extern.

- Aquesta reestructuració també ha determinat l'actualització del Sistema d'Inventari

General, ja que la majoria dels vehicles adscrits a aquesta conselleria van passar a estar
afectes a la Presidència i altres conselleries.

L'indicador 17, Actuacions relatives a la gestió patrimonial de béns immobles afectes

a la Conselleria; valor: 200 actuacions; execució a 31.12.2016: 210; tant per cent

Objecte de les actuacions: actuacions relacionades amb els béns afectes a la

Conselleria.

- Sobre arrendaments: tramitació de propostes de contractes, resolucions, novacions,

revisions de renda, elaboració d'informes, reunions amb interessats, etc.
- Modificacions de dades cadastrals.

- Sobre cessions d'ús: tramitació de propostes, elaboració d'informes, etc.
L'indicador 18, Gestió i tramitació de queixes i suggeriments; valor: 15 actuacions;

Objecte de les actuacions: expedients de queixes i suggeriments (obertura

d'expedients; petició de dades, antecedents i informes; seguiment i venciment de terminis;
resposta a la persona interessada; elaboració d'informes estadístics per a la Conselleria de
Transparència, i altes, baixes i incidències en l'aplicació de queixes de la GVA).

de

Observacions: es computen aquelles queixes i suggeriments que es tramiten a través

l'aplicació

corresponent

de

la

Generalitat.

Malgrat

que

amb

anterioritat

a

la

reestructuració de competències de Presidència i de les conselleries la majoria de queixes
tramitades estaven relacionades amb el 112, la competència del qual correspon a la

.

L'indicador 19, Procediments de responsabilitat patrimonial; valor: 6 actuacions;

execució a 31.12.2016: 3;

tramitació dels procediments sobre responsabilitat patrimonial (obertura d'expedients,

anàlisis de les reclamacions, esmenes, designació d'instructor, seguiment de terminis, petició

d'informes, resolucions, elaboració d'informes, etc.). Observacions: l'execució és menor a la
prevista perquè només es van formular tres reclamacions.

Valor: 6 actuacions

Execució a 31.12.2016: 2

Objecte de les actuacions: tramitació de reclamacions prèvies (recepció d'oficis,

obertura d'expedient, petició de dades i antecedents, i preparació i tramesa d'expedient
administratiu).

Observacions: l'execució és menor a la prevista perquè es van formular menys

reclamacions que en 2015.

L'indicador 21, Altes, baixes i modificacions relatives a procediments administratius

de la Conselleria en el GUC i l'indicador 28, Actuacions en relació amb la creació,

modificacions o supressió de formularis normalitzats; valor: 40 actuacions / 30 actuacions;

Objecte de les actuacions: altes, baixes i modificacions de procediments i formularis

normalitzats (creació i modificació de tràmits i serveis; informació als departaments
interessats; altes, baixes i modificacions de procediments i formularis perquè figuren en la
Guia PROP; coordinació amb responsables de la Guia i del GUC).
Observacions:

la major part

de

les

actuacions

deriven de

l'adaptació dels

procediments i formularis a causa de l'entrada en vigor de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del

procediment administratiu comú de les administracions públiques i de la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

L'indicador 22, altes en G-Factura; valor: 50 altes; execució a 31.12.2016: 21; tant

-

Factura: credencial i alta d'usuari. Observacions: la previsió es va efectuar tenint en compte
les dades d'altes d'exercicis anteriors. En 2016 hi ha hagut menys altes de credencial
d'usuari de l'aplicació.

L'indicador 23, Actuacions GVA Oberta; valor: 15 actuacions; execució a 31.12.2016:

30; tant per ce

pública, informes estadístics, informes per a transparència, peticions a través de la bústia de

suggeriments PROP i de la pàgina de GVA Oberta. Observacions: l'increment en el nombre

d'actuacions deriva del fet que han augmentat les sol·licituds d'informació i consultes a
través de la bústia de suggeriments del PROP.

L'indicador 24, Actuacions relacionades amb l'advocacia de la Generalitat; valor: 150

actuacions; execució a 31.12

actuacions: elaboració d'informes sol·licitats per l'advocacia. Observacions: l'increment en el

nombre d'informes es produeix tant en els informe de caràcter preceptiu (plecs de
contractació i propostes d'acord del Consell) com en els informes facultatius que se sol·liciten

L'indicador 25, Actuacions relacionades amb el compliment de mandats de

resolucions judicials; valor: 400 actuacions; execució a 31.12.2016: 550; tant per cent
judicials (acords, providències, actuacions, sentències). Observacions: la desviació a l'alça

respecte de la previsió respon a l'increment de resolucions judicials d'entrada en la
Conselleria. Les resolucions corresponen a recursos en matèria de funció pública, personal de
l'administració de justícia, contractes, responsabilitat patrimonial, reclamació de quantitats i
interessos, execució de resolucions, etc.

L'indicador 26, Actuacions relatives a reclamacions de pagament de quantitats

degudes i/o abonament d'interessos de demora; valor: 25 actuacions; execució a
relacionades amb reclamacions de quantitats degudes a tercers i/o abonament d'interessos
de demora.

L'indicador 27, Actuacions en matèria de protecció de dades; valor: 25 actuacions;

actuacions:

actuacions de protecció de dades de caràcter personal i amb els fitxers de dades de caràcter
personal de la Conselleria.

L'indicador 32, Actuacions sobre reclamacions economicoadministratives; valor: 5

actuacions; execució a 31.12.2016: 2; tan

actuacions: actuacions relacionades amb reclamacions economicoadministratives sobre

pagament de factures i IVA seguides en els tribunals economicoadministratius. Observacions:
en

2016

només

s'ha

economicoadministratives.

tingut

constància

de

la

tramitació

de

dues

reclamacions

Programes pressupostaris amb un grau d'execució comprés entre el 80 % i el
100%

Programa 121.30 Formació i Estudis
Execució: 100 %
TANT PER CENT

OBJECTIUS
OBJECTIU

1.1.

OBJECTIU

1.2.

OBJECTIU

1.3.

OBJECTIU

2.1.

OBJECTIU

3.1.

OBJECTIU

4.1.

OBJECTIU

5.1.

OBJECTIU

6.1.

OBJECTIU

7.1.

OBJECTIU

8.1.

OBJECTIU

9.1.

OBJECTIU

10.1.

100,00%

.
/
/

,
'igualtat en l'

.

'

.

100,00%

'

Desenvolupament dels mitjans en la plataforma necessaris per a l'
d'itineraris,
.

laboral,

100,00%

.

'

.

'idiomes per a l'

.
'

'

.

100,00%
100,00%

, i increment de l'

.

100,00%

'un ambient de treball en condicions de seguretat
.

'

tecnologies.

100,00%

.

,

i noves

100,00%
100,00%
100,00%

.

Involucrar els empleats/
l'
.

100,00%
/

'

100,00%

.

El programa 121.30 Formació i Estudis presenta una execució dels seus indicadors

d'un 100 %. Tots els objectius d'aquest programa s'han complit segons el previst, a excepció

de l'objectiu 11, formació derivada de l'avaluació de l'acompliment i la carrera professional,
que no tenia valors inicials i per això no s'ha tingut en compte en la valoració final del
programa.

Programa 141.10 Administració de Justícia
Execució: 99,55 %
TANT PER CENT

OBJECTIUS
OBJECTIU

2.2.

OBJECTIU

2.3.

OBJECTIU

2.5.

OBJECTIU

3.1.

100,00%

'
'
:
'advocats i procuradors;
dret, i manteniment de les comissions que el gestionen.

i de la Generalitat adscrit a la

'aquest

98,00%
105,80%
94,38%

El programa pressupostari 141.10 Administració de Justícia mostra un percentatge

d'execució del 99,55 %, per tant, es pot concloure que s'han complit els objectius del
programa.

Tots els objectius que tenen indicadors d'execució presenten una realització d'acord
Formació del personal al servei de l'administració de justícia a la Comunitat Valenciana, i 3.1
Assistència jurídica gratuïta: subvencions a col·legis d'advocats i procuradors; potenciació del

control sobre reconeixement d'aquest dret i manteniment de les comissions que el gestionen,
aconsegueixen els objectius en un 98 % i en un 94 % respectivament.

Programes pressupostaris amb un grau d'execució inferior al 80 %
Programa 112.70 Reformes Democràtiques
Execució: 79,69 %
OBJECTIU 1.1.
OBJECTIU 1.2.

Proposar l'

OBJECTIU 2.1.

Determinar els factors concrets que incideixen en l'incompliment o en la falta d'
llibertats.

OBJECTIU 2.2.
OBJECTIU 3.1.
OBJECTIU 3.2.

TANT PER CENT

OBJECTIUS

'

100,00%

.

realitzables.

Fomentar l'

.

100,00%

.

50,00%
100,00%

.

OBJECTIU 4.1.
OBJECTIU 4.2

87,50%

'un sistema de drets i llibertats plenament

.

.

, en 2016,

'

100,00%
0,00%
100,00%

El programa pressupostari 112.70 Reformes Democràtiques presenta una execució

del 79,69 %, valor molt proper al 80 %.

Cal destacar que la majoria dels objectius presenten una execució d'acord amb els

valors previstos, a excepció de l'objectiu 2.1, Determinar els factors concrets que incideixen
en l'incompliment o en la falta d'una aplicació plena i efectiva dels diferents drets i llibertats,

el qual presenta una execució del 87,50 % perquè s'han realitzat menys nombre de fòrums

n pràctica de possibles solucions

per a contribuir a la conformació d'un sistema de drets i llibertats plenament realitzables,

previst. Finalment, l'objectiu 4.1. Mantindre la col·laboració amb les corporacions de dret
públic representatives dels gestors administratius a la Comunitat Valenciana, no s'ha arribat
a implementar, ja que està en fase d'estudi el conveni marc que s'havia previst realitzar.

Programa 462.60 Processos Electorals i Consultes Populars
Execució: 50 %

TANT PER CENT

OBJECTIUS
OBJECTIU

1.1.

INDICADOR 1.
INDICADOR 2.
INDICADOR 3.

1/1987, de 31

Generalitat.

Subvencions per despeses electorals

INDICADOR 4.
INDICADOR 5.
INDICADOR 6.

, en el
, de la

50,00%
100,00%

0,00%
0,00%

100,00%
'informes

50,00%
50,00%

Els indicadors d'execució del programa 462.60 Processos Electorals i Consultes

Populars mostren uns valors de realització del 50 %.

tren l'execució del

programa.
CONCLUSIONS

La informació subministrada pels indicadors d'execució de la Conselleria de Justícia,
aconseguit, de mitjana, els objectius previstos en un 89,96 %, valors propers al 90 %. Les

dades reflecteixen una adequada realització dels objectius, amb la majoria dels programes
executats per sobre del 80 %.

Programes
pressupostaris amb un
grau d'execució
superior al 100 %;
20,00%

Programes
pressupostaris amb un
grau d'execució inferior
al 80 %; 40,00%

Programes
pressupostaris amb un
grau d'execució
comprés entre el 80 %

programes pressupostaris, ja que quasi tots els centres gestors gestionen un sol programa.

Així, la Sotssecretaria gestiona el programa 141.20 Direcció i Serveis Generals, i presenta un
grau d'execució del 120,58 %, per sobre dels valors previstos.

encara que només disposem dels indicadors relatius al programa 121.30 que s'executa
sego

La DG de Justícia només gestiona el programa 141.10, amb una execució del 99,55

%, per la qual cosa l'anàlisi coincideix amb el que s'ha efectuat per programes.

I, finalment, la DG de Reformes Democràtiques gestiona dos programes: 462.60

Processos Electorals i Consultes Populars, amb una execució del 50 %, i 112.70 Reformes
Democràtiques, que presenta una execució del 79,69 %.
140,00%

120,00%

120,58%

100,00%

99,55%

100,00%

80,00%

64,84%

60,00%

40,00%

20,00%

0,00%

Sotssecretaria

DG de Justíc ia

DG de Reformes Democ ràtiques

DG de Func ió Públic a

I ESPORT. EXERCICI 2016
L'avaluació de resultats dels programes pressupostaris de la Conselleria d'Educació,

Investigació, Cultura i Esport, segons els indicadors a 31 de desembre de 2016, mostra que
es van aconseguir els objectius per als quals es disposa d'indicadors en un 84,87 %.

No obstant això, l'execució no va ser homogènia entre els programes pressupostaris,
els programes pressupostaris en tres grups:
-

Programes pressupostaris amb un grau d'execució per sobre del 100 %. En

aquest grup estan un total de 4 programes pressupostaris, entre els quals figuren: el
programa 421.40 Administració Educativa i Cultural, que aconsegueix els objectius en un

143,90 %; el programa 457.10 Foment de l'Activitat Esportiva, que aconsegueix els objectius
en un 116,86 %; el programa 422.40 Formació Professional i Ensenyaments de Règim
Especial, que aconsegueix els objectius en un 115,58 %, i el programa 454.10 Promoció
Cultural, que aconsegueix els objectius en un 100,51 %.
-

Programes amb un grau d'execució superior al 80 % i inferior al 100 %. El

de Personal, que aconsegueix els objectius en un 98,45 %; el programa 542.50 Recerca,
Desenvolupament Tecnològic i Innovació (R+D+I), que aconsegueix els objectius en un
97,82 %; el programa 422.50 Promoció del Valencià i Gestió del Multilingüisme, que

aconsegueix els objectius en un 96,12 %; el programa 422.20 Ensenyament Primari, que
aconsegueix els objectius en un 96,08 %; el programa 453.40 Arts Plàstiques i Escèniques,
que aconsegueix els objectius en un 89,50 %; el programa 421.30 Ordenació Educativa, que

aconsegueix els objectius en un 87,97 %, i el programa 422.30 Ensenyament Secundari, que
aconsegueix els objectius en un 87,47 %.
-

Programes pressupostaris amb un grau d'execució inferior al 80 %. En

aquest grup es troben 8 programes pressupostaris. Destaca la baixa execució del programa
422.80 Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana, amb una

execució del 25 %; al qual segueix, per ordre ascendent, el programa 422.60 Universitat i
Administració General d'Ensenyament i Relacions Sindicals, amb una execució del 55,45 %;
el programa 421.50 Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa, amb una execució del 61,55
%; el programa 421.60 Formació del Professorat, amb una execució del 64,75 %; el

programa 452.10 Llibre, Arxius i Biblioteques, amb una execució del 70,85 %; el programa
421.10 Direcció i Serveis Generals, amb una execució del 71,38 %, i el programa 458.10
Patrimoni Cultural i Museus, amb l'execució més alta dins d'aquest grup situada en un 79,96
%.

Finalmen

que el programa 422.70 Consell Escolar de la Comunitat Valenciana no disposa d'objectius ni

d'indicadors per a valorar, de manera que no s'ha tingut en compte per al càlcul de la
mitjana.

Gràfic 1. Programes pressupostaris de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i
Esport, segons el grau d'execució dels indicadors. 31 de desembre de 2016.
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Programes pressupostaris amb un grau d'execució per sobre del 100 %
Programa 421.40 Administració Educativa i Cultural
Execució: 143,90 %
OBJECTIUS

%

OBJECTIU

1.1.

OBJECTIU

1.2.

OBJECTIU

1.3.

OBJECTIU

1.4.

210,64%

OBJECTIU

1.5.

100,00%

Millorar permanentment l'

162,96%

'

130,25%
,

115,62%

Dins del primer grup, destaca l'elevada execució del programa 421.40 Administració
previst. En aquest programa tots els objectius aconsegueixen graus d'execució del 100 % o
superiors, tal com es mostra en el quadre anterior.

gestió patrimonial de la Conselleria, que s'ha aconseguit un elevat percentatge d'execució,
béns, a causa de la circular remesa als centres i a les direccions territorials per a gestionar
les cessions d'espais i la regularització d'aquests, de manera que si bé la previsió inicial
ascendia a 80 expedients, finalment se n'han executat 397.

Programa 422.40 Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial
Execució: 115,58 %
OBJECTIUS
OBJECTIU

1.1.

OBJECTIU

1.2.

OBJECTIU

1.3.

OBJECTIU

1.4.

OBJECTIU

1.5.

OBJECTIU

1.6.

OBJECTIU

1.7.

OBJECTIU

1.8.

OBJECTIU

1.9.

OBJECTIU

1.10.

OBJECTIU

2.1.

OBJECTIU

2.2.

OBJECTIU

2.3.

Desenvolupar l'

Professional del Sistema Educatiu.

'

(

.

,

) i d'un

130,35%
45,00%
320,00%

.

45,51%

.

0,00%

educatiu.

0,00%

educatiu.
Promoure l'

%
EXECUCIÓ

combinada de l'estudi i del treball en els cicles formatius:

146,67%

.

40,00%

.
Promoure accions d'

33,33%

.

525,00%

educatiu.

'

/o

.

,

,

Proporcionar als treballadors, aturats o no, la possibilitat d'obtindre l'
productiu,

300,00%
0,00%

.
/

150,00%

.

'estudis als joves que abandonen

OBJECTIU

3.1.

OBJECTIU

4.1.

OBJECTIU

4.2.

OBJECTIU

4.3.

OBJECTIU

4.4.

OBJECTIU

4.5.

de les escoles de dansa.

100,00%

OBJECTIU

4.6.

Augmentar i diversificar l'oferta d'ensenyaments esportius.

105,56%

OBJECTIU

4.7.

OBJECTIU

4.8.

l'

.

Desenvolupar l'

'

98,31%
79,17%

.

0,00%

.

100,00%

.

66,67%

.

'
general.

.
'

'

66,67%
75,00%

Dins del primer grup també està el programa 422.40 Formació Professional i

Ensenyaments de Règim Especial, amb un grau d'execució del 115 %. En aquest programa
quasi tots els objectius aconsegueixen graus d'execució del 100 % o superiors, tal com es
mostra en el quadre anterior.

Les majors desviacions positives estan en els objectius 1.10, 1.3 i 2.1 el grau

d'execució aconseguit dels quals és del 525 %, 320 % i 300 %, respectivament. Per contra,
els objectius amb més desviació negativa davant dels resultats previstos són els objectius
1.8 i 1.9, en els quals gairebé no s'aconsegueix una execució del 50 % de la previsió inicial,
amb percentatges del 40 % i del 33 %, respectivament. Finalment, cal indicar que l'execució
en els objectius 1.5, 1.6, 2.2 i 4.2 és nul·la.
Programa 454.10 Promoció Cultural
Execució: 100,51 %

%
EXECUCIÓ

OBJECTIUS
OBJECTIU 1.1.

Estendre i millorar la xarxa d'infraestructures culturals d'

OBJECTIU 1.2.

72,55%

.

167,50%

.
'associacions,
.

OBJECTIU 2.1.

66,67%

OBJECTIU 3.1.

,

OBJECTIU 3.2.

105,83%

.

90,00%

'exposicions i altres activitats culturals.

Un altre dels programes del primer grup és el programa 454.10 Promoció Cultural,

amb un grau d'execució del 100 %. En aquest programa dos dels objectius aconsegueixen un
grau d'execució superior al 100 %, tal com es mostra en el quadre anterior.
Programa 457.10 Foment de l'Activitat Esportiva
Execució: 116,86 %.

%

OBJECTIUS
OBJECTIU 1.1.

Desplegar la Llei 2/2011 de l'esport i l'

OBJECTIU 2.1.

100,00%

.
'esport i l'

OBJECTIU 2.2.

Donar suport a l'

OBJECTIU 3.1.

Ensenyaments, cursos i activitats formatives i titulacions oficials relacionades amb l'

OBJECTIU 4.1.

118,66%

.
'esport.

'

.

,

'esport.
, millorar l'

105,86%
144,22%
115,54%

Finalment, està dins del grup 1 el programa 457.10 Foment de l'Activitat Esportiva,

amb un grau d'execució del 100 %. Els objectius d'aquest programa són els indicats en el
quadre anterior.

l'activitat física entre la ciutadania, indicadors de l'1 al 8, Jocs esportius de la Comunitat
Valenciana.

Les previsions es van fer atenent els valors i la dotació pressupostària d'anys

anteriors. L'increment del pressupost i la major implicació de les federacions esportives i

entitats locals ha repercutit en l'augment de la participació i l'organització dels jocs esportius.
La millora de la gestió i la coordinació amb l'IVAJ. Generalitat Jove i la seua

implicació, i també un major coneixement de les escoles de la mar de la Generalitat en

accions puntuals com la participació en la Primavera Educativa, han sigut importants per a

significatiu d'esportistes d'elit (de 1.746 a 1.867) motivat per un increment de nivell
promoció que són els que accedeixen a mesures de compatibilitat amb activitat acadèmica.

Objectiu 3.1. Ensenyaments, cursos i activitats formatives i titulacions oficials

relacionades amb l'activitat física i l'esport. Els indicadors d'aquest objectiu sobre formació
esportiva registren un important increment en 2016, la qual cosa es considera molt positiu ja

que se superen significativament els objectius fixats. Entre les causes d'aquest increment
està una millora del campus virtual, tant en cursos d'entrenadors com de formació
permanent i dels materials inclosos en el campus. Un altre motiu és una millora en una
relació més efectiva amb les federacions esportives.

Programes pressupostaris amb un grau d'execució superior al 80 % i inferior al
100 %.

Programa 421.20 Administració de Personal
Execució: 98,45 %
OBJECTIUS
OBJECTIU

1.1.

.

%
EXECUCIÓ
98,45%

Aquest programa únicament inclou un objectiu que es mostra en el quadre anterior.

Programa 422.20 Ensenyament Primari
Execució: 96,08 %

%
EXECUCIÓ

OBJECTIUS
OBJECTIU

1.1.

Escolaritzar adequadament l'

99,64%

OBJECTIU

2.1.

Millorar la qualitat de l'

98,36%

OBJECTIU

2.2.

Millorar les infraestructures educatives en centres de titularitat de la Generalitat

90,23%

Els objectius d'aquest programa són els indicats en el quadre anterior.
En relació amb l'objectiu 2.2. Millorar les infraestructures educatives en centres de

titularitat de la Generalitat, cal assenyalar que s'han incrementat en un 202 % les actuacions
de reforma en centres educatius. En la planificació realitzada en el conjunt d'actuacions entre

Primària i Secundària s'ha donat prioritat als centres de Primària. En el conjunt d'actuacions
globals de Primària i Secundària s'ha incrementat l'execució en 33 actuacions.
Programa 422.30 Ensenyament Secundari
Execució: 87,47 %

%
EXECUCIÓ

OBJECTIUS
Escolaritzar adequadament l'alumnat d'
de la Generalitat,

OBJECTIU

1.1.

OBJECTIU

1.2.

OBJECTIU

2.1.

Millorar la qualitat de l'

OBJECTIU

2.2.

Millorar la xarxa de centres d'
.

OBJECTIU

2.3.

,
'

101,40%

.

87,87%

.

80,11%

.
'Ensenyaments

78,76%
89,22%

'equipament escolar en els centres de titularitat de la Generalitat.

Com a objectius del programa s'inclouen els indicats en el quadre anterior.
pecífiques de

l'alumnat de règim especial, en relació amb la consolidació de l'oferta de places en les

escoles oficials d'idiomes, es manté una xarxa de 17 escoles, però s'observa un descens

significatiu en el nombre d'alumnat. Entre els motius rellevants cal destacar que han
desaparegut els grups específics per a la formació lingüística del professorat, que la llengua
estrangera amb matrícula majoritària té una demanda molt elevada que no sempre pot ser

assumida per la xarxa d'escoles oficials d'idiomes i, com a conseqüència d'això, un elevat
nombre d'alumnes potencials d'aquests centres es desvia cap a altres entitats certificadores
de coneixements de llengua.

Programa 421.30 Ordenació Educativa
Execució: 87,97 %

%
EXECUCIÓ

OBJECTIUS
Desenvolupar l'
,

OBJECTIU

1.1.

OBJECTIU

1.2.

OBJECTIU

2.1.

OBJECTIU

3.1.

OBJECTIU

3.2.

OBJECTIU

4.1.

Dissenyar respostes per a l'

OBJECTIU

5.1.

Promoure l'

OBJECTIU

5.2.

Facilitar l'

OBJECTIU

6.1.

Planificar adequadament l'

'alumnat en centres educatius d'

OBJECTIU

7.1.

Planificar adequadament l'

'alumnat d'

,

'

'

.

,

,

,
,

.

'

68,60%
100,00%
100,00%

.
'

120,00%

.

36,11%

'ensenyament i aprenentatge.
'

84,53%

.

,

84,53%

, professional i la tutoria.

100,00%

'alumnat.

103,26%

.

82,72%

,

Els objectius del programa són els indicats en el quadre anterior.
En relació amb l'objectiu 6.1. Planificar adequadament l'escolarització d'alumnat en
només observem un augment significatiu en l'alumnat d'educació Infantil de primer cicle
escolaritzat en centres de titularitat de la Generalitat Valenciana que ha sigut provocat per

l'augment de les aules de projecte experimental de 2-3 anys que es va iniciar en el curs
2015/2016.

Programa 542.50 Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació (R+D+I)
Execució: 97,82 %
OBJECTIUS
OBJECTIU

1.1.

OBJECTIU

1.2.

OBJECTIU

2.1.

Promoure l'

OBJECTIU

2.2.

Enfortiment de la xarxa d'
amb la finalitat d'

OBJECTIU

3.1.

OBJECTIU

4.1.

OBJECTIU

5.1.

OBJECTIU

5.2.

Comunitat Valenciana,

% EXECUCIÓ

+D+I,
recursos materials d'R+D+I, amb la finalitat d'augmentar la taxa d'
empresarial.

Fomentar l'
d'

'

.

116,62%
96,67%

'

'

,

143,08%

.

'R+D+I i promoure l'

.

'R+D+I.

'
,

'
, sostenible i integrador de la Comunitat Valenciana.
.
'R+D+I.

56,67%
,i

157,08%
0,00%

,i

102,67%
109,76%

Quant a l'execució d'aquest programa, cal assenyalar que dels 16 indicadors, 9 han

presentat una execució igual o superior a la inicialment prevista. En alguns casos perquè hi

objectiu 5) o perquè en la resolució de les ajudes s'han modulat els imports de concessió per

a poder atendre el major nombre de sol·licituds que superaven un llindar de valoració
excel·lent (indicador 1, objectiu 2.1; indicador 1, objectiu 3.1; indicador 3, objectiu 5.1). En

contrast hi ha dos indicadors amb reduïts o nuls índexs d'execució, com són l'indicador 1 de

l'objectiu 4.1, a causa del fet que la dilatada tramitació de les bases reguladores va
-

aconsellar posposar-

PO FEDER 2014-2020 (N+3) es disposa de més anualitats per a executar l'operació, i

l'indicador 1 de l'objectiu 2.2 de l'últim exercici d'anualitat d'aquesta operació, que ja no està
vigent en 2017.

Programa 422.50 Promoció del Valencià i Gestió del Multilingüisme
Execució: 96,12 %

%

OBJECTIUS
OBJECTIU

1.1.

OBJECTIU

1.2.

OBJECTIU

1.3.

OBJECTIU

2.1.

Donar publicitat als valors de l'

OBJECTIU

2.2.

Incrementar l'

OBJECTIU

2.3.

OBJECTIU

2.4.

OBJECTIU

3.1.

OBJECTIU

3.2.

OBJECTIU

4.1.

OBJECTIU

4.2.

Dinamitzar l'

263,38%

.

228,75%

.
'

50,00%

.

126,25%

, assessorar i difondre la seua normativa.

133,24%

.

87,34%

.
'

43,06%

.
'

0,00%

'aconseguir l'objectiu 2+2.
'aprenentatge d'

Desenvolupar l'
'

'idiomes.

21,43%

'aconseguir l'objectiu 2+2.

Fomentar en l'

103,87%

0,00%

.

Programa: 453.40 Arts Plàstiques i Escèniques
Execució: 89,50 %

%
EXECUCIÓ

OBJECTIUS
OBJECTIU

1.1.

OBJECTIU

2.1.

OBJECTIU

3.1.

OBJECTIU

3.2.

100,00%

.

100,00%

.

118,00%

.
'

'

'

.

40,00%

CONCLUSIONS
La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, en termes globals, ha tingut

una execució favorable dels objectius, basant-se en la informació subministrada pels seus

indicadors de resultats a 31 de desembre de 2016. En concret, els objectius dels programes
pressupostaris s'han aconseguit, de mitjana, en un 85 % del que estava previst.

No obstant això, no tots els programes pressupostaris han aconseguit aquest grau de

consecució en els objectius. Així, 8 programes han aconseguit una execució per sota del 80
% del que s'havia previst. Per contra, 7 programes finalitzen l'any amb un grau d'execució

Programes
pressupostaris amb un
grau d'execució
superior al 100 %;
21,05%

Programes
pressupostaris amb un
grau d'exec ució inferior
al 80 %; 42,11%

Programes
pressupostaris amb un
grau d'execució
comprés entre el 80 %
i el 100 %; 36,84%

Així, el 21,05 % dels programes pressupostaris de la Conselleria presenten una

execució superior a la prevista, i sumats al 36,84 % de programes que es van executar entre
el 80 % i el 100 % del que s'havia previst, dóna com a resultat que més del 50 % dels

programes de la Conselleria es van executar per sobre del 80 %. Per contra, només el 42,11
% dels programes van presentar un reduït grau d'execució, per sota del 80 % previst.

Per centres gestors, es pot apreciar que la majoria presenten una execució dels seus

objectius per sobre del 80 % previst.

Destaca l'alt grau d'execució aconseguit pels programes que gestiona la Direcció

General de Patrimoni, amb un percentatge d'execució per sobre del 100 %. La situació

contrària la presenta la Sotssecretaria, la Direcció General de Centres i Personal Docent, la

Direcció General de Política Educativa i la Direcció General d'Esport, que són els quatre

centres gestors els programes pressupostaris dels quals presenten un assoliment dels
objectius en un percentatge inferior al 80 % del que tenien inicialment previst.

140,00%

119,21%

120,00%

100,00%

92,79%

97,82%

98,45%

85,14%

80,00%

71,12%
60,58%

60,00%

40,00%

39,19%

20,00%

0,00%

0,00%

Sotssecretaria

DG de Centres i Personal
Doc ent

DG de Polític a Educ ativa

,
Investigac ió i Ciènc ia

Administrac ió General de
l'Ensenyament

DG de Formac ió
DG de Polític a Lingüístic a DG de Cultura i Patrimoni
Professional i
i Gestió del Multilingüisme
Ensenyaments de Règim
Especial

E LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT

PÚBLICA. EXERCICI 2016

L'avaluació de resultats dels programes pressupostaris de la Conselleria de Sanitat

Universal i Salut Pública, segons els seus indicadors a 31 de desembre de 2016, mostra un
elevat grau

superior al 100 %. De mitjana, la Conselleria va complir els objectius en un 136 %, per
sobre dels valors previstos en els seus indicadors.

No obstant això, l'execució no va ser homogènia entre els programes pressupostaris.

Destaca l'existència d'un considerable nombre de programes que finalitzen l'exercici amb uns
resultats per sobre dels previstos. Atenent el nivell de realització, els programes
pressupostaris es podrien classificar en tres grups:
-

Programes pressupostaris amb un grau d'execució superior al 100 %. En

aquest grup s'inclouen la majoria de programes de la Conselleria, amb un total de 12
programes pressupostaris:
-

programa 411.10 Direcció i Serveis Generals, amb una execució del 273,46 %

-

programa 411.20 Administració Economicofinancera, amb una execució del 106,55 %

-

%

programa 411.70 Inspecció, amb una execució del 162,01 %

programa 411.30 Administració de Recursos Humans, amb una execució del 227,68

-

programa 313.20 Drogodependències i altres Addiccions, amb una execució del

-

programa 412.22 Assistència Sanitària, amb una execució del 118,02 %

-

programa 412.27 Prestacions Externes Complementàries, amb una execució del

205,96 %
-

programa 412.24 Prestacions Externes, amb una execució del 100,84 %

120,13 %
-

programa 411.60 Anàlisi i Avaluació de l'Atenció al Pacient i Investigació en Ciències

-

programa 412.29 Informació per a la Salut, amb una execució del 145,77 %

de la Salut, amb una execució del 209,80 %
-

%
-

programa 412.10 Centres Integrats de Salut Pública, amb una execució del 112,39
programa 413.10 Salut, amb una execució del 137,40 %

Programes pressupostaris amb un grau d'execució comprés entre el 80 % i

el 100 %. Els tres programes que componen aquest grup són: el programa 411.40 Escola
Valenciana d'Estudis per a la Salut, amb una execució del 98,48 %; el programa 412.26

Gestió del Personal Sanitari Resident, que presenta una execució del 93,89 %, i el programa
412.23 Prestacions Farmacèutiques, amb una execució del 95,39 %.

Programes pressupostaris amb un grau d'execució inferior al 80 %. En

-

aquest grup es troben dos programes: el programa 412.28 Salut Mental i Atenció Sanitària

de Mitjana i Llarga Estada, amb una execució del 66,66 % i el programa 412.25 Serveis
Generals de la Secretaria Autonòmica, amb una execució del 44 %.

Gràfic 1. Programes pressupostaris de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública,
segons el grau d'execució dels indicadors a 31 de desembre de 2016.

137,40%

413.10 SALUT
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209,80%
120,13%

412.27 PRESTACIONS EXTERNES COMPLEMENTÀRIES

95,39%

412.23 PRESTACIONS FARMACÈUTIQUES
44,00%

412.25 SERVEIS GENERALS DE LA SECRETARIA AUTONÒMICA
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LLARGA ESTADA
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93,89%

412.24 PRESTACIONS EXTERNES
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205,96%

411.30 ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS HUMANS

227,68%
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162,01%
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Programes pressupostaris amb un grau d'execució superior al 100 %
Programa 411.10. Direcció i Serveis Generals
Execució: 273,46 %
OBJECTIU

2.2.

OBJECTIU

2.3.

OBJECTIU

3.1.

OBJECTIU

4.1.

OBJECTIU

4.2.

TANT PER
CENT

OBJECTIUS

123,30%

Assegurar el correcte funcionament dels serveis generals.

942,28%

.

i de l'

.

'

, tant de material librari com no librari,
.

personal,

'

'indemnitzacions.

111,67%
98,10%
91,97%

Aquest programa manté uns nivells d'execució similars als de l'exercici anterior.

Determinades accions influeixen tímidament en els valors d'execució, com pot ser la recent
incorporació del registre electrònic, que a partir del 2 d'octubre del 2018 serà exclusiu; o la

reducció dels arrendaments de locals per a la prestació de l'assistència sanitària, en ser

molts d'aquests ja propietat de la Generalitat o es tracta de locals de propietat municipal
cedits per a aquest ús.

Destaca especialment l'increment notable (33 %), respecte de l'any 2015, del

nombre d'actuacions en expedients per instruccions de servei, queixes i suggeriments, que

amb l'esforç que es fa per a aflorar instruccions que fins ara no es

tramitaven a través de la Secretaria General Administrativa, i reforçar així el control de la
producció d'instruccions i ordres de servei i la seua normalització.

L'objectiu 3.1, consistent en l'impuls de la línia editorial centralitzada per a tots els

departaments de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública que permeta racionalitzar

la gestió en els projectes d'edició, tant de material librari com no librari, així com un control
en el nombre d'expedients de publicacions previstes (indicador 1), que s'ha incrementat un

2,48 %, mentre que en l'indicador 3 (Emmagatzematge, estocs), han baixat un 0,20 % les
edicions per la parada forçosa de dos mesos, de maig a finals de juliol, des de la finalització
de l'anterior concurs fins a la posada en marxa del nou.

Cal tindre en compte que dins de l'objectiu 2.2 no s'ha tingut en compte l'indicador 5

per ser erroni.

Programa 411.70 Inspecció
Execució: 162,01 %

OBJECTIUS

OBJECTIU 3.1.

.

OBJECTIU 5.1.

.

OBJECTIU 5.2.
OBJECTIU 6.1.
OBJECTIU 6.2.

'

'
.

'incapacitat temporal.

'

OBJECTIU 6.5.

'INSS/MATMPSS en aquestes

140,42%

287,23%
106,35%

funcionament dels serveis sanitaris.

155,95%

.

185,00%

.

219,06%

'informes tecnicosanitaris en els procediments de responsabilitat patrimonial.

OBJECTIU 7.1.
OBJECTIU 7.2.

100,00%

149,44%

.

OBJECTIU 6.3.
OBJECTIU 6.4.

, incloent-hi

TANT PER
CENT

.
.

'

150,00%
126,67%

El programa 411.70 Inspecció va aconseguir un grau d'execució del 162 %, i ha

complit, de molt, els objectius previstos.

En aquest programa estan replicats els objectius 2.1, 2.2, 2.3, 3.2 i 4.1 i els seus

indicadors que corresponen al programa 411.10, per la qual cosa no s'han tingut en compte
a l'hora del càlcul de la mitjana del programa.

En general, el programa 411.70 aconsegueix la major part dels objectius que es va

marcar, si bé la Direcció General d'Alta Inspecció Sanitària destaca els següents:

Respecte a l'objectiu 6.1. Control sanitari de la prestació d'incapacitat temporal i

coordinació d'acords de col·laboració amb l'INSS/MATMPSS en aquestes matèries, el nombre
de comunicats d'incapacitat temporal transmesos a l'INSS (indicador 4) ha patit un

increment considerable produït pel canvi de normativa i la seua aplicació a partir de febrer

del 2016, que ha obligat a remetre no solament els comunicats de baixa/alta, sinó també els

comunicats de confirmació de cada procés. Això ha originat un augment al llarg de l'any del
nombre de comunicats transmesos.

incrementat perquè quan es van elaborar els indicadors pressupostaris es va plantejar
l'objectiu mínim de realitzar un curs per província. Finalment es va aconseguir organitzar un
curs per cada departament de salut.

L'objectiu 6.4. Valoració mèdica del dany corporal, ha vist àmpliament incrementat el

nombre d'expedients tramitats (indicador 1), ja que, en no tindre actualment la cobertura de

cap companyia d'assegurances que intervinga entre el reclamant i l'Administració, els
expedients estimatoris són valorats per la Comissió del Dany Corporal.
Programa 411.20 Administració Economicofinancera
Execució: 106,55 %
OBJECTIU 1.1.

Millorar l'

OBJECTIUS
'

.

OBJECTIU 1.2.

OBJECTIU 3.1.
OBJECTIU 3.2.

73,34%

.

81,11%

Establir un pla de manteniment de la xarxa de centres sanitaris.

OBJECTIU 2.3.

'un pla d'

100,00%

'exercici 2016-2020.
,

externs.
.

'

243,47%
100,60%

.

OBJECTIU 2.1.
OBJECTIU 2.2.

TANT PER
CENT

,

70,00%
77,35%

En l'objectiu 1.1. Millorar l'eficiència en l'ús dels recursos econòmics que es destinen

a la prestació de serveis sanitaris, destaquen els indicadors següents:

L'indicador 4 (Emissió d'informes econòmics preceptius) s'ha elevat a més del doble.

La major quantitat d'informes de caràcter econòmic emesos durant 2016 respecte de 2015
no té una relació directa amb el pressupost de despeses en transferències corrents i de

capital de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. No solament s'emet informe de
projectes d'ordres o convenis que es financen a càrrec dels capítols IV i VII, sinó també uns

altres que es financen a càrrec del capítol II. D'altra banda, també s'informen projectes de

llei, decrets o ordres de qualsevol índole l'origen dels quals està tant en aquesta Conselleria
departament del Consell.
L'indicador 7 (Gestió i proposta de comptabilització dels expedients de despeses

pressupostàries), amb un notable increment de la despesa aplicada al pressupost, pot estar
determinat pel considerable volum d'obligacions pendents d'aplicar al pressupost a 31 de

desembre de cada exercici. Aquestes van aplicant-se en anys futurs en funció de dotacions
addicionals de crèdit. En 2015 i en 2016 es va dotar el pressupost de romanents en

quantitats considerables que van permetre donar curs a aquestes obligacions, la qual cosa ha
fet incrementar aquest indicador.

L'objectiu 1.1 es divideix en 16 indicadors. En dos d'aquests s'han detectat errors en

l'elaboració del valor de referència.

Quant a l'objectiu 2.2, Establir un pla de manteniment de la xarxa de centres

sanitaris, cal assenyalar que la reducció en les actuacions realitzades per al control
centralitzat dels expedients esmentats és a causa, principalment, de la priorització en
l'assignació dels recursos propis disponibles a l'estudi, dimensionament, valoració i redacció
dels documents de suport i plecs ad

produir entre finals de 2016 i principis de 2017. Sota aquesta premissa, el control de la fase

final dels contractes corresponents, per l'abast definit, es deriva als diferents departaments
de cara a un certificat final d'execució dels serveis associats.

En general, pot considerar-se que aquest programa pressupostari ha complit

adequadament els objectius pressupostaris, amb uns indicadors executats de forma bastant

Programa 411.30 Administració de Recursos Humans
Execució: 227,68 %
OBJECTIU

1.1.

OBJECTIU

1.2.

OBJECTIUS

'acord amb les

necessitats identificades en el Mapa Sanitari de la Comunitat.
de Recursos Humans.

Incorporar al Pla d'

OBJECTIU

1.3.

OBJECTIU

2.1.

amb els resultats del Pla d'

OBJECTIU

2.2.

Millorar l'

OBJECTIU

2.3.

OBJECTIU

2.4.

OBJECTIU

3.1.

OBJECTIU

3.2.
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3.3.

OBJECTIU

4.1.

OBJECTIU

4.2.

OBJECTIU

4.3.

,

222,22%

, a partir del Pla d'

0,00%

, Pla d'Igualtat i els canvis normatius relacionats amb permisos i

.

100,00%
'acord

.
,

133,33%
62,96%

.

53,95%

(OPO) pendents de 2014 i 2015.

12,71%

2007
,

.
Elaborar una proposta d'
,

TANT PER
CENT

'acompliment objectius.
'

.

333,33%
0,00%

'assumptes de personal.

Millorar l'

466,67%

1344,33%
92,83%

.
.

137,50%

El programa 411.30, encarregat de la gestió dels recursos humans, ha procurat

durant l'exercici 2016 activar actuacions que durant temps han estat desateses, com és
l'elaboració

de selecció de personal temporal, o l'engegada de noves ofertes d'ocupació pública i culminar

El caràcter ampli de les act
aquest sentit, no s'aconsegueixen les previsions dels indicadors de l'objectiu 1.2, consistent a
identificar les actuacions necessàries en les polítiques de selecció, ordenació de plantilles i

formació, a partir del Pla d'Ordenació de Recursos Humans, ja que no està aprovat ni

publicat el Pla d'Ordenació de Recursos Humans i no es poden realitzar les accions
posteriors. En aquest moment (abril 2017) es prepara la documentació de la norma que

executar-la. Com a conseqüència d'aquesta labor, s'han incrementat les reunions amb meses
sectorials que es recullen en l'indicador 2 de l'objectiu 1.1 (Planificar i ordenar la plantilla de

recursos humans de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública d'acord amb les

necessitats identificades en el Mapa Sanitari de la Comunitat), i s'ha incrementat
notablement l'execució de l'objectiu 3.1 (Incorporar els sindicats en els processos de presa

de decisions estratègiques en matèria de recursos humans, més enllà dels preceptius acords
que requerisquen negociació col·lectiva).

De la mateixa manera passa amb els indicadors de l'objectiu 2.2., consistent a

millorar l'ús dels sistemes de contractació temporal i equilibrar transparència i eficàcia. Han

començat en 2017 les reunions per a la seua elaboració i aprovació en la mesa sectorial. El
motiu del retard és la durada de tot el procés d'elaboració del decret de selecció i provisió,
del qual deriva la norma de contractació temporal.

Quant a l'objectiu 2.3., consistent a culminar el procés selectiu de les ofertes

ació pendents de 2014 i 2015, no s'ha pogut aconseguir. Els 19 processos de

concurs de trasllats estan en aquest moment en el procés previ d'anàlisi del calendari i
elaboració de les convocatòries. El retard respecte a les expectatives és a causa de la

dedicació quasi exclusiva dels recursos a la publicació i tramitació de les convocatòries de
-15-16.

l'objectiu 2.4, s'indica que el desbloqueig de la convocatòria d'infermeres és total. El procés

finalitza mitjançant la resolució publicada el 10 de març de 2017, la qual estableix la presa
de possessió de les persones aprovades a partir del 3 d'abril de 2017.

Quant a l'objectiu 3.3, que consisteix a millorar la satisfacció, motivació i compromís

de les persones que treballen en el conjunt d'institucions sanitàries de la Conselleria de

Sanitat Universal i Salut Pública, l'indicador 1 (Realització d'una enquesta de clima laboral) té
com a valor 0, ja que la realització d'enquestes està supeditat a l'aprovació del Pla
d'Ordenació de Recursos Humans, i com s'ha indicat anteriorment està oficialment pendent
de publicar-se.

Programa 313.20 Drogodependències i Altres Addiccions
Execució: 205,96 %
OBJECTIU

OBJECTIUS

1.1

OBJECTIU

2.1.

OBJECTIU

3.1.

OBJECTIU

4.1.

OBJECTIU

5.1.

OBJECTIU

6.1.

.
Canalitzar l'
indicada,

, tant en l'

.

94,10%

100,00%

,

.
'

.
.

Ampliar i millorar els sistemes d'

TANT PER
CENT

.

Aquest programa ha complit satisfactòriament la major part dels objectius.

formatives dirigides als professionals de la prevenció) de l'objectiu 4.1.

100,00%
800,00%
75,00%
66,67%

En l'objectiu 5.1, que consisteix a fomentar la transversalitat i coordinació entre les

administracions públiques i amb altres departaments, l'indicador 3 (Accions de participació

amb la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats
Públiques per al desenvolupament de protocols d'informació i actuació dirigits al personal de

justícia), no ha pogut complir-se, encara que la Direcció General d'Assistència Sanitària i del

Servei de Gestió de les Drogodependències i Altres Trastorns Addictius ha contactat en
repetides ocasions tant amb la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes
Democràtiques i Llibertats Públiques, com amb representants del Palau de Justícia, per a

iniciar els contactes que faciliten les actuacions d'ambdues parts en relació amb l'aplicació
del Codi Penal a les persones que delinqueixen a causa de la seua addicció.

Quant a l'objectiu 6.1, que consisteix a ampliar i millorar els sistemes d'informació i

avaluació en addiccions, l'indicador 3 [Desenvolupament de la plataforma de gestió de
subvencions (GESUB) i de la plataforma d'administració electrònica de la Generalitat en la
presentació de subvencions (SIRCA)], no s'ha pogut complir per problemes en la implantació

Programa 412.22 Assistència Sanitària
Execució: 118,02 %
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1.2.

OBJECTIU

2.3.

OBJECTIU

2.4.
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2.6.
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3.3.
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3.4.
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5.1.

OBJECTIU

5.2.
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6.1.
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7.1.

OBJECTIU

8.1.
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9.1.

OBJECTIU

10.2.
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11.1.

OBJECTIU

16.3.

OBJECTIU

18.2.
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19.1.

OBJECTIU

20.1.

OBJECTIU

21.1.

'

d'

Potenciar l'
Alumbra.

60,35%
60,00%
97,14%

.

,

'

136,87%
100,00%

.
'

,

111,75%

.

14,59%

.

99,67%

.

Incrementar l'

73,21%

.
'

123,24%

24 hores.

Augmentar la qualitat en l'

'obres de millora

.

'

, fonamentalment per part d'equips d'

'unitats d'hospital a domicili.

'incorporar-se als sistemes d'

'

33,33%
1623,82%

.
'
'

'

.

.

'
,

100,00%
,

21.4.

OBJECTIU

22.1.

OBJECTIU

23.1.

Difondre els plans d'
.

OBJECTIU

23.2.

Desenvolupar un model predictiu de l'

OBJECTIU

23.3.

OBJECTIU

24.1.

OBJECTIU

25.1.

simulacres.
Preparar l'

100,00%

,

.

'

.

'

(IMV) i
'

'

.

89,63%
0,00%

.

'indicadors amb l'objectiu d'estandarditzar l'

internacional de malalties CIE-10-ES.

'

100,00%

0,00%

.

.

Indicadors de salut com a instrument d'

0,00%

0,00%

.
'

0,00%

0,00%

.

'

0,00%
0,00%

.

OBJECTIU

176,87%
153,19%

Mantindre i potenciar el desenvolupament de programes de trasplantaments a la Comunitat Valenciana.
cronicitat.

0,00%
98,00%

.

21.3.

28.1.

.

.

OBJECTIU

OBJECTIU

'

Desenvolupar protocols i guies d'

21.2.

26.1.

108,00%

Oferir una cartera de serveis sanitaris equitativa en tots els departaments sanitaris.

OBJECTIU

OBJECTIU

%

OBJECTIUS

'
-

'

166,92%
31,94%

La CIM (Classificació Internacional de Malalties) és publicada per l'Organització

Mundial de la Salut. Aquest sistema està dissenyat per a promoure la comparació

internacional de la recollida, processament, classificació i presentació de les estadístiques
sobre malalties.

Aquesta classificació està sotmesa a diferents versions en les quals s'introdueixen o

corregeixen variables no considerades en versions anteriors. A partir d'aquest sistema de
classificació, es configura el CMBD (conjunt mínim bàsic de dades hospitalàries), consistent
en un grup de dades i indicadors que defineixen el funcionament del conjunt d'hospitals del

Sistema Nacional de Salut en relació amb els episodis d'hospitalització, una vegada
classificats pels grups relacionats pel diagnòstic (GRD). Constitueixen les dades de referència
del Sistema Nacional de Salut per a l'anàlisi comparativa de la casuística i del funcionament
(vegeu més avall la descripció de les dades incloses).

A causa de la transició de la Classificació Internacional de Malalties de la CIM-9-MC a

la CIM-10-ES, no ha sigut possible, amb data de hui, tancar el CMBD de 2016 (conjunt

mínim bàsic de dades hospitalàries) per la falta de codificació dels episodis d'hospitalització i
de cirurgia major ambulatòria. Motiu pel qual no s'ha pogut facilitar la informació
corresponent a 2016 dels objectius següents: 5.1 i 25.1, i de 4 dels 6 indicadors que
comprenen l'objectiu 28.1.

Quant a l'objectiu 11.1, que consisteix a mantindre i potenciar el desenvolupament

de programes de trasplantaments a la Comunitat Valenciana i, en concret, respecte a
l'indicador 2 (Trasplantaments d'òrgans), l'any passat, malgrat estar per sota de la mitjana

nacional (indicador 4. Compliment del Pla Nacional de Trasplantaments) en donacions,
l'aprofitament dels òrgans va ser màxim, i va ser l'any que més trasplantaments d'òrgans es
van fer en tota la nostra història.

Quant a l'objectiu 19.1., que consisteix a millorar la classificació de la demanda

telefònica urgent de la població i optimitzar la gestió dels recursos mòbils d'emergències,

expert. Des de gener de 2015, es disposa de l'anàlisi funcional del projecte de
desenvolupament d'un nou sistema de classificació de la demanda basat en tècniques

d'intel·ligència artificial. Es treballa amb l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les

Emergències. Des de la Direcció General d'Assistència Sanitària es col·laborarà dirigint el
desenvolupament del sistema d'intel·ligència artificial i des de l'Agència s'integrarà en la
plataforma tecnològica d'assistència a la telefonada d'emergències 112.

Quant a l'objectiu 20.1, que consisteix a desenvolupar la història clínica electrònica

d'emergències i el sistema d'informació d'urgències i emergències extrahospitalàries que
d'emergències i sistema d'informació d'emergències extrahospitalàries) no s'ha complit, ja
que des de gener de 2015 es disposa del desenvolupament funcional del sistema
d'informació d'història clínica electrònica per al SAMU. Es va redactar el plec en coordinació

amb el tècnic assignat per la Subdirecció General de Sistema d'Informació per a la Salut per

a la licitació del projecte de desenvolupament. Aquesta licitació no va ser tramitada perquè al

llarg de 2016 la Subdirecció General de Sistemes d'Informació per a la Salut va exposar la
falta de mitjans econòmics i humans per al seu desenvolupament i control. S'han realitzat les

productes presentats com a idonis.

essitat de l'adquisició d'un dels

En l'objectiu 21.3., que consisteix a preparar l'estructura física i funcional dels CICU

per a assegurar la resposta a les urgències, emergències i catàstrofes, l'indicador 1

(Unificació dels tres CICU provincials) s'ha reorientat cap a la creació d'un CICU autonòmic
paral·lelament a l'estructura ja existent per a poder respondre millor a situacions

d'emergències i catàstrofes. Per això no s'ha complit l'indicador. Quant a l'indicador 2
(Nombre de procediments desenvolupats i implantats), el nivell de creació del CICU

autonòmic està encara en estadis molt inicials i només ha permès el desenvolupament del
procediment de transport secundari gestionat per la figura del personal d'infermeria CICU.

Quant a l'objectiu 21.4, que consisteix a adequar els recursos humans a la nova

configuració i incorporar personal d'infermeria a les tasques de coordinació, l'indicador 1

(Nombre de places d'infermeria en el CICU) té valor 0, ja que no s'ha aprovat la creació
d'unes places estructurals d'infermeria per als CICU.

Respecte a l'objectiu 22.1, que consisteix a completar la xarxa de comunicacions de

ràdio digital d'emergències en el sistema sanitari, l'indicador 1 (Adquisició i distribució de

terminals de ràdio digital TETRA) té valor 0, ja que el Pla Sanitari d'Emergència, que és un

pla sectorial del Pla Territorial d'Emergència de la Comunitat Valenciana, està en procés de

renovació i, en funció de les figures i funcions assignades, es recalcularan les necessitats de
terminals TETRA per als diferents departaments (direccions, serveis d'urgència, etc.).
Igualment, l'objectiu 23.3. Implementar eines

tecnològiques que faciliten el

es desenvolupades)

valor 0, ja que el SASUE va desenvolupar i va avaluar una nova tecnologia basada en
polseres electròniques per al control de víctimes en catàstrofes. L'avaluació es va dur a

112 amb resultats molt

completament la seua implantació per a la gestió de catàstrofes. Es continua treballant en la

millora d'aquest sistema de control de víctimes perquè puga ser implantat quan es dispose

Programa 412.24 Prestacions Externes
Execució: 100,84 %

OBJECTIUS

% EXECUCIÓ

OBJECTIU 1.2.

92,60%

.

OBJECTIU 3.1.

Reduir i eliminar les llistes d'

OBJECTIU 3.2.

Reduir i eliminar les llistes d'

101,74%

.

103,48%

.

OBJECTIU 4.1.

105,56%

(pla de xoc).

Els indicadors executats compleixen adequadament les previsions establides, si bé es

pot apreciar un descens en el recurs a proveïdors externs, atés que es procura una major
internalització dels serveis (objectiu 1.2; indicador 4).

Programa 412.27 Prestacions Externes Complementàries
Execució: 120,13 %

%

OBJECTIUS

OBJECTIU

1.1.

118,47%

OBJECTIU

1.2.

OBJECTIU

1.3.

OBJECTIU

1.4.

OBJECTIU

1.5.

OBJECTIU

2.1.

Gestionar i coordinar el reintegrament de despeses de l'

OBJECTIU

3.1.

Tramitar i resoldre les ajudes de transport no concertat d'usuaris per a millorar l'equitat en l'

OBJECTIU

3.2.

Tramitar i resoldre les ajudes per a dietes d'
als serveis sanitaris.

OBJECTIU

4.1.

OBJECTIU

5.1.

.

116,14%

.
'

'
'

Gestionar i coordinar l'
Garantir el desenvolupament,

'

283,33%

.

100,00%

.
.

'

'
'
, respecte dels seus treballadors i treballadores.

,i

100,00%
105,56%

.

111,11%

.
'equitat en l'

111,11%

, per als seus

55,56%
.

100,00%

Aquest programa ha complit tots els objectius dins d'un marge raonable d'execució,

el qual té un alt nivell d'execució i sense grans desviacions que meresquen una
puntualització.

Programa 411.60 Anàlisi i Avaluació de l'Atenció al Pacient i Investigació en
Ciències de la Salut
Execució: 209,80 %
OBJECTIU

1.1.

OBJECTIU

2.1.

OBJECTIUS

%

'

100,00%

.

83,60%

.
'obertura i funcionament de centres, serveis sanitaris, biobancs,
vehicles destinats al transport sanitari a la Comunitat Valenciana.

OBJECTIU

3.1

OBJECTIU

4.1.

Mantindre
amb els registres nacionals.

OBJECTIU

5.1.

Coordinar i facilitar el desenvolupament de programes i activitats en R+D+

OBJECTIU

6.1.

Millorar la qualitat de l'

OBJECTIU

7.1.

Coordinar l'activitat dels SAI dels departaments de salut.

OBJECTIU

8.1.

Facilitar l'

OBJECTIU

12.1. Impulsar l'

OBJECTIU

12.2.

100,00%

'

72,22%
68,33%

.

100,00%

'estudi de les queixes i suggeriments dels pacients.

100,00%
'activitat

'

.

53,93%

, serveis i establiments sanitaris.
'

0,00%

, serveis i establiments sanitaris.
, Serveis Socials i

OBJECTIU

12.3.

OBJECTIU

12.4.

OBJECTIU

12.5. Estimular l'

OBJECTIU

'incidents i esdeveniments adversos per a aprendre dels errors, i garantir anonimat i la confidencialitat
12.6.
de notificadores i gestors.

OBJECTIU

12.7.

OBJECTIU

12.9.

OBJECTIU

13.1. Establir procediments i aplicar-los per a l'

OBJECTIU

14.1. Realitzar anualment l'Enquesta d'

OBJECTIU

14.3.

OBJECTIU

15.1.

Igualtat.
'

l'

100,00%

'

100,00%
100,00%

.

100,00%

.

2608,75%
100,00%

.

, segura, efectiva, eficient i orientada

al pacient.

40,00%

.
/

'

,

100,00%

.

'Enquesta d'

100,00%

100,00%

.
,

.

69,19%

En relació amb l'objectiu 5.1, consistent a coordinar i facilitar el desenvolupament de

programes i activitats en R+D+I sanitària i la falta de compliment de l'indicador 5 sobre el

nombre de convocatòries per a les pràctiques professionals en gestió d'R+D+I sanitària, hem
ue la convocatòria per a les pràctiques professionals en gestió d'R+D+I sanitària

té data de 16 de desembre de 2016, si bé es va publicar en el DOGV de data 25 de gener de

ncloure

en la data límit 31 de desembre de 2016.
Quant

a

l'objectiu

12.1

(Impulsar

l'adopció

de

sistemes

de

qualitat

i

els

corresponents certificats en centres, serveis i establiments sanitaris), el Decret 41/2016, de

15 d'abril, del Consell, pel qual s'estableix el sistema per a la millora de la qualitat dels
serveis públics i l'avaluació dels plans i programes en l'Administració de la Generalitat i el seu
sector públic instrumental, regula el sistema de cartes de serveis. És un projecte que el

lidera la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació i en el

qual es treballa en coordinació amb aquesta. El projecte ha començat enguany 2017.
(Indicador 4).

Respecte a l'objectiu 12.2 (Estimular la realització de sistemes d'autoavaluació de

qualitat en centres, serveis i establiments sanitaris), passa igual que per als indicadors 1 i 2,

sobre disponibilitat del Manual d'Autoavaluació de Qualitat de Centres, Serveis i Establiments

Sanitaris i el nombre d'actuacions desenvolupades per a la implantació del Manual

d'Autoavaluació de Qualitat de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris, respectivament, ja
que totes les actuacions en matèria d'acreditació de qualitat es desenvolupen en coordinació
amb

la

Conselleria

de

Transparència.

S'ha

desenvolupat

una

aplicació

informàtica

d'autoavaluació de qualitat i, per tant, hi ha hagut un canvi d'estratègia, i estan pendents de
conéixer l'aplicació per a adaptar-la a l'àmbit sanitari.

L'objectiu 12.6 estimula la notificació d'incidents i esdeveniments adversos per a

aprendre dels errors, i garanteix anonimat i la confidencialitat de notificadors i gestors, i

l'indicador 2 (Revisions de notificacions sobre el total de revisions) recull un valor declaratiu

dels departaments. Aquests prioritzen aquelles notificacions que revisen en funció de la
gravetat de l'esdeveniment advers declarat.

Finalment, quant a l'indicador 2 (Memòria anual del Comité de Bioètica Assistencial

de la Comunitat Valenciana elaborada) de l'objectiu 15.1, el Decret 130/2016, de 7
d'octubre, del Consell, és el que crea i regula el Comité de Bioètica de la Comunitat

Valenciana i els comités de bioètica assistencial dels departaments de salut com a òrgans

garants dels drets de persones usuàries i pacients del sistema valencià de salut (DOCV de
13.10.2016). Amb data 23 de novembre del 2016, es va constituir el Comité de Bioètica de

la Comunitat Valenciana, en substitució de l'anterior Consell Assessor de Bioètica de la

Comunitat Valenciana. Per tant, en el 2016 no era procedent que el Comité fera cap
memòria.

Programa 412.29 Informació per a la Salut
Execució: 145,77 %

OBJECTIUS

%

OBJECTIU 1.1.

Suport als sistemes d'

'

.

66,67%

OBJECTIU 1.2.

Suport als sistemes d'

'

.

106,25%

OBJECTIU 1.3.

Suport als sistemes d'

350,00%

.

OBJECTIU 2.1.

33,33%

'HSE.

OBJECTIU 3.1.

,

OBJECTIU 4.1.

133,33%

.

OBJECTIU 6.1.

'

OBJECTIU 6.3.

'

OBJECTIU 6.5.

Suport a sistemes web.

OBJECTIU 7.1.

Millora,

OBJECTIU 7.2.

Millora,

OBJECTIU 8.1.

138,57%

.

316,67%

.
,

,

,

.

150,00%
40,00%
100,00%

.
.
.

314,40%
0,00%

El programa 412.29 té una rellevància essencial pel seu caràcter transversal, ja que

influeix necessàriament en la consecució de gran part dels objectius de la resta de
programes, tant de caràcter assistencial, com de gestió.

Pot entendre's, a la vista de la informació dels indicadors facilitada, que s'han complit

satisfactòriament la major part dels objectius, si bé s'han quedat algunes accions pendents
d'execució, per les raons que a continuació s'indiquen:

Respecte als sistemes d'informació d'àmbit hospitalari (objectiu 1.2), no s'ha
programa de gestió assistencial implantat en alguns departaments. Els treballs d'integració
missatgeria per a facilitar la integració. Encara que inicialment estava planificat realitzar la

programació dels missatges de manera agrupada per mòduls, en realitzar l'estudi detallat es
va considerar més eficient realitzar la programació agrupant els missatges per la seua

tipologia. Per tant, s'ha avançat en la programació dels missatges de tots els mòduls, encara
que no es concloguera la totalitat de missatges en cap mòdul complet.

(indicador 4), tampoc es va poder realitzar i això perquè l'expedient de contractació associat
a la

2016, per la qual cosa es no es va poder disposar de recursos tècnics per a realitzar aquesta
implantació.

No obstant això, l'actualització de versions de Patwin (programa destinat a la gestió

de l'àmbit assistencial d'anatomia patològica) s'ha aconseguit de sobra, i ha superat les

previsions en actualitzar-se les versions en 12 hospitals. L'any 2016 es va realitzar un esforç

major d'estandardització de l'aplicació Patwin en tots els hospitals públics de gestió directa,
per la qual cosa es van fer més actualitzacions de versions de les previstes inicialment.

aconseguit els indicadors 2 i 3. L'indicador 2 (Incorporació de nous hospitals com a
donants/consumidors) no s'ha complit, ja que els hospitals en règim de concessió no han

realitzat les donacions previstes. Quant a l'indicador 3 (Creació de nous informes per a
intercanviar), els informe

vol mantindre una estandardització d'informes per a totes les comunitats autònomes, per la
qual cosa la Comunitat Valenciana no és autònoma per a la definició d'informes de manera
unilateral.

En matèria d'assegurament i ordenació sanitària (objectiu 6.1), s'ha complit de sobra

l'indicador 3 (Implantació de noves versions d'Hermes). Hermes és una agrupació

d'aplicacions, amb independència funcional i amb versionament independent. L'any 2016
s'han realitzat millores en moltes d'aquestes aplicacions.

No obstant això, no s'ha aconseguit complir els indicadors 1 i 2 de l'objectiu 6.5,

relacionat amb el suport als sistemes web. En aquest sentit, cal indicar que s'ha obert un

període de reflexió per a estudiar la conveniència tecnològica i funcional de la unificació del
portal de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública amb la plataforma general de

portals de la Generalitat Valenciana. Igual que no era convenient realitzar millores
tecnològiques en una plataforma que podia no ser la definitiva, tampoc era possible realitzar
accions concretes, com ara modificacions en l'accessibilitat al portal.

Quant a la millora, adequació i suport a la infraestructura distribuïda (objectiu 7.2),

amb la substitució de llocs de treball obsolets (indicador 1), l'estudi detallat de la situació del

parc de llocs de treball va demostrar un major nivell d'obsolescència de l'esperat, per la qual
cosa es van adquirir un major volum d'equips i substitució dels de major obsolescència.
Programa 412.10 Centres Integrats de Salut Pública
Execució: 112,39 %

OBJECTIUS

OBJECTIU

1.1.

OBJECTIU

1.2.

OBJECTIU

2.1.

OBJECTIU

3.1.

OBJECTIU

4.1.

OBJECTIU

5.1.

OBJECTIU

6.1.

OBJECTIU

6.2.

treballadors i les treballadores.

OBJECTIU

7.1.

Manteniment i desenvolupament dels sistemes d'

OBJECTIU

7.2.

OBJECTIU

7.3.

OBJECTIU

8.1.

OBJECTIU

9.1.

OBJECTIU

9.2.

OBJECTIU

10.1.

OBJECTIU

10.2.

%
76,67%

.

135,52%

.

Millora de les estructures

110,14%

.

251,38%

.

89,88%

.

94,59%

.

96,04%

'origen laboral.

87,75%
62,64%

.

82,93%

.

71,53%

.
.

Desenvolupament de l'

131,45%
131,65%

.

71,93%

.

150,00%

.
.

154,17%

En relació amb les activitats formatives per a fomentar la detecció de la violència de

gènere en l'àmbit sanitari, que es recull en l'indicador 3 de l'objectiu 3.1, s'indica que durant

d'urgència. El resultat d'aquesta acció formativa ha sigut multiplicar les accions de cribratge
en l'àmbit de l'Atenció Primària de salut, i arribar a les xifres declarades.
Programa 413.10 Salut
Execució: 137,40 %
OBJECTIU

1.1.

OBJECTIU

1.2.

OBJECTIU

1.3.

OBJECTIU

2.1.

OBJECTIU

3.1.

OBJECTIU

4.1.

OBJECTIU

4.2.

OBJECTIU

4.3.

OBJECTIU

4.4.

OBJECTIU

5.1.

OBJECTIU

6.1.

OBJECTIU

6.2.

OBJECTIU

7.1.

OBJECTIU

7.2.

OBJECTIU

7.3.

OBJECTIU

7.4.

OBJECTIU

7.5.

OBJECTIU

7.6.

OBJECTIU

8.1.

OBJECTIU

9.1.

OBJECTIU

9.2.

OBJECTIUS

%
100,00%

Seguiment del Pla de Salut.
,

0,00%

.

100,00%

.
,
etapes de la vida.

204,51%

,
entorns i etapes de la vida.

95,47%
'

.

100,00%
102,69%

Valenciana.

104,58%

Control dels perills en els aliments.
'

.

100,00%
154,27%

.

112,57%

'origen laboral.

132,77%

treballadores.

102,11%

.

110,43%

.
:
,

91,68%

.
,

.
'

Desenvolupament i manteniment de sistemes d'

.

'

.

112,62%
550,00%

.
Desenvolupament i manteniment del Sistema d'

266,60%

.

113,65%

.

131,46%
100,00%

En relació amb l'indicador 1 (Publicació d'informes amb els principals resultats de

l'enquesta) de l'objectiu 1.2, la seua execució no ha sigut possible a causa del retard en el

procediment d'adjudicació del concurs per a la realització del treball de camp de l'enquesta

de salut. Això ha determinat que l'anàlisi de la informació no estiguera disponible en 2016

En relació amb el nombre d'expedients incoats referits a la Llei del tabac (indicador 4

de l'objectiu 2.1), aquest depén en gran manera de les denúncies que es presenten al llarg
de l'any. D'acord amb la informació facilitada de les direccions territorials de la Conselleria, el

de Centres Sanitaris sense Fum a la

Comunitat Valenciana, està sent considerada en el marc més ampli de l'Estratègia de

Prevenció i Control del Tabaquisme a la Comunitat Valenciana (EpiCT-CV), en la qual s'ha
treballat al llarg del 2016 i la seua finalització està prevista per al primer semestre de 2017.

Dins de l'àmbit de la planificació, desenvolupament i gestió dels programes de

prevenció de la malaltia (objectiu 3.1) destaca el programa de prevenció del càncer de cèrvix
(indicador 3). La implantació d'un programa pilot de prevenció de càncer de coll d'úter en un

departament de salut de la Comunitat Valenciana de caràcter poblacional (d'acord amb el
document de consens sobre el programa de cribratge de càncer de cèrvix en l'SNS, alineat

amb les directrius marcades en l'àmbit de la Unió Europea i seguint les recomanacions de la
Guia Europea de Cribratge de Càncer de Cèrvix), no s'ha realitzat en l'exercici 2016. S'han

implicats (professionals d'Atenció Primària, ginecòlegs, microbiòlegs, anatomopatòlegs,
llevadors, etc), i està pendent la decisió final sobre el centre de salut elegit.

El principal obstacle per a posar en marxa un projecte pilot ha sigut la necessitat de

disposar d'un sistema d'informació adequat per a assegurar la invitació, el seguiment i

hauria de ser propi i integrat en SIA. La complexitat de desenvolupar aquest sistema en el
termini d'un any ha impedit la seua posada en marxa.

Quant al cribratge de càncer colorectal (indicador 6), s'ha detectat un possible error

en la unitat de mesura i el valor de referència.

En relació amb el consum d'aliments (objectiu 4.1), s'incloïa en l'indicador 1

l'elaboració del pla d'acció anual i de la memòria anual de Pla de Seguretat Alimentària de la
Comunitat Valenciana, que no s'havia aconseguit en la data de subministrament de les

dades, ja que el pla estava elaborat, però no la memòria. Amb data de hui, ja s'ha elaborat
el pla d'acció anual i la memòria del Pla de Seguretat Alimentària. Es considera necessari

modificar aquest indicador, ja que quan se sol·liciten les dades anuals no és possible tindre
elaborada la memòria del Pla de Seguretat Alimentària.

Quant als factors ambientals de risc per a la salut (objectiu 5.1) i, en concret,

respecte a les actuacions executades dels programes de vigilància de vectors, l'increment

d'aquest tipus d'activitats és a causa dels resultats de les investigacions efectuades al llarg

de 2016 en països amb epidèmia per malaltia del virus del Zika, que van aportar proves

nombroses de la relació entre aquest virus amb anomalies congènites i quadres neurològics

greus, especialment microcefàlia i síndrome de Guillain-Barré. Atés que el mosquit Aedes
albopictus (mosquit tigre) és competent per a la transmissió de la malaltia i està present a la

Comunitat Valenciana, a mitjan 2016 es va elaborar el Pla d'Acció de la Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública sobre Malalties Transmeses per Vectors a la Comunitat Valenciana,
amb especial referència al mosquit tigre i a la malaltia per virus Zika. Addicionalment, es va

publicar el Decret 76/2016, de 23 de juliol, del Consell, pel qual es regula el procediment i
les condicions per a la concessió de subvencions en matèria de salut pública per a la lluita
contra el mosquit tigre. Lògicament, el desenvolupament del pla d'acció així com l'execució

de les subvencions per a la lluita contra el mosquit han comportat un increment important en
les activitats de vigilància que no van ser previstes en els pressupostos, atés que en el
moment de la seua elaboració no s'havia produït l'expansió de l'epidèmia per d'Amèrica del
Sud ni es coneixia la relació del virus amb problemes neurològics greus.

Quant als casos de malalties de declaració urgent detectats (indicador 2) de l'objectiu

7.4, l'estimació que es va realitzar per a 2016 no va ser correcta, en part perquè no es van

tindre en compte ni les sospites de casos de la malaltia per virus de Chikungunya, ni la nova
malaltia per virus del Zika.

Es va incrementar la difusió d'informes epidemiològics en el web (indicador 7.6.2), ja

que es va poder realitzar la contractació d'un nou manteniment del web abans de finalitzar
l'any i així fer difusió de tots els informes elaborats.

En últim lloc, i en concret respecte a l'activitat dels laboratoris de salut pública

(objectiu 9.1), els indicadors del laboratori superen els valors esperats, tant en nombre de
mostres com en nombre de determinacions i per als programes pressupostaris 412 i 413,
perquè s'ha pres com a referència el valor aproximat més baix dels últims 5 anys, tenint en

compte que pot fluctuar en funció de la demanda analítica dels diferents programes de

seguretat alimentària, sanitat ambiental, altres departaments de la Generalitat i demandes
d'altres administracions públiques.

Programes pressupostaris amb un grau d'execució comprés entre el 80 % i el 100
%

Programa 411.40 Escola Valenciana d'Estudis per a la Salut
Execució: 98,48 %

OBJECTIUS

%

OBJECTIU

1.2. Formar els professionals relacionats amb el sector salut a la Comunitat Valenciana.

OBJECTIU

1.3.

OBJECTIU

1.4. Garantir la qualitat de les activitats formatives.

OBJECTIU

1.5.

OBJECTIU

2.1.

OBJECTIU

2.2. Fomentar l'

OBJECTIU

3.1.

OBJECTIU

4.1.

'

OBJECTIU

5.1.

'EVES.

141,93%
126,65%

.

100,00%
113,00%

.

100,00%

.

104,74%

.

100,00%

.

0,00%

.

100,00%

El programa de l'Escola Valenciana d'Estudis per a la Salut presenta un grau

d'execució proper al 100 %, i aconsegueix els objectius previstos, de mitjana, en un
percentatge del 98 %.

El programa 411.40 no té cap incidència rellevant en l'execució dels seus indicadors

que mantenen uns valors adequats d'execució.

Únicament destaca en l'objectiu 4.1 (Impulsar noves estratègies formatives en

l'àmbit de la salut), que proposa com a indicador únic dicotòmic la posada en marxa del
sistema informàtic per a la gestió d'activitats formatives (SIEVES). Aquest indicador no s'ha

complit ja que l'aplicació informàtica SIEVES no va arribar a funcionar per incompliment de
l'empresa adjudicatària.

Programa 412.26 Personal Sanitari Resident
Execució: 93,89 %
OBJECTIU

1.1.

OBJECTIUS

% EXECUCIÓ
'

.

93,89%

El Programa de Personal Sanitari Resident de la DG d'Assistència Sanitària presenta

un grau d'execució proper al 100 %, el qual ha aconseguit els objectius previstos, de
mitjana, en un percentatge del 94 %.

Programa 412.23 Prestacions Farmacèutiques
Execució: 95,39 %
OBJECTIU

OBJECTIUS

1.1.

Gestionar l'

OBJECTIU

1.2.

Desenvolupar i avaluar mesures per a l'
'
.

OBJECTIU

1.3.

Garantir l'

OBJECTIU

2.1.

Garantir el desenvolupament,
d'

OBJECTIU

3.1.

OBJECTIU

3.2.

OBJECTIU

4.1.

OBJECTIU

5.1.

OBJECTIU

6.1.

OBJECTIU

7.1.

OBJECTIU

7.2.

d'

OBJECTIU

8.1.

Definir,

OBJECTIU

8.2.

OBJECTIU

9.1.

Garantir l'

OBJECTIU

9.2.

Gestionar i coordinar el marc d'activitats,

OBJECTIU

9.3.

'

%

'

,

190,77%

.

50,00%
70,27%

.
: GAIA, HERA, SICOMEPS,

Garantir el desenvolupament,
(CAVIME).

Millorar l'
d'
reproductiva)

'

'
'

(

'

64,44%
112,50%
55,37%

.

) i a l'

, i crear vies
(centres de salut i centres de salut sexual i

100,00%
100,00%

.

Desenvolupar el programa d'

105,39%

(PECME).
'

.

'exercici de l'activitat

'activitats,
, horaris, vacances i de l'

,

31,45%

'

61,82%
100,00%

.
'expedients d'

.

'

,

, amb i

, excloent-

Coordinar,

91,07%

.
,

, subministrament insuficient

'activitats,

OBJECTIU

9.4.

OBJECTIU

10.1.

OBJECTIU

11.1.

'activitats,

OBJECTIU

12.1.

'activitats,

OBJECTIU

13.1.

OBJECTIU

14.1.

OBJECTIU

15.1.

OBJECTIU

16.1.

.

Planificar, coordinar,

repetit

.

'

.

133,73%

,

137,38%

,

.

75,36%
.

'

Gestionar els expedients sancionadors d'

.

48,61%
181,11%
10,51%

.

172,38%

.

52,73%

.
.

133,62%

'

,

110,51%

El programa 412.23 inclou per al 2016 un total de 24 objectius, alguns d'aquests amb més

de 20 indicadors. La valoració completa del programa indica una execució majoritària dels

objectius, encara que alguns dels indicadors que no han complit les expectatives ha sigut a

causa principalment de canvis normatius que han aconsellat la no-execució de l'indicador, o a
causa de l'escassa demanda d'actuació per part de l'Administració. Sobre aquests indicadors,
la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris té escassa capacitat d'influència.
Destaquem els objectius i indicadors següents:
Objectiu 1.1. Gestionar l'assistència i prestació farmacèutica en l'àmbit d'Atenció Primària,
Hospitalària i Sociosanitària:

Dins d'aquest objectiu, hi ha indicadors l'execució dels quals depén exclusivament de la

demanda que es produïsca. En aquest sentit, estan en aquesta situació els indicadors 4, 6,
15, 18, 23, 24, 25 o 27.

Objectiu 1.2. Desenvolupar i avaluar mesures per a l'atenció farmacoterapèutica integral que
permeta la continuïtat assistencial entre els diferents àmbits de l'assistència sanitària.

Els 4 indicadors que es recullen no estan executats ja que s'ha iniciat el tràmit

administratiu per a l'aprovació de les disposicions i la constitució de la Comissió, però
actualment el procediment està en fase d'al·legacions.
Objectiu 1.3. Garantir l'ús racional del medicament.
Indicador 6 (Comissió d'anticoagulants i antiagregants orals). El resultat d'aquest

indicador està en funció de la demanda que s'haja produït.

Indicador 14 (Elaboració i desenvolupament dels algorismes de decisió terapèutica

corporatius de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Nombre d'algorismes de

decisió terapèutica corporatius). No s'han desenvolupat nous algorismes atés que actual
Direcció General de Farmàcia i Productes sanitaris persegueix altres fórmules de gestió a
aquest nivell.

Indicador 16 (Registre de guies farmacoterapèutiques (formularis) elaborats per

departaments de salut i Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives): no
s'han produït.

Indicadors 17 i 18: no s'han realitzat per reorganització d'activitats en els òrgans

existents.
Objectiu

2.1.

Garantir

el

desenvolupament,

implementació

i

millora

dels

sistemes

d'informació sanitaris que permeten desenvolupar el procés d'utilització del medicament com

són: GAIA, HERA, SICOMEPS, sistema de classificació de pacients de la Comunitat
Valenciana, observatoris terapèutics, etc.

Indicadors 10 i 11, referits a la formació en línia i presencial, s'indica que s'ha
Indicadors 16 a 18, referits al Sistema d'Informació d'Ordenació i Control de

Medicaments i Productes Sanitaris (SICOMEPS). No s'ha desenvolupat el mòdul de
concessions de subministrament de productes farmacèutics a centres sociosanitaris, perquè
es canviarà la normativa de prestació farmacèutica sociosanitària.

Indicadors 19 i 20, referits a tràmits d'autorització de noves oficines de farmàcia,

s'indica que no s'ha autoritzat cap nova farmàcia, per la qual cosa el valor és 0, sense que la
Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris tinga capacitat d'influir sobre aquest
indicador.

Indicadors 21 i 22: està pendent de l'aprovació de la normativa de l'Estat sobre l'ús

professional de medicaments en consultes.

Indicador 23: està pendent la reunió amb el president del consell de col·legis de

veterinaris, per a iniciar-ne la integració.

Indicador 28: per canvi d'adjudicatari del sistema d'informació SICOMEPS no s'ha

desenvolupat l'evolutiu que permeta emetre els informes sobre expedients de productes
Els indicadors 50 al 53 estan repetits amb els indicadors 41 a 44.

Objectiu 3.1. Garantir el desenvolupament, avaluació i millora de programes específics en el
Centre Autonòmic d'Informació de Medicaments (CAVIME).
Indicador

3:

no

s'han

realitzat

els

programes

específics

d'informació

farmacoterapèutica als/a les professionals per falta de personal del CAVIME, que ha impedit
abordar aquesta tasca.

Objectiu 3.2. Fomentar les publicacions en matèria de prestació farmacèutica i actualitzar la
informació continguda en la pàgina web.

Indicador 10: no s'ha realitzat per reorganització d'activitats en els òrgans que hi ha.

Objectiu 6.1. Desenvolupar el programa d'estudis clínics de medicaments i productes
sanitaris (PECME)

Indicador 5: no han calgut activitats formatives, tenint en compte els rellevants

canvis que en l'àmbit dels assajos clínics s'han produït després de l'entrada en vigor del nou
Reial decret 1090/2015, d'assajos clínics. Amb aquest nou panorama legislatiu, s'obliga a les

comunitats autònomes a adaptar-se normativament als canvis en el període transitori de dos

anys, i ajustar-se a les instruccions que des de gener de 2016 es reben de l'Agència
Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris.

Objectiu 7.1. Planificar els recursos farmacèutics i fixar els criteris d'autorització i definició de
les condicions de l'exercici de l'activitat professional farmacèutica.

Indicadors 1 a 7: no s'han pogut executar ja que, per cens, no s'ha autoritzat cap

nova oficina de farmàcia.

Objectiu 8.2. Tramitació dels diferents tipus d'expedients d'autorització d'establiments de

fabricació a mida, distribució i venda al públic, amb i sense adaptació individualitzada de
productes sanitaris.

Indicadors 19 a 21: no s'han executat perquè no hi ha hagut recursos d'alçada contra les
resolucions emeses en aquests expedients de productes sanitaris.

Objectiu 9.1. Garantir l'ús racional dels productes sanitaris, excloent-hi els productes inclosos
en assistència ortoprotètica.

Els cinc indicadors que té estan duplicats amb els que consten en l'objectiu 1.1,

indicadors 29 a 33.

Objectiu 9.3. Coordinar, avaluar i millorar el sistema operatiu de gestió d'alertes
farmacèutiques, desproveïments, subministrament insuficient i comunicació de riscos de
medicaments.

L'indicador 5: no s'ha pogut desenvolupar l'evolutiu que permeta emetre les alertes.

Aquest desenvolupament està previst per al mes d'abril de 2017.

Objectiu 9.4. Realitzar la gestió i coordinació del marc d'activitats, i també el control efectiu
en matèria de distribució de medicaments, indústria farmacèutica i cosmètica.

L'indicador 13. Control de publicitat de medicaments i cosmètics: s'han realitzat

nombroses consultes pel sector. Sobretot en relació amb l'aplicació dels codis ètics
d'autoregulació.

Objectiu 13.1. Gestionar els expedients sancionadors d'inspecció de prestació farmacèutica.
Els indicadors 5 i 6 no s'han realitzat ja que depén de les propostes que remeta el

Servei d'Inspecció de Serveis Sanitaris.

L'indicador 7 (Memòria anual per al Servei d'Inspecció): aquesta activitat està

subjecta a la petició prèvia del Servei d'Inspecció Sanitària. En l'exercici 2016 no s'ha
sol·licitat.

Objectiu 15.1. Gestió administrativa de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris.
L'indicador 2: aquesta activitat atén requeriments previs dels òrgans judicials, que no

s'han produït en 2016.

Indicador 7: nombre d'actualitzacions registrades en SICEO. En 2016 no s'han

sol·licitat actualitzacions des de Presidència de la Generalitat (Servei de Suport al Secretariat

del Consell i Registre d'Òrgans Col·legiats) d'aquesta base de dades, que registra els òrgans
col·legiats els integrants dels quals són alts càrrecs.

Indicador 10: no hi ha hagut necessitat de sol·licituds de valoracions jurídiques a l'advocacia.

Programes pressupostaris amb un grau d'execució inferior al 80 %
Programa 412.28 Salut Mental i Atenció Sanitària de Mitjana i Llarga Estada
Execució: 66,66 %
OBJECTIUS

%

OBJECTIU

1.1.

Implementar l'

OBJECTIU

2.1.

Millorar l'

OBJECTIU

3.1.

OBJECTIU

4.1.

OBJECTIU

5.1.

OBJECTIU

6.1.

OBJECTIU

8.1.

OBJECTIU

9.1.

OBJECTIU

10.1.

OBJECTIU

11.1.

OBJECTIU

12.1.

OBJECTIU

13.1.

OBJECTIU

13.2.

OBJECTIU

14.1.

Promoure espais i mecanismes per a capacitar, donar suport i empoderar els joves com a actors importants d'estils
de vida mentalment saludables.

sense valor inicial

OBJECTIU

14.2.

Incloure l'

sense valor inicial

OBJECTIU

15.1.

OBJECTIU

16.1.

OBJECTIU

17.1.

OBJECTIU

18.1.

OBJECTIU

18.2.

OBJECTIU

19.1.

Millorar els sistemes d'

OBJECTIU

20.1.

Eradicar l'

OBJECTIU

21.1.

OBJECTIU

22.1.

OBJECTIU

23.1.

'

.

70,92%

.

131,67%

.
'

0,00%

.

Consolidar les unitats de dany cerebral adquirit dels HACLE dins de l'

106,63%

.

10,60%

.
'

,

71,25%

.

Millorar l'

0,01%

.

100,00%

.

sense valor inicial

.

100,00%

Actualitzar el mapa de recursos i la cartera de serveis.
'
Emplenar el Pla d'

125,47%

sense valor inicial

.
(PAI) per a les persones amb trastorn mental greu (TMG) i el
(TMC).

(CT)

100,00%

.

sense valor inicial

.

sense valor inicial

Millorar el seguiment sociosanitari des del departament de salut de les persones amb trastorn mental greu.
'

,

100,00%

.

0,00%

.

0,00%

.
,

50,00%

.

0,00%

, professionals sanitaris i l'autoestigma.
, incloent-hi l'
'

.

100,00%

.

Elaborar un pla d'

100,00%

.

100,00%

Quant a l'objectiu 11.1. Avaluar la xarxa de salut mental de forma contínua i

sistemàtica que permeta incorporar les necessitats reals i millorar els dèficits existents,
l'indicador 1 (Departaments avaluats amb l'instrument de qualitat de l'OMS) figura sense
valor de referència. El valor que hauria de figurar és el 2. Quant a aquest indicador, la seua

execució està en procés ja que s'ha realitzat la selecció dels dispositius dels dos
departaments i la mostra a entrevistar.

Quant a l'objectiu 13.2. Emplenar el Pla d'Atenció Integral i Individualitzat (PAI) per

a les persones amb trastorn mental greu (TMG) i el contracte terapèutic (CT) per a les

persones amb trastorn mental comú (TMC), l'indicador 3 (Existència de CT en els sistemes

d'informació) no s'ha executat per estar en procés. Passa igual amb l'indicador 4 (Pacients
amb CT emplenat en la història clínica informàtica).

Programa 412.25 Serveis Generals de la Secretaria Autonòmica
Execució: 44 %

OBJECTIUS

OBJECTIU

1.1.

OBJECTIU

1.2.

OBJECTIU

1.3.

OBJECTIU

2.1.

Desplegar i difondre en tota l'

OBJECTIU

2.2.

Adaptar el Pla de Salut en els departaments.

OBJECTIU

3.1.

%

'

l'envelliment.

0,00%
64,00%

.
'

.

100,00%
100,00%

.

0,00%
.

0,00%

Aquest programa s'havia marcat com a primer objectiu (objectiu 1.1) la reordenació

del sistema sanitari valencià per a la seua adaptació a l'atenció a la cronicitat i als reptes de
l'envelliment, mitjançant l'elaboració d'un document per cada departament de concreció de

l'estratègia d'atenció al pacient crònic a la Comunitat Valenciana, que definisca: anàlisi de
situació, mesures a implantar, cronograma i indicadors d'avaluació (número de document
amb el full de ruta per a la implantació de l'estratègia de la cronicitat en cada departament)
(indicador 1).

L'estratègia d'atenció al pacient crònic ha de concretar les accions que han de seguir

els departaments per a atendre 700.000 pacients (15 % de la població valenciana) inclosos

en els grups 2 i 3 CGR (Clinical Grups Risk). En termes generals comporta ampliar i adaptar

les mesures d'atenció de salut desenvolupades per als pacients pal·liatius i crònics complexos
(130.000 pacients, 3 % de la població, grup 3 CGR) que 23 dels 24 departaments de salut ja
havien concretat en un document estratègic a finals de 2015.

No obstant això, encara que s'han realitzat accions parcials o específiques

relacionades amb l'atenció als pacients crònics en la majoria dels departaments de salut

(com la identificació dels pacients del grup 2 i 3 en cada contingent d'Atenció Primària, la

posada en marxa de rutes assistencials, els programes d'integració assistencial, la provisió
de les places d'infermeria gestora de casos o les estratègies de formació del programa del
pacient actiu) no s'han formalitzat fins ara com a documents de planificació estratègica del

departament de salut i, per tant, stricto sensu no pot considerar-se formalment que s'haja
complit íntegrament l'objectiu en 2016, encara que això no vol dir que no s'hagen realitzat
accions dirigides al col·lectiu de pacients crònics.

De la mateixa manera, l'objectiu 2.2, encaminat a l'adaptació dels plans de salut dels

departaments,

pretenia

elaborar

un

acord

marc

estratègic

que

marque

les

línies

estratègiques de coordinació. En relació amb aquestes actuacions, s'han creat 8 grups de

treball formats per representants de les conselleries de Sanitat Universal i Salut Pública,
Esport, si bé ha quedat pendent l'elaboració del document final en el qual es definisquen
clarament les estratègies.

Quant a l'objectiu 3.1 (Promoure la participació de la ciutadania valenciana en les

estructures sanitàries), a través de l'elaboració d'una nova normativa que substituïsca

l'actual (indicador 1), el treball va començar amb la creació d'un grup de treball format per
personal

de les

conselleries

de

Transparència, Responsabilitat

Social, Participació i

Polítiques Inclusives i la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, així com
representants de municipis. La nova normativa està en procés d'elaboració.

CONCLUSIONS
La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha complit, en termes globals, els

ació subministrada pels seus indicadors de resultats amb

data 31 de desembre de 2016. En concret, els objectius dels programes pressupostaris s'han

aconseguit, de mitjana, amb un grau d'execució del 136 %. Això és molt positiu, atés l'elevat
pes que el programa té en el pressupost total de Generalitat (és el programa amb més

dotació pressupostària) i la rellevància de les competències de la Conselleria i el seu impacte
sobre el benestar de la població.

uests finalitzen l'exercici
programes presenta un grau d'execució inferior al 80 % i un 18 % dels programes té un grau
d'execució comprés entre el 80 % i el 100 %.

Programes
pressupostaris amb
un grau d'exec uc ió
inferior al 80 %;
11,76%

Programes
pressupostaris amb
un grau d'exec uc ió
c omprés entre el
80 % i el 100 %;
17,65%

Programes
pressupostaris amb
un grau d'execució
superior al 100 %;
70,59%

Per centres gestors, es pot apreciar que tots els centres gestors presenten una

execució dels objectius per sobre del 100 %, excepte la Secretaria Autonòmica de Salut

Pública i del Sistema Sanitari Públic que gestiona el programa 412.25, Serveis Generals, que
presenta una execució del 44 %, perquè que dos dels seus objectius no s'han pogut

implementar. Així, els objectius 2.2 i 3.1 dirigits a adaptar el Pla de Salut en els
departaments i promoure la participació de la ciutadania valenciana en les estructures
sanitàries finalitzen l'exercici sense realitzar les actuacions previstes.
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INFORME

EXECUCIÓ

CONSELLERIA

D'ECONOMIA

PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL. EXERCICI 2016

SOSTENIBLE,

SECTORS

L'avaluació de resultats dels programes pressupostaris de la Conselleria d'Economia

Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, segons els indicadors a 31 de desembre de
2016, mostra que es van aconseguir els objectius per als quals es disposa d'indicadors en un
99,91 %.

No obstant això, l'execució no va ser homogènia entre els programes pressupostaris,

ja que hi ha una certa dispersió en el grau d'execució d'aquests. Sobre la base d'això, es
poden classificar els programes pressupostaris en tres grups:

Programes pressupostaris amb un grau d'execució per sobre del 100 %. En

aquest grup hi ha un total de 5 programes pressupostaris, entre els quals figuren: el

programa 322.50 Servei Valencià d'Ocupació i Formació que aconsegueix els objectius en un

224,31 %, el programa 322.55 Promoció d'Emprenedors, Cooperativisme i Economia Social
amb un percentatge d'execució de 138,48 %, el programa 721.10 Direcció i Serveis Generals
que aconsegueix els objectius en un 123,32 %, el programa 722.20 Política Industrial amb

un percentatge d'execució del 120,30 % i el programa 761.10 Ordenació i Promoció
Comercial amb un percentatge d'execució del 100,57 %.

Programes amb un grau d'execució superior al 80 % i inferior al 100 %. El

grup l'integra el programa 315.10 Condicions de Treball i Administració de les Relacions
Laborals amb un percentatge d'execució del 95,34 %.

Programes pressupostaris amb un grau d'execució inferior al 80 %. En

aquest grup hi ha 5 programes pressupostaris, i es destaca la baixa execució del programa

731.10 Energia (25,19 %), seguit del programa 551.10 Elaboració i Difusió Estadística
(50,34 %), del programa 615.10 Planificació i Previsió Econòmica (67,95 %), i amb major

execució destaquen els programes 443.10 Protecció Consumidors i Qualitat de Béns i Serveis
i 762.10 Comerç Exterior, els dos amb una execució de 75,87 % i 77,35 %, respectivament.

Gràfic 1. Programes pressupostaris de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball, segons el grau d'execució dels indicadors. 31 de desembre de
2016.
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Programes pressupostaris amb un grau d'execució per sobre del 100 %.
Programa 322.50 Servei Valencià d'Ocupació i Formació
Execució: 224,31 %
%

OBJECTIUS
OBJECTIU

1.1.

OBJECTIU

1.2.

OBJECTIU

1.3.

OBJECTIU

2.1.

OBJECTIU

3.1.

OBJECTIU

3.2.

OBJECTIU

3.3.

'estabilitat d'aquest,
Augmentar les oportunitats d'
l'
,
'
sectorial,
'aquestes.
(Pla d'

, i potenciar la perspectiva territorial,
'altres actuacions de xoc destinades a aquest

).

Oferir serveis d'

'
en general, millorar els processos d'
Millorar l'
l'exercici qualificat de les professions i l'

'

, potenciar l'

,

'

,

'ofertes i,

.
'

,

'

'

.
.

.
'
'

.

'

349,88%
63,26%

123,29%

82,60%
650,00%
101,14%

'

200,00%

Dins del primer grup, destaca l'elevada execució del programa 322.50 Servei

Valencià d'Ocupació i Formació, el grau d'execució del qual ha resultat ser més del doble del

que s'havia previst inicialment. En aquest programa, la major part dels objectius
aconsegueixen un graus d'execució del 100 % o superiors, com es mostra en el quadre
anterior.

En relació amb els indicadors del programa esmentat, cal assenyalar el següent:
PROGRAMA 322.50

'

.

INDICADORS

INDICADOR

1.1.1

INDICADOR

1.1.1

INDICADOR

1.1.2

INDICADOR

1.1.2

Dada del total de contractacions objecte de suport (homes i
dones).
El percentatge d'
, la qual cosa va impedir un
termini d'
.
Dada del total de contractacions objecte de suport de dones.

2016 hi
realitzar-se amb un univers de 133. Finalment,

.

INDICADOR

1.2.1

Els programes d'accions formatives dirigits a joves inscrits en la
Garantia Juvenil, han tingut dos tipus de problemes. L'un, relatiu a
, ja esmentat. L'altre, les
dificultats de proposar un sistema de costos.

INDICADOR

1.2.2

Dificultat d'
s'ha comentat en l'indicador anterior.

INDICADOR

1.2.2

,
,
d'aposta de les empreses a contractar joves en les condicions
establides en la norma reguladora de la Garantia Juvenil,
degut a altres factors (
, dificultats, etc.).

INDICADOR

1.2.3

INDICADOR

1.2.4

INDICADOR

1.3.1

INDICADOR

1.3.2

INDICADOR

1.3.3

INDICADOR

1.3.3

'FSE, com

,
-Garantia Juvenil.

'anterior que

Dada obtinguda de DataWarehouse. L'
en els mateixos centres d'
, amb personal propi i un altre
'FSE, per a l'
inscrits en GJ.
Aquesta dada s'ha obtingut de TAURE (sistema adaptat al Sistema
d'
) i correspon a
la suma d'autocandidats que compleixen els requisits,
candidats assignats.
Dada obtinguda de DataWarehouse.

serveis d'

.

'

Cal considerar que el 31/12/2015 van cessar en les funcions 106
persones del SERVEF, i es va incorporar el personal orientador ja
'exercici 2016.

PROGRAMA 322.50

'

.

INDICADORS
INDICADOR

1.3.4

Dada obtinguda del DWH.

INDICADOR

1.3.5

INDICADOR

1.3.5

Resulta d'

INDICADOR

2.1.1

,
relacionat amb l'entrada en vigor de la Llei 30/2015, que regula el
'
, i amb les
.

INDICADOR

3.1.1

S'
per al desenvolupament d'
experimentats en l'

INDICADOR

3.2.1

Dada obtinguda del DWH.

INDICADOR

3.3.1

en virtut de la Llei general d'

.
'1.3.3.

'acords i pactes territorials
.

S'ha iniciat el coneixement de l'
que gestiona el SERVEF,
retrospectiu, des de 2012 fins a 2015, amb milions de dades de
participants en els diferents programes i serveis.

Programa 322.55 Promoció d'Emprenedors, Cooperativisme i Economia Social
Execució: 138,48 %
%

OBJECTIUS
Consolidar una cultura de l'emprenedoria a la Comunitat Valenciana,
programes educatius.

OBJECTIU

1.1.

112,50%

OBJECTIU

1.2.

OBJECTIU

1.3.

OBJECTIU

2.1.

Fomentar l'esperit empresarial en la universitat i centres d'estudis superiors.

OBJECTIU

2.2.

Foment d'iniciatives empresarials.

OBJECTIU

3.1.

Promoure l'
l'

OBJECTIU

3.2.

Assumir els valors de l'
impulsar la responsabilitat empresarial a la Comunitat Valenciana.

OBJECTIU

4.1.

Fomentar l'

OBJECTIU

4.2.

Coadjuvar a l'

OBJECTIU

4.3.

OBJECTIU

5.1.

Impulsar el funcionament d'
i suport als emprenedors, incloent-hi l'emprenedoria social.

OBJECTIU

5.2.

Fomentar el desenvolupament d'
emprenedors.

OBJECTIU

6.1.

OBJECTIU

6.2.

OBJECTIU

7.1.

OBJECTIU

7.2.

OBJECTIU

7.3.

OBJECTIU

7.4.

OBJECTIU

8.1.

'emprenedor i de l'esperit empresarial.

160,00%

'any EER 2015 (

Europea).

100,00%
166,67%
70,00%
233,33%

.

0,00%
.

100,00%

'Emprenedor.

420,00%
.

'assessorament

70,00%
90,00%
133,33%

d'emprenedors.
Impulsar el projecte Interreg Europe Boost EER 2016-2020.
,

social.

100,00%

150,00%

'economia social i participada a la Comunitat Valenciana.

226,38%

'economia social.

186,50%

'

'economia
.

Establiment de mecanismes per a l'
d'emprenedors.

15,00%
97,50%

'

200,00%

Cal destacar que la major part dels objectius tenen una execució d'acord amb els

valors previstos, fins i tot en alguns casos es duplica la previsió inicial. Com a excepció, en
sentit contrari, s'observa la baixa execució de l'objectiu 7.3 (15 %), objectiu 2.2 i objectiu
5.1 amb una execució del 70 % i de l'objectiu 5.2 amb una execució del 90 %.

Programa 721.10 Direcció i Serveis Generals
Execució: 123,32 %

%

OBJECTIUS
OBJECTIU 1.1.

98,33%

.

OBJECTIU 2.1.
OBJECTIU 2.2.

190,00%

.

OBJECTIU 3.1.

,
facilitar el compliment d'objectius de la resta de programes.

OBJECTIU 4.1.

Garantir i reposar l'

'

OBJECTIU 4.2.
OBJECTIU 5.1.

137,04%

.

122,89%
108,33%

.
, les associacions de consumidors i

.

'

.

'activitat

40,00%
166,67%

Com a comentaris a l'execució dels indicadors per objectius, cal assenyalar el

següent:

Servei de Gestió Administrativa i Defensa de la Competència (SGADC)
El Servei de Gestió Administrativa i Defensa de la Competència (SGADC) centralitza

la tramitació administrativa inicial dels instruments d'ajuda que gestionen les direccions

generals en què s'estructura la Conselleria, a través de l'assessorament, coordinació,

seguiment continu i impuls de la tramitació administrativa dels expedients d'ajudes, tant si
es tractar d'ajudes en règim de concurrència competitiva, com d'ajudes de concessió directa.

La gestió de l'exercici 2016 en aquest àmbit va estar marcada per la necessitat

d'adaptar els instruments normatius referits a subvencions a les previsions de la Llei 1/2015,
de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic empresarial i de subvencions; en la

planificació i desplegament d'aquests instruments (ordres de bases reguladores) s'ha
procurat

incloure

totes

les

línies

de

subvencions

que,

dins

del

mateix

programa

pressupostari, en permeten la regulació unitària; aquesta és la raó principal per la qual
l'indicador 8 aconsegueix un 66 % d'execució.

Quant a la resta d'àmbits d'actuació del SGADC, s'ha donat entrada a les actuacions

relacionades amb l'aplicació de la Llei de garantia d'unitat de mercat. En els àmbits de

defensa de la competència i d'unitat de mercat, àmbits amb unes característiques especials i
de caràcter horitzontal, els valors obtinguts són superiors als que s'havien previst.
Servei de Contractació i Assumptes Generals
Des del Servei de Contractació i Assumptes Generals de la Conselleria d'Economia

Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball s'ha complit l'execució dels indicadors 1, 4, 5
i 6 de l'objectiu 3.1 relatius a l'exercici 2016 i que, a continuació, es descriuen:

Respecte a l'indicador número 1. Procediments de contractació major, des de la

Secció de Contractació es tramiten els expedients inicials partint d'una memòria de
necessitat, elaboració de plecs de prescripcions tècniques i plecs de clàusules administratives
particulars (PCAP), així com totes aquelles incidències posteriors que es puguen produir, com

ara pròrrogues, modificacions, reajustament d'anualitats, revisió de preus, cessions,
absorcions, fusions, reajustament de garanties, liquidacions, informes en relació amb

recursos especials i de reposició, notificacions, requeriments i, en general, totes aquelles
qüestions que, en relació amb la contractació, li encomane la Sotssecretaria.

Inicialment s'estimava per a l'exercici 2016 un nombre d'actuacions, en relació amb

aquest indicador, que han sigut superades al final de l'exercici per les múltiples accions

realitzades, no solament quant a l'autorització de noves línies d'ITV, sinó també per a la
fiscalització d'aquests expedients efectuada per la Sindicatura de Comptes, ja que ha
sol·licitat informació exhaustiva sobre diversos aspectes d'aquestes contractacions.

A més, s'han realitzat diverses actuacions relatives a l'abonament de serveis prestats

que no han sigut sotmesos als preceptius tràmits que per a contractar imposa el Reial decret

legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes

del sector públic, i s'ha de tramitar per mitjà de procediments d'enriquiment injust a causa

de l'endarreriment en la tramitació de diversos expedients de contractació (serveis
informàtics i correus) per part d'altres departaments de la Generalitat.

Menció especial requereixen les incidències produïdes en la tramitació de l'expedient

centralitzat d'arrendament de dispositius d'impressió, còpia i escaneig, ja que s'han generat
nombroses accions relatives a la posada en marxa del contracte esmentat, com ara solucions
integrals, planimetries, designació d'equips, etc.

Respecte a l'indicador número 4. Actuacions en matèria d'arxivament, cal destacar

que al llarg de l'exercici 2016 s'ha posat en marxa, per part dels tècnics d'arxius, la
reorganització

del

sistema

arxivístic

del

departament,

i

s'han

realitzat

nombroses

transferències a l'Arxiu Central, propostes d'eliminació i la implantació del sistema de gestió
arxivística SAVEX.

En relació amb l'indicador número 5. Contractes de subministrament i serveis, s'han

tramitat un total de 76 contractes, dels quals 18 són majors i 58 menors.

Finalment, respecte a l'indicador número 6. Incidències logístiques i altres, s'ha

produït un elevat nombre d'incidències en relació, entre altres, amb els assumptes següents:

neteja de les plantes de la Torre II, Registre Departamental, conductors, aplicació corporativa
de visites GVA, taxis, manteniment de l'edifici (avaries, trencaments, goteres, etc.),
telefonia, impressores, etc.

Servei de Personal
Relació de procediments:
PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL PER LLIURE DESIGNACIÓ
PROVISIÓ TEMPORAL DE LLOCS DE TREBALL

GESTIÓ D'EXPEDIENTS PERSONALS I ARXIVAMENT DE DOCUMENTACIÓ DEL DEPARTAMENT
CONCURS DE TRASLLATS

PROCEDIMENT DISCIPLINARI

GESTIÓ I SEGUIMENT DE NÒMINA

GESTIÓ I SUPERVISIÓ DE L'APLICACIÓ GV CRONOS
GESTIÓ DELS COMITÉS DE SEGURETAT I SALUT
PROCESSAMENT DE DADES. BBDD PRÒPIES

SELECCIÓ DE PERSONAL PER PROCEDIMENT ABREUJAT. ARTICLE 8
GESTIÓ DE SEGURETAT SOCIAL

GESTIÓ DE SITUACIONS I INCIDÈNCIES DE PERSONAL
PROGRAMACIÓ,

Direcció,

SUPERVISIÓ

RESPECTE DE LES FUNCIONS DEL ROF

I

RENDICIÓ

DE

COMPTES

DELS

RESULTATS

ELAB. ESTUDIS I PROPOSTA DE MODIFICACIONS RLT

PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL PER MITJÀ DEL NOMENAMENT DE PERSONAL EVENTUAL
PROCEDIMENT DE REINTEGRAMENT DE RETRIBUCIONS INDEGUDAMENT PERCEBUDES
DIRECCIÓ I COORDINACIÓ D'UNITATS INFERIORS
Servei de Coordinació i Suport Tècnic
S'hi adjunta la fitxa d'indicadors del SCAT, si bé sobre aquest tema sembla necessari

efectuar les precisions següents:

S'ha procedit a emplenar els camps següents, ja que es considera que són els que estan més
directament relacionats amb les funcions exercides pel servei (funcions que no s'esgoten
amb aquests objectius).
Objectiu 1.1.

Objectiu 2.1. Indicadors 1, 2, 3 i 7.
Respecte als camps indicats:
En l'objectiu 1.1, s'han reflectit les normes que s'han publicat, així com les normes de
desplegament.

En l'objectiu 2.1.

Indicador 1, s'han reflectit els informes emesos pel servei, relacionats amb els

recursos administratius.

En aquest punt cal indicar que des de la DGCC es van remetre blocs d'expedients

relacionats amb les denúncies plantejades per FACUA i diversos consumidors, pel frau

d'emissions en els vehicles del grup Volkswagen (SEAT-AUDI-VOLKSWAGEN) si bé es van
efectuar al·legacions però no es van tramitar com a recursos, ja que no concorren els
requisits per a això.

Cal destacar que s'ha produït un notable increment dels recursos, motivat pel canvi

de circuit i demora dels SSTT

la falta de personal és un altre factor a considerar,

fonamentalment en matèria d'energia.

Indicador 2, s'han reflectit tant els informes que es van sol·licitar a l'Advocacia, com

els emesos pel SCAT.

La variació respecte a l'any anterior és deguda a l'adaptació a la xifra realment

executada, ja que la previsió va ser especialment elevada.

Indicador 3, s'han reflectit diversos informes i consultes dutes a terme per aquest

servei per diversos mitjans com són el correu electrònic i consultes telefòniques.

Indicador 7, si bé l'any passat no es va emplenar des del SCAT, es considera

necessari assenyalar que en la xifra indicada s'han inclòs els convenis d'aquesta conselleria
que van passar pel Consell - incloent-hi els corresponents als centres directius, organismes
autònoms - SERVEF i INVASSAT - i entitats dependents és IVACE.

Indicador 8, si bé l'any passat no es va emplenar des del SCAT, es considera

necessari assenyalar que en la xifra indicada s'han inclòs les ordres d'aquesta conselleria

aprovades - incloent-hi els corresponents als centres directius, organismes autònoms SERVEF i INVASSAT - i entitats dependents com és IVACE.

Servei de Gestió Econòmica i Pressupostària
En el Servei de Gestió Econòmica i Pressupostària està centralitzada la tramitació de

tots els expedients dels diferents programes pressupostaris de la Conselleria, en l'aspecte
comptable-pressupostari.

Es coordina tot el procés d'elaboració de l'avantprojecte del pressupost, per mitjà de

la remissió als centres gestors de les corresponents instruccions, l'atenció a totes les
consultes plantejades, la recopilació, supervisió i enregistrament de totes les dades que
s'incorporen a l'avantprojecte en les diferents fases d'elaboració.

Es realitzen periòdicament informes d'execució del pressupost, així com tots els

sol·licitats pels diferents departaments sobre qualsevol matèria econòmica pressupostària.

Es tramiten totes les modificacions pressupostàries necessàries per a l'adequada

execució del pressupost.

En l'exercici 2016 s'ha superat àmpliament el nombre d'accions previstes inicialment,

això ha estat motivat, d'una banda, per la major activitat generada des dels departaments
gestors i, d'una altra banda, per la introducció de nous procediments de gestió i/o seguiment
dels expedients tramitats en el Servei.

Subdirecció General Gabinet Tècnic
La Subdirecció General del Gabinet Tècnic nodreix 4 indicadors dins del programa

pressupostari de la Sotssecretaria, 721.10:
PROGRAMA 721.10

INDICADOR

INDICADORS

3

'informes realitzats

350

INDICADOR

4

INDICADOR

6 Informes sobre proposicions de llei i no de llei

INDICADOR

5 Intervencions en ple i comissions en les Corts

400

1.800

1.785

75

179

150

130

%

114%
99%
87%

239%

1. Quant a l'emissió d'informes realitzats s'inclouen tant els informes d'indicadors, els

conjunturals i els temàtics, així com els de la unitat d'igualtat. L'any 2016 ha sigut molt

prolífic quant a l'emissió d'informes a causa del dinamisme del Consell, i als esdeveniments
en l'àmbit econòmic.

2. Pel que fa a les preguntes escrites i sol·licituds de documentació s'ha estat molt

prop d'aconseguir l'objectiu fixat. Ha sigut un període molt laboriós, sobretot perquè s'ha
establit

entre

les

conselleries

una

xarxa

parlamentàries, que n'ha augmentat el volum.

per

a

col·laboracions

en

les

iniciatives

3. Respecte a les intervencions en ple i comissions el nombre d'aquestes s'ha

aproximat a la previsió feta.

4. En l'indicador sobre informes de proposicions de llei i no de llei hem inclòs també

les mocions i resolucions que ens han arribat per part de les Corts com a conseqüència dels
debats parlamentaris.

Programa 722.20 Política Industrial
Execució: 120,30 %
%

OBJECTIUS
Fomentar l'esperit emprenedor a la Comunitat Valenciana.

OBJECTIU

1.1.

OBJECTIU

1.2.

OBJECTIU

1.3.

Fomentar l'R+D+I en el teixit empresarial.

100,00%

OBJECTIU

1.4.

Millorar l'

+D+I empresarial.

100,00%

OBJECTIU

1.5.

.

108,33%

OBJECTIU

1.6.

Reorientar l'estructura productiva regional.

OBJECTIU

1.7.

Impulsar l'R+D+I i les TIC com a motors de competitivitat.
.

OBJECTIU

1.8.

Generar condicions favorables en l'entorn del creixement empresarial.

OBJECTIU

1.9.

OBJECTIU

2.1.

OBJECTIU

2.2.

OBJECTIU

2.3.

OBJECTIU

2.4.

OBJECTIU

2.5.

101,95%

.

103,77%

.

96,12%
, millora

Atraure inversions internacionals.

107,81%
'empreses valencianes a l'exterior.

Desenvolupament d'

productives i en la societat en general (

,

equips,
control.

, impuls, assessorament,
'

101,92%

,

,

).

, especialment, sobre aquells
. Seguiment de les condicions del funcionament dels organismes de

,

'efectua les mesures.

'

.

106,67%
87,50%
106,76%
113,33%
200,00%

, vehicles i

metrologia.

250,00%

Les majors desviacions positives estan en els objectius 2.4 i 2.5 el grau dels quals

duplica en els dos casos la previsió inicial. Per contra, els objectius 2.1 i 1.6 tenen un grau
d'execució per sobre del 80 % i per sota del 100 %.

Programa 761.10 Ordenació i Promoció Comercial
Execució: 100,57 %
%

OBJECTIUS
.

Generar un ecosistema favorable a l'

OBJECTIU

1.1.

OBJECTIU

2.1.

OBJECTIU

2.2.

OBJECTIU

2.3.

OBJECTIU

2.4.

OBJECTIU

3.1.

Posar en valor l'

OBJECTIU

4.1.

Establir models i pautes d'

OBJECTIU

5.1.

Incrementar la potencialitat de l'
intangibles.

OBJECTIU

5.2.

Desenvolupar un model comercial de proximitat eficient i modern al servei de les consumidores i
consumidors que actue com a factor de reequilibri territorial, i respectar l'exercici de llibertat
d'empresa

.

Promoure projectes basats en la competitivitat entre pimes comercials i artesanes que promoguen
.
ciutat on residisca.

competitivitat.

,

163,33%
68,60%
25,00%
100,67%
0,00%
321,00%

.

93,17%
0,00%
133,33%

Les majors desviacions positives estan en l'objectiu 3.1 el grau del qual triplica la

previsió inicial. Per contra, els objectius 2.1 i 2.2 tenen un grau d'execució per sota del 80
%.

Programes pressupostaris amb un grau d'execució superior al 80 % i inferior al
100 %.

Programa 315.10 Condicions de Treball i Administració de les Relacions Laborals
Execució: 95,34 %

%

OBJECTIUS
,

OBJECTIU

1.1.

OBJECTIU

1.2.

OBJECTIU

1.3.

OBJECTIU

1.4.

Control de l'

OBJECTIU

2.1.

,
Treball i Seguretat Social.

OBJECTIU

2.2.

laborals.

OBJECTIU

2.3.

Comunitat Valenciana.

OBJECTIU

2.4.

Vetlar pel benestar laboral de les treballadores i dels treballadors de la Comunitat Valenciana.

OBJECTIU

3.1.

OBJECTIU

3.2.

OBJECTIU

3.3.

Valenciana.

OBJECTIU

3.4.

Valenciana,

OBJECTIU

4.1.

'

OBJECTIU

4.2.

(amiant, etc.).

OBJECTIU

5.1.

OBJECTIU

5.2.

OBJECTIU

6.1.

OBJECTIU

7.1.

'

'

.

116,14%
111,85%

.
'

Fomentar l'

60,00%

.
'oci i temps lliure dels treballadors .

,

'

, de l'

100,00%

'

168,43%

'assetjament sexual,

65,00%
75,00%

(Consell Tripartit per al Desenvolupament de les Relacions
, Tribunal d'Arbitratge Laboral, etc.), d'acord amb el que es disposa en la

,

50,00%

Comunitat Valenciana.
'
'estat del benestar,

qualitat i dignitat,
,
d'
empresarials representatives a la Comunitat Valenciana.

216,00%

32,86%
343,39%
29,13%

'organitzacions sindicals i empresarials.

190,81%

.
, tant davant de riscos

32,56%
0,00%

.

0,00%

.
Fomentar les actuacions del Consell de l'

,

,

25,00%

.
.

,

100,00%

Les majors desviacions positives estan en els objectius 3.3 i 3.1 el grau dels quals

triplica i duplica, respectivament, la previsió inicial. Per contra, els objectius 3.2, 4.2 i 6.1
tenen un grau d'execució per sota del 80 %.

CONCLUSIONS

La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha tingut,

en termes globals, una favorable execució dels objectius, sobre la base de la informació

subministrada pels indicadors de resultats a 31 de desembre de 2016. En concret, els
objectius dels seus programes pressupostaris s'han aconseguit, de mitjana, en un 99,91 %
del que s'havia previst.

No obstant això, no tots els programes pressupostaris han aconseguit aquest grau de

consecució en els objectius, i hi ha 5 programes l'execució dels quals ha estat per sota del 80
% del que s'havia previst i un programa finalitza l'any amb un grau d'execució dels objectius
comprés entre el 80 % i el 100 % al que estava previst.

Programes
pressupostaris amb un
grau d'execució
superior al 100 %;
45,45%

Programes
pressupostaris amb un
grau d'exec ució
inferior al 80 %;
45,45%

Programes
pressupostaris amb un
grau d'exec ució
c omprés entre el 80 %
i el 100 %; 9,09%

Així, el 45 % dels programes pressupostaris de la Conselleria tenen una execució

superior a la prevista, i sumats al 9 % de programes que es van executar entre el 80 % i el

100 % del que s'havia previst, dóna com a resultat que més del 50 % dels programes de la

Conselleria es van executar per sobre del 80 %. Per contra, el 45 % dels programes tenien
un reduït grau d'execució, per sota del 80 % previst.

Per centres gestors, es pot apreciar que la major part tenen una execució dels

objectius per sobre del 80 % previst.

Destaca l'alt grau d'execució aconseguit pel programa SERVEF, que gestiona la

Secretaria Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, que

duplica la previsió inicial. La situació contrària la presenta la Direcció general d'Indústria i

Energia i la Direcció general d'Internacionalització, són els dos centres gestors els programes
pressupostaris dels quals tenen un assoliment dels objectius en un percentatge inferior al 80
% del que tenien inicialment previst.

250%
224,31%

200%

150%
123,32%

100%

85,59%

95,34%
72,74%

77,35%

88,22%

50%

0%
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INFORME CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I
DESENVOLUPAMENT RURAL. EXERCICI 2016

L'avaluació de resultats dels programes pressupostaris de la Conselleria d'Agricultura,

Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, segons els indicadors a 31 de

desembre de 2016, mostra que es van aconseguir els objectius per als quals es disposa
d'indicadors en un 163,99 %.

No obstant això, l'execució no va ser homogènia entre els programes pressupostaris,

i hi ha una certa dispersió en el grau d'execució d'aquests. Sobre la base d'això, es poden
classificar els programes pressupostaris en tres grups:

Programes pressupostaris amb un grau d'execució igual o per sobre del 100 %. En
aquest grup hi ha un total de 7 programes pressupostaris, entre els quals figuren, de major a

menor execució, els següents: 442.40 Mitjà Natural i Avaluació Ambiental que aconsegueix
els objectius en un 915,50 %, el programa 442.90 Prevenció d'Incendis Forestals amb una
execució del 199,86 %; 714.20 Ordenació i Millora de la Producció Agrària amb una execució

del 127,59 %, el programa 531.10 Estructures Agràries amb una execució del 119,33 %, el

programa 714.80 Agricultura i Ramaderia amb una execució del 117,64 %, el programa
714.50 Política Agrària Comuna i Competitivitat amb una execució del 112,74 % i, finalment,
el programa 711.10 Direcció i Serveis Generals amb una execució del 100 %.

Programes amb un grau d'execució superior al 80 % i inferior al 100 %. El grup
l'integra un únic programa, el 512.10 Gestió i Infraestructures de Recursos Hidràulics,
Sanejament i Depuració d'Aigües que aconsegueix els objectius en un 91,67 %.

Programes pressupostaris amb un grau d'execució inferior al 80 %. En aquest grup
hi ha 4 programes pressupostaris, en relació amb els quals cal assenyalar que el programa

714.70 Desenvolupament del Medi Rural no ha sigut executat, els programes 542.20
Qualitat, Producció Ecològica, R+D+I i el programa 714.10 Ordenació i Millora de la
Producció Pesquera aconsegueixen els objectius en un percentatge superior al 50 % i el
programa 442.50 Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental aconsegueix una execució del 72,86 %.

Gràfic 1. Programes pressupostaris de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi

Climàtic i Desenvolupament Rural, segons el grau d'execució dels indicadors. 31 de
desembre de 2016.

442.90 PREVENCIÓ D'INCENDIS
FORESTALS

199,86%

512.10 GESTIÓ I INFRAESTRUCTUAS DE
RECURSOS HIDRÀULICS, SANEJAMENT
I DEPURACIÓ D'AIGÜES

91,67%

442.50 CANVI CLIMÀTIC I QUALITAT
AMBIENTAL

72,86%

442.40 MEDI NATURAL I AVALUACIÓ
AMBIENTAL
714.70 DESENVOLUPAMENT DEL MEDI
RURAL

915,50%

0,00%

714.50 POLÍTICA AGRÀRIA COMUNA I
COMPETITIVITAT
542.20 QUALITAT, PRODUCCIÓ
ECOLÒGICA, R+D+I

714.80 AGRICULTURA I RAMADERIA

112,74%

54,79%

117,64%

714.20 ORDENACIÓ I MILLORA DE LA
PRODUCCIÓ AGRÀRIA
714.10 ORDENACIÓ I MILLORA DE LA
PRODUCCIÓ PESQUERA

531.10 ESTRUCTURES AGRÀRIES

711.10 DIRECCIÓ I SERVEIS GENERALS

0,00%

127,59%

55,97%

119,33%

100,00%
100,00% 200,00% 300,00% 400,00% 500,00% 600,00% 700,00% 800,00% 900,00% 1000,00
%

Programes pressupostaris amb un grau d'execució per sobre del 100 %.
Programa 442.40 Mitjà Natural i Avaluació Ambiental
Execució: 915,50 %
OBJECTIUS
OBJECTIU 1.1.

'

de rendes forestals.
,

OBJECTIU 2.1.

%
. Desenvolupar nous instruments d'

'

,

'
.

, l'

103,38%

.

OBJECTIU 3.1.

4902,00%
'espais naturals.

OBJECTIU 3.2.
,

OBJECTIU 4.1.
OBJECTIU 5.1.

,

.

.
, millorant el seu coneixement,
2000.

50,00%

138,93%
110,17%
188,53%

Objectiu 3.1. Conservació i recuperació dels hàbitats i paisatges en espais naturals

protegits.

Indicador 1. Actuacions concretes de millora en espais naturals protegits.
Unitat

Previstos

Actuació

150

Realitzats

% execució

7.353

4.902 %

En tota la xarxa de parcs naturals de la Comunitat Valenciana hi ha un total de 29

brigades de conservació i manteniment, repartides pels 22 parcs naturals.

Si calculem la mitjana d'actuacions per brigada/any, superen ja l'objectiu previst.
Objectiu

pr oposat
Actuacions concretes de millora

2015

en espais naturals protegits

Actuacions concretes de millora

2016

en espais naturals protegits

Objectiu

aconseguit

M itjan a per

br igada

150

5.399

186

150

7.353

254

Objectiu 3.2. Foment de la sostenibilitat socioeconòmica i integració dels usos del

territori en la conservació d'espais naturals.

Indicador 2. Activitats públiques realitzades pels equips de promoció de cada espai.
Unitat

Activitats

Previstos
530

Realitzats
1.296

% Execució
244,53 %

El motiu que se sobrepasse l'objectiu proposat (530 activitats/any) està en el fet que

fa referència al seguiment d'aquest indicador realitzat en tota la xarxa de parcs naturals, és
a dir, 22 parcs naturals.

Aquest indicador quantifica les activitats concertades a l'any, realitzades.
Objectiu 4.1. Regulació i ordenació de la caça i pesca continental, així com la gestió

dels seus recursos biològics.

Indicador 1. Tramitació i entrada en vigor de normes legals. Reglament de la llei de

caça. Decret de llicències de caça i pesca. Ordres de vedes de caça i pesca.
Unitat

Previstos

Realitzats

% execució

Normes

3

2

67 %

Explicació de la desviació: per a l'any 2016, s'han publicat les ordres de veda de caça

i de pesca (Ordre 16/2016 i Ordre 30/2016, respectivament). També es va publicar l'ordre de

captures de fringíl·lids (Ordre 20/2016). El reglament de la Llei de caça es va endarrerir per
la redacció d'un projecte de la Llei de pesca.

Indicador 2. Permisos expedits en les reserves.
Unitat

Activitats

Previstos
300

Realitzats
687

% Execució
229 %

Explicació de la desviació: els permisos expedits per a la Reserva Valenciana de Caça

de Muela de Cortes, han sigut: 150 de caça menor, 92 d'acostament, 58 de batuda i 387 a

l'espera. S'han expedit els permisos en funció dels censos benvolguts, han augmentat les

poblacions i, per tant, es poden ampliar els permisos, sempre en compliment del que
s'estableix en el Pla d'ordenació cinegètica.

Indicador 3. Mostrejos i repoblacions en aigües habitades per truites i anguiles.
Unitat
Mostrejos
Solta d'anguiles

Previstos
38
50.000

Realitzats
66
25.710

%
173,68%
51,42%

Explicació de la desviació: la situació de la truita comuna i la competència que li

suposa la truita arc iris en un tram del riu Palància, ha fet necessari incrementar el nombre
de descastaments d'exemplars d'aquesta última espècie.

El tancament de la piscifactoria de Polinyà de Xúquer i la cria de les anguiles en la de

Tuéjar, així com el baix nombre de captures declarades, han significat una disminució de les
anguiles engreixades.

Indicador 4. Mostres analitzades i evolució de comunicats de danys la mitjana dels 3

últims anys. Realització de mostres i disminució de danys sobre la mitjana de tres anys
anteriors.

Unitat
Mostres
Percentatges

Previstos
900
2

Realitzats
338
0,602

%
37,55%
30,10%

Explicació de la desviació: 2016 = 338 sinistres segons Agroseguro, es compleix

l'objectiu: inferior a 900.

El nombre de sinistres segons Agroseguro per conill en els 3 últims anys és:
2013 = 869; 2014 = 698; 2015 = 117; mitjana 2013, 2014,2015 = 561,33

Indicador = nre. sinistres declarats a Agroseguro en 2016 / mitjana del nre. de

sinistres anuals en els 3 anys: 2013, 2014 i 2015 = 338/561 = 0,602 (60,20 %).

Objectiu 5.1. Garantir la conservació dels hàbitats i espècies silvestres, i millorar el

seu coneixement, el seu règim normatiu i la seua gestió activa. Especial atenció a la Xarxa
Natura 2000.

Indicador 1. Obtenció i difusió d'informació sobre el patrimoni natural. Actualització

del marc normatiu i gestor. Seguiment de l'estat de conservació d'hàbitats i espècies.
Nombres nous de registres d'espècies en el banc de dades de la biodiversitat (BDB). Noves
cites georeferenciades de censos anuals espècies de flora i fauna especialment amenaçades.
Unitat

Previstos

Realitzats

% execució

Registres BDB

40.000

189.060

472,65 %

Censos espècies

200

192

96,00 %

Explicació de la desviació: la previsió realitzada per al BDB (40.000 registres/any) es

va realitzar a mitjan 2014, durant la preparació dels pressupostos de 2015. En aquest
moment, les restriccions pressupostàries dibuixaven un panorama poc optimista per al

manteniment a curt termini del BDB, per la qual cosa es va preveure una reducció de la

nostra capacitat de carregar dades, que oscil·lava en anys anteriors entre 100-200.000
dades/any.

dades.

Finalment, durant 2015 i 2016 s'ha pogut mantindre el ritme anterior de càrrega de

Indicador 2. Desplegament i aplicació de mesures de conservació activa d'hàbitats i

espècies. Gestió de microreserves de flora, reserves de fauna i centres de recuperació
d'espècies.

Unitat

Previstos

Realitzats

% execució

Jornals

500

1.445

289,00 %

Animals ingressats

5.000

8.485

169,70 %

Lots de llavors

160

159

99,38 %

Explicació de la desviació: la previsió realitzada de jornals de brigades de

biodiversitat (500 jornals/any) es va realitzar a mitjan 2014, durant la preparació dels

pressupostos de 2015. En aquest moment, les restriccions pressupostàries dibuixaven un

panorama poc optimista per al manteniment a curt termini de les brigades (ara brigades
natura 2000), per la qual cosa es va preveure una reducció de la nostra capacitat de carregar
dades, que oscil·lava en anys anteriors entre 1.000-1.500 jornals/any per a gestió de

microreserves i reserves de fauna. Finalment, durant 2015 i 2016 s'ha pogut mantindre el
ritme anterior de treball.

Respecte als animals ingressats en centres de recuperació de fauna, l'estimació

també es va fer sobre les xifres de 2014, any en què van ingressar relativament pocs

animals. En 2015 i 2016 han pujat els animals ingressats, entre altres qüestions per les cada
vegada més freqüents lliuraments de particulars d'exemplars, particularment pels caiguts del
niu en entorns urbans.

Indicador 3. Elaboració i tramitació de normes de gestió de la Xarxa Natura 2000.

Normes de gestió tramitades.
Unitat

Previstos

Realitzats

% execució

Normes

10

5

50,00 %

Explicació de la desviació: la farragosa tramitació d'aprovació de les Normes 2000

(avaluació ambiental estratègica, consultes, exposicions públiques, al·legacions...) ha

provocat un endarreriment en la seua tramitació.

Indicador 4. Avaluació de repercussions de plans i projectes sobre la Xarxa Natura

2000. Jornals dedicats a la gestió activa d'espais de la Xarxa Natura 2000.
Unitat

Previstos

Realitzats

% execució

Jornals

500

1.165

233,00 %

Avaluacions

400

169

43,25 %

Avaluacions (correc.)

400

394

98,50 %

Explicació de la desviació: respecte a l'augment de jornals dedicat per les brigades a

la gestió d'espais de la Xarxa Natura 2000, valga l'exposat en l'indicador 2.

Respecte al nombre d'avaluacions realitzades, s'ha detectat un error, ja que

inicialment només es van comptabilitzar les realitzades des de la Direcció General. En sumar-

los les tramitades en els serveis territorials, les realitzades s'aproximen molt a l'objectiu
perseguit.

Programa 442.90 Prevenció d'Incendis Forestals
Execució: 199,86 %
OBJECTIUS
OBJECTIU 1.1

%

Disminuir el nombre d'incendis forestals per causes humanes.
.

OBJECTIU 1.2

104,89%
'

OBJECTIU 2.1

OBJECTIU 3.2
OBJECTIU 3.3
OBJECTIU 4.1

.
'

OBJECTIU 2.2
OBJECTIU 3.1

150,91%

'

0,00%
.

103,57%

.

'instruments de millora ambiental en els sectors productius i de serveis.
Impuls de l'
l'

33,33%

.

'especialistes, experts i formadors al medi ambient.

0,00%
1123,17%
83,00%

Objectiu 1.1. Disminuir el nombre d'incendis forestals per causes humanes.
Indicador 1. Elaboració de documents de difusió sobre prevenció d'incendis.

unitats.

Fullet informatiu en relació amb el Decret 7/2004, en un acord amb REE. 3.000

Calendari de 30x42 cm sobre les normes de prevenció d'incendis forestals en zones

d'interfície. 700 unitats.

Campanya divulgativa en la pàgina web GVA, xarxes socials i premsa de la campanya

Fullet informatiu coordinat amb les diputacions provincials d'Alacant i València sobre

interfície urbanoforestal. Es van repartir uns 5.000 fullets per províncies.
Indicador. 2. Aprovació i/o revisió dels plans locals de cremes.

S'han aprovat i/o revisat en 2016 els plans locals de cremes (PLQ) següents:
PROVÍNCIA

TRAMITATS

Requerida esmena

Aprovats

Castelló

0

0

0

Alacant

València
TOTAL

16
26

42

0

16

16

3

10

13

Indicador 3. Subvencions de projectes de voluntariat mediambiental.
El 8-08-2016 es publica la Resolució de 5 d'agost de 2016, de la Conselleria

d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es

convoquen les subvencions destinades al voluntariat ambiental en prevenció d'incendis
forestals per a l'exercici 2016.

Es presenten les sol·licituds següents:

Província d'Alacant: 31 sol·licituds

Província de Castelló: 9 sol·licituds

Província de València: 33 sol·licituds
Total sol·licituds presentades: 73

El 24-11-2016 es publica en el DOCV núm. 7924 la Resolució de 18 de novembre de

2016, de la Directora General de Prevenció d'Incendis Forestals, per la qual es resol la

convocatòria d'ajudes destinades a la realització d'activitats de voluntariat ambiental en
matèria de prevenció d'incendis forestals per a l'exercici 2016. [2016/9332]

S'hi concedeixen a 62 beneficiaris i es desestima per falta de documentació 11 sol·licituds,
amb la distribució següent:

Província

Estimades

Desestimades

Alacant

30

1

València

23

10

Castelló

9

Total

0

62

11

Recursos

Tramitats

presentats

positivament

4

4

0

4

Total projectes

estimats

4

Indicador 4. Informes estadístics.

S'ha emés un informe estadístic de caràcter mensual (butlletí Espurna), que s'ha

penjat en la pàgina web de la Conselleria.

A més d'aquest informe, periòdicament s'emetien diversos informes estadístics

d'incendis forestals, principalment a demanda d'ajuntaments, ciutadans, altres departaments
de la Generalitat, etc.

Indicador 5. Incendis investigats.

Els agents mediambientals que formen part del grup operatiu d'investigació

d'incendis forestals (GOIIF), han emés un total de 515 informes d'investigació, i es
diferencien entre:

Província

Investigació prèvia

Investigació definitiva

Castelló

31

69

Alacant

València
Total

61

84

176

91

179
339

Indicador 6. Unitats de prevenció gestionades.

S'han gestionat un total de 122 unitats de prevenció, integrades en el Pla de

Vigilància Preventiva davant del Risc d'Incendis Forestals, encomanat a l'empresa pública
VAERSA. S'ha incrementat el nombre d'hores de treball anual d'aquestes unitats, però no el
seu nombre absolut.

Indicador 7. Observatoris forestals gestionats.

S'han gestionat un total de 68 observatoris forestals, integrats en el Pla de Vigilància

Preventiva davant del risc d'incendis forestals, encomanat a l'empresa pública VAERSA. S'ha
incrementat el nombre d'hores de treball anual dels observatoris, però no el seu nombre
absolut.

66

Indicador 8. Unitats tècniques gestionades.

S'ha gestionat 1 unitat tècnica UT902, integrada en el Pla de Vigilància Preventiva

enfront del risc d'incendis forestals, encomanat a l'empresa pública VAERSA.
Objectiu 1.2. Minimitzar la superfície afectada pels incendis.

Indicador 1. Seguiment de plans de prevenció de demarcació forestal.

S'ha realitzat el seguiment dels 11 plans de prevenció de demarcació forestals

existents a la Comunitat Valenciana, dins del servei encomanat a l'empresa pública VAERSA,

ent de la planificació de prevenció d'incendis forestals de la

Indicador 2. Revisió de plans de prevenció de demarcació.

No s'ha pogut realitzar la revisió de cap pla de prevenció de demarcació.
Indicador 3. Aprovació de plans locals de prevenció.

Durant l'any 2015 es van tramitar diversos plans locals de prevenció (PLPIF), dels

quals es van aprovar 2 en 2016, que corresponen als termes municipals de Bocairent i Altea.
Indicador 4. Silvicultura preventiva.

S'han realitzat un total de 1.014,1 hectàrees de silvicultura preventiva, associada al

manteniment d'àrees tallafocs, treballs d'artigatge i manteniment d'àrees de discontinuïtat,
podes i retirada d'arbres morts o cremats, condicionament de combustibles forestals, etc.
Indicador 5. Manteniment de camins forestals.

S'han realitzat un total de 154,80 quilòmetres de manteniment de camins forestals,

en els quals s'han realitzat diferents actuacions com ara perfilat, compactació, reg, neteja de

cunetes, aportació de materials, correcció de vessants, retirada de pedres, construcció de
capa de rodament, guals, passos d'aigua, etc.

Indicador 6. Manteniment de punts d'aigua.

S'ha realitzat la revisió i el manteniment dels 468 punts d'aigua situats en

muntanyes gestionades per la Generalitat. En un total de 74 depòsits s'han realitzat, a més,
treballs de millora per a assegurar-ne l'operativitat o conservació (canvi d'arquetes, claus,
arrebossats, pintat, reposició d'elements, etc).

Objectiu 2.1. Dotació de nous recursos materials permanents destinats a l'educació

ambiental.

Indicador 1. Redacció del Pla Estratègic del CEACV.
No s'ha realitzat.

Indicador 2. Redacció del Pla de Voluntariat Ambiental.
No s'ha realitzat.

Objectiu 2.2. Diversificació i actualització dels diversos instruments materials

d'educació ambiental.

Indicador 1. Disseny i execució d'una exposició permanent sobre sostenibilitat.
No s'ha realitzat.

Indicador 2. Disseny i execució d'una exposició itinerant sobre canvi climàtic.
No s'ha realitzat.

Indicador 3. Projecte de comunicació audiovisual del CEACV.

S'ha realitzat l'audiovisual: CEACV, UNA ALQUERIA ON LA VIDA BULL.
Objectiu 3.1. Aproximació a la problemàtica de la sostenibilitat i el canvi climàtic a la

ciutadania i promoció i hàbits i pràctiques sostenibles.

Indicador 1. Accions d'informació, comunicació, sensibilització i formació per a la

sostenibilitat realitzades a diferents col·lectius socials i als agents econòmics.
S'han realitzat 3 accions:

1. Difusió diària d'informació sobre temes ambientals en RRSS.

2. Programa de formació sobre sostenibilitat per a empleats públics (LLARS VERDES

CONSELLERIA).

3. Formació en bones pràctiques ambientals a voluntaris Creu Roja de Castelló.

Indicador 2. Accions d'informació, comunicació, sensibilització i formació per a la

sostenibilitat realitzades a diferents col·lectius socials i als agents econòmics en el marc de
l'Estratègia de Canvi Climàtic.
l'EVCC:

S'han realitzat 15 accions, entre parèntesi s'indica el codi de l'acció prevista en
1. Difusió diària d'informació sobre canvi climàtic en RRSS (A60.2).

2. Difusió sobre aspectes del canvi climàtic en campanyes i celebracions temàtiques

ambientals (Dia de l'arbre, dels aiguamolls, etc.). (A60.3)

3. Programa de formació per al sector turístic valencià. Formació i assessorament

personal TouristInfo. (A62.5).

4. Jornada de sensibilització dirigida al sector empresarial turístic valencià per a

incorporar el càlcul de la petjada de carboni en la seua activitat. (A62.5)

5. Elaboració d'un manual per al càlcul i reducció de la petjada de carboni en

esdeveniments. (A62.9)

6. Jornada de formació sobre càlcul de la petjada de carboni en el sector de

l'educació ambiental. (A63.1)

7. Jornada de formació sobre càlcul de la petjada de carboni per a docents del

sistema educatiu formal. (A63.1)

8. Jornada sobre eficiència energètica i petjada de carboni dins del programa de

formació sobre sostenibilitat per a empleats públics (Llars Verdes Conselleria). (A70.1)

9. Quatre edicions del programa de formació en línia, dirigit a tota la ciutadania,

Combatre el canvi climàtic des de la llar, dins de la plataforma SAPS. (A71.1)

10. El programa Llars Verdes 2016-2017 proposa la reducció de la petjada de carboni

de totes les famílies participants. (A75.1)

11. Assessorament a tècnics de Creu Roja de València per al càlcul de la petjada de

carboni vinculada a les seues activitats.

12. Participació activa en la campanya "Un milió de compromisos pel clima",

impulsada pel MAGRAMA i ECODES. (A60.3)

13. Jornada informativa per a presentar l'Acord de París dirigida al sector de

l'educació ambiental i al públic general. (A60.3)

14. Elaboració d'una ponència sobre el programa Compromeso2 i el càlcul de la

petjada de carboni en CONAMA 2016. (A60.3)

15. Presentació de la ponència sobre càlcul petjada de carboni en centres docents en

CONGRÉS CTEM, organitzat dins de la Primavera Educativa. (A63.1)

serveis.

Objectiu 3.2. Difusió d'instruments de millora ambiental en els sectors productius i de

Indicador 1. Accions divulgatives de la normativa del règim de comerç d'emissions a

empreses (comunicacions electròniques i jornades).
No s'han realitzat.

Objectiu 3.3. Impuls de l'educació ambiental amb la col·laboració i coordinació del

conjunt de l'Administració de la Generalitat i altres administracions.

Indicador 1. Accions formatives (cursos seminaris, tallers etc.), realitzades en

matèria d'educació ambiental.

S'han realitzat 12 accions:

1. Curs Introducció a la Gestió Ambiental Empresarial (CAMPUS AMBIENTAL)
2. Curs Bones Pràctiques Ambientals a la Llar (SAPS MEDI AMBIENT)

3. Curs Combatre el Canvi Climàtic des de la Llar (SAPS MEDI AMBIENT)

4. Curs El Reciclatge de Residus d'Origen Domèstic (SAPS MEDI AMBIENT)
5. Jornada Petjada de Carboni a l'Agència Valenciana de Turisme
6. Llars Verdes Conselleria
7. Formació CEFIRE

8. Jornada Paisatge-Escola

9. Formació Voluntariat Creu Roja

10. Simposi Educació per a la Sostenibilitat

11. Setmana Europea de Prevenció de Residus (EWWR)
12. Programa Llars Verdes Entitats Locals

Indicador 2. Participants de les accions de formació.
Hi han participat 1.375 persones.

Indicador 3 Accions d'informació, comunicació, sensibilització realitzades.
S'han realitzat 3 accions:
1. Primavera educativa

2. Trobada d'equipaments d'educació ambiental

3. Programa de sensibilització per a empleats de les Conselleries d'Agricultura, Medi
Indicador 4. Participants de les accions informació, comunicació, sensibilització

realitzades.

Hi han participat 3.396 persones.
Objectiu 4.1 Formació d'especialistes, experts i formadors en medi ambient.
INDICADOR 1. Accions formatives (cursos, seminaris, tallers etc), realitzades.
S'han realitzat 4 accions:

1. Curs Introducció a l'Educació Ambiental

2. Taller Càlcul de la Petjada de Carboni en Educació Ambiental
3. Taller Identificació de les Aus pel seu Cant

4. Jornada informativa CEACV. Després de l'acord què fem? Reflexions per a l'acció

des de l'educació ambiental després de l'Acord de París.

Indicador 2. Participants de les accions de formació.
Hi han participat 129 persones.

Programa 714.20 Ordenació i Millora de la Producció Agrària
Execució: 127,59 %
OBJECTIUS

OBJECTIU

1.1

OBJECTIU

1.3

OBJECTIU

2.2

%

Potenciar estructures productives competitives.
'agricultores i agricultors que
revitalitzen l'agricultura de la Comunitat Valenciana, amb suport a les iniciatives de millora, i als
.
.
Incrementar l'

97,60%

124,01%
'

.

161,15%

Dins del programa 714.20 del pressupost 2016 s'inclouen els objectius següents per

als indicadors corresponents a les ajudes gestionades pel Servei d'Ajudes Estructurals:
- Incorporació de joves agricultors: 250 joves.
- Superfície de vinya acollida a plans de reestructuració: 800 ha.

Una vegada finalitzada l'execució del pressupost 2016, les dades definitives per a

aquests indicadors són:

Incorporació de joves agricultors: s'ha concedit ajuda a 244 joves per a la instal·lació

com a joves agricultors a l'empara de la Resolució de 7 de març de 2016, del director de

l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen ajudes a la
primera instal·lació de joves agricultors.

Aquestes ajudes van ser concedides amb data 9 de setembre de 2016 (197 joves) i

11 de novembre de 2016 (47 joves) i el pagament d'aquestes es distribueix en dos trams

condicionats a la consecució de determinats objectius. En el cas del primer tram, els
beneficiaris disposen d'un termini màxim de 9 mesos per a acreditar el compliment d'aquests
objectius, així en tots els casos el pagament es va efectuar en 2017.

Superfície de vinya acollida als plans de reestructuració: 992,10 ha corresponents a

la superfície de vinya reestructurada a l'empara de l'Ordre 16/2013, per la qual es regula la
concessió i gestió de les ajudes a plans de reestructuració i reconversió de vinya de la

Comunitat Valenciana, a l'empara del Programa de Suport al Sector Vitivinícola Espanyol
2014-2018.

Junt amb el que s'ha exposat anteriorment, cal assenyalar que a la Comunitat

Valenciana tenim un clima mediterrani, i constantment tenim fenòmens atmosfèrics que
afecten les nostres collites. Quan no són períodes de sequera són períodes de pluges
intenses.

La política de la Conselleria és la de promocionar les assegurances agràries, prova

d'això és la important partida pressupostària que es destina any rere any a subvencionar les
assegurances agràries.

S'han incrementat les assegurances agràries, l'agricultor pren consciència que l'única

forma de garantir-se uns ingressos és assegurant les collites, per aquesta raó cada any
s'assegura més.

Programa 531.10 Estructures Agràries
Execució: 119,33 %
OBJECTIUS
OBJECTIU

1.1

OBJECTIU

2.1

OBJECTIU

3.1

OBJECTIU

4.1

OBJECTIU

5.1

%

Augmentar la renda dels agricultors i habitants del medi rural i millorar-ne la qualitat de vida,
,
com el foment del patrimoni natural.

-

de fusions i altres actuacions integradores.
'

.

180,00%

: programes de
.

'

166,67%

.

100,00%
50,00%
100,00%

Objectiu 1.1. Augmentar la renda dels agricultors i habitants del medi rural i millorar-

ne la qualitat de vida, per mitjà del desenvolupament de les estructures agràries i les
infraestructures rurals, així com el foment del patrimoni natural.
Indicador 1. Condicionament de camins rurals.
Valor expedient: 3.

Execució a 31/12/2016: 5.
% execució: 1,67.

Per mitjà d'aquest indicador s'han valorat el nombre d'expedients relatius a les obres

en camins rurals. S'han tramitat expedients de pluges d'emergència i de camins en els
termes municipals de Cullera i Alginet.

Objectiu 2.1. Incrementar la capacitat econòmica de les cooperatives per a fer-les

més rendibles per mitjà de fusions i altres actuacions integradores.

Indicador 1. Foment de les actuacions integradores dirigides a les cooperatives de la

Comunitat Valenciana.

Valor expedient: 5.

Execució a 31/12/2016: 9.
% execució: 1,8.

Per mitjà d'aquest indicador s'han valorat el nombre d'expedients que s'han destinat

a fomentar la fusió, la integració i la intercooperació de les cooperatives per a la seua millor
adequació a la conjuntura del comerç actual.

Objectiu 3.1. Incrementar la competitivitat de les nostres explotacions agràries:

programes de modernització i millora d'explotacions agràries.

Indicador 1. Redactar un programa de consens de modernització i millora de les

explotacions agràries.

Valor expedient: 1.

Execució a 31/12/2016: 1.
% execució: 1.

Per mitjà d'aquest indicador s'han valorat la realització d'un estudi tècnic per a

l'anàlisi de les polítiques d'ordenació i modernització de les estructures agràries de producció
i comercialització.
hídrics.

Objectiu 4.1. Estalvi i racionalització en la gestió i l'aprofitament dels recursos
Indicador 1. Elaboració de plans d'obres.
Valor expedient: 1.

Execució a 31/12/2016: 0,5.
% execució: 50.

Per mitjà d'aquest indicador s'ha elaborat una part del Pla d'Obres del Baix Segura

d'Alacant, amb l'elaboració de l'informe agronòmic i mediambiental necessari per a
l'elaboració d'aquest pla d'obres.

Objectiu 5.1. Optimització en l'ús i gestió dels recursos hídrics disponibles per al reg.
Indicador 1. Ordre de convocatòria d'ajudes.
Valor expedient: 1.

Execució a 31/12/2016: 1.
% execució: 100.

Per mitjà d'aquest indicador s'ha valorat la publicació de l'ordre de convocatòria de

les ajudes a les comunitats de regants i altres entitats de reg perquè formulen propostes en
relació amb el foment de la utilització racional del reg en aprofitaments hidràulics i regadius.
Programa 714.80 Agricultura i Ramaderia
Execució: 117,64 %
OBJECTIUS
'

OBJECTIU

1.1.

OBJECTIU

1.2.

OBJECTIU

4.2.

OBJECTIU

5.1. Previndre i controlar les plagues i malalties dels cultius.

OBJECTIU

5.2. Potenciar l'

OBJECTIU

6.1.

OBJECTIU

6.2.

%

, control i

100,00%

.
els alberguen, inclosos els animals de companyia i d'

.

benestar animal.

264,68%
, sanitat i

104,31%
.
, ramaders i de la pesca.

.

60,59%

79,44%
83,88%
130,55%

En relació amb el percentatge d'execució de cada objectiu, a continuació es procedeix

a justificar els resultats d'aquells indicadors que mostren una execució per sota o per sobre
del nivell previst inicialment.

Ajudes per a millorar el benestar animal. Hi ha hagut més sol·licituds de les que

inicialment s'havia previst. Els motius és que cada dia la societat valenciana és més sensible

al benestar dels animals i que molts centres de recollida d'animals abandonats estan
adoptant polítiques de sacrifici zero, i necessiten millorar les instal·lacions per a potenciar-ne
les adopcions.

El control del compliment del benestar animal en les explotacions i en el transport.

S'han realitzat més inspeccions de les previstes perquè la societat exigeix una major
dedicació.

Productors i superfície acollits a producció integrada. Hi havia una previsió de major

acolliment, com a conseqüència de les demandes del mercat d'aquest tipus de produccions.

Però la realitat és que no s'han pogut complir els objectius marcats. Els agricultors

prefereixen dedicar-se a l'agricultura ecològica, per les subvencions, o bé quedar-se en
l'agricultura convencional.

Controls en establiments d'alimentació animal. Parlàvem d'unes previsions, però al

llarg de l'exercici s'ha cregut convenient, per a garantir la seguretat alimentària de la
Comunitat Valenciana, incrementar-les.

Inspeccions d'higiene de la producció primària ramadera. Per falta de mitjans no s'ha

aconseguit la previsió inicial.

Analítiques per al control de l'etiquetatge i composició d'aliments i beguda. En les

actuacions d'inspecció es van trobar més lots disposats per a la comercialització dels
inicialment esperats.

Programa 714.50 Política Agrària Comuna i Competitivitat
Execució: 112,74 %
OBJECTIUS
OBJECTIU 1.1.
OBJECTIU 2.1.
OBJECTIU 3.1.

Fomentar instruments d'
febleses,
'
avantatges competitius que propicien els instruments que la UE posa a l'abast de l'agricultura.
l'impacte negatiu de l'

OBJECTIU 6.1.
OBJECTIU 7.1.

-2015 i del PDR 2014-2020
.

'aplica a la Comunitat Valenciana. Impuls
.

'

'
al medi ambient.
.
,

77,78%
148,33%

PAC-2015 i PDR 2014-2020.

OBJECTIU 4.1.
OBJECTIU 5.1.

%

100,00%

.

'

,

'

.

116,67%

.

, respecte
, i prioritzar les empreses
,

112,50%
125,00%
108,89%

Quant a les justificacions relatives a la consecució dels diferents objectius, destaquen

les següents:

OBJECTIU

INDICADOR

1.1

1

2.1

1

3.1

1

4.1

1

5.1

1

EXPLICACIÓ

Els conceptes de la nova PAC requereixen metodologia específica per a la

seua aplicació i durant 2016 s'ha aconseguit avançar en matèria de control
d'agricultor actiu, activitat agrària diversificació, CAP, pastures sensibles...
La superfície acollida a aquestes mesures ha superat les expectatives.
La nova PAC i les investigacions comunitàries han obligat a revisar

múltiples procediments d'actuació per a la gestió i el control de les
mesures d'ajuda.

S'han cobert les expectatives quant a entitats col·laboradores amb conveni

subscrit amb la Conselleria.

Import final, l'entrada en execució del PDR 2014-2020 amb nous
pagaments, ha propiciat superar les primeres estimacions.

L'enfocament de la mesura 4.2 del PDR ha potenciat projectes totalment o

6.1

parcialment orientats a inversions que reduïsquen l'impacte mediambiental

1

de la seua activitat. La priorització d'aquest tipus de projectes ha facilitat
aconseguir i superar a l'objectiu.

Les situacions de crisis recurrents en el sector hortofructícola porten al fet
7.1

que cada vegada més organitzacions de productors recórreguen a

1

mesurades de prevenció i gestió de crisi. L'indicador assenyala aquest
increment.

És important mantindre un col·lectiu de ramaderies que siguen capaços
7.1

d'absorbir els productes de retirada com a mesura de prevenció de crisi.

2

L'objectiu en 2016 va ser mantindre aquests indicadors, i el balanç final ha
confirmat l'assoliment.

Programa 711.10 Direcció i Serveis Generals
Execució: 100 %
OBJECTIU

,
,
2.1
Comunitat Valenciana.

OBJECTIUS

INDICADOR 1

'

INDICADOR 2

'

INDICADOR 3
INDICADOR 4
INDICADOR 5
INDICADOR 6

de la Comunitat Valenciana.

agroalimentari.

.

100%

4.000

100%

Informes

52

100%

Informes

12

100%

Butlletins

4

100%

Informes

1

100%

.

'
'

. Butlletins

'

. Informe del sector

%

30.000

.

'informes de preus agraris de la Comunitat

Valenciana.

d'

VALOR
PREVIST

Els indicadors del programa 711.10, han tingut un grau d'execució del 100 %,

d'acord amb el que s'havia previst inicialment en el pressupost de 2016. Fonamentalment els
objectius estan en relació amb la publicació de dades estadístiques, que compleixen el

programa establit en àmbit nacional, mitjançant el conveni de col·laboració anual amb el

Ministeri d'Agricultura i els plans estadístics anuals de l'INE. Aquests resultats estadístics
s'han de publicar, d'acord amb la legislació vigent, periòdicament i es pot efectuar el
seguiment per mitjà dels informes que es realitzen i es publiquen en la pàgina web, tant de

la Conselleria com del Ministeri. Així mateix, es milloren els resultats de les enquestes de

rendiments i produccions de cultius amb les eixides a camp per a investigar les parcel·les
objecte de la mostra, establides com a indicadors d'execució de la despesa.

Programes pressupostaris amb un grau d'execució superior al 80 % i inferior al
100 %.

Programa 512.10 Gestió i Infraestructures de Recursos Hidràulics, Sanejament i
Depuració d'Aigües
Execució: 91,67 %
OBJECTIUS
OBJECTIU

2.1.

OBJECTIU

3.1.

OBJECTIU

4.1.

de la Comunitat Valenciana.

'aigua potable en quantitat i qualitat a totes les poblacions

Disminuir el risc d'inundacions en les poblacions de la Comunitat Valenciana.
entitats locals.

'

%
100,00%
100,00%
75,00%

El grau d'execució dels indicadors de la Direcció General d'Aigua ha sigut

pràcticament el 100 % amb l'excepció de l'objectiu 4.1, indicador 1. Això és a causa que el

conveni previst entre la Generalitat, a través de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient,
Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, i l'Ajuntament de Pilar de la Horadada, per a
l'execució de les obres, projecte d'ampliació de xarxa d'aigües pluvials en diversos carrers
del nucli urbà, no es va realitzar.

L'Ajuntament va iniciar els tràmits necessaris, però finalment no va executar l'obra,

per la qual cosa no es va poder subvencionar l'actuació des de la Generalitat.

Programes pressupostaris amb un grau d'execució inferior al 80 %.
Programa 442.50 Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental
Execució: 72,86 %
OBJECTIUS
OBJECTIU

1.1.

OBJECTIU

1.2.

OBJECTIU

1.3.

OBJECTIU

2.1.

OBJECTIU

3.1.

OBJECTIU

4.1.

OBJECTIU

5.1.

OBJECTIU

6.1.

OBJECTIU

6.2.

OBJECTIU

7.1.

OBJECTIU

8.1.

OBJECTIU

8.2.

OBJECTIU

9.1.

%

, si escau,

.

94,22%

previstes en els plans zonals i altres sistemes de planejament.
,

,

, el reciclatge o altres formes de

.

Millorar l'

.
'efecte
.
.

98,20%
'activitat industrial

i el medi ambient.
.

'
relatius a la salut,

79,27%
17,16%

.

Seguiment del desenvolupament de l'

80,70%
106,97%

Previndre, estudiar, controlar,

'

92,34%
11,83%

hivernacle en abocadors.

Valenciana.

77,05%

100,00%

'efecte hivernacle a la Comunitat
.

'avaluar el compliment dels objectius de qualitat de l'aire
.

100,00%
0,00%
89,49%

- Respecte a l'objectiu 1.1 (indicadors 1, 3 i 4), no s'han aconseguit els objectius

previstos ja que els resultats depenen de les inversions dels municipis per a la implantació i

foment de la recollida separada de residus municipals, en el desenvolupament de les seues
competències. En aquest cas, les competències de la Generalitat Valenciana són les de

planificació i de supervisió dels plans de residus que han de desenvolupar les entitats locals a

través dels consorcis de residus. En qualsevol cas, es posa de manifest que s'han
d'implementar més campanyes de comunicació i sensibilització per a la prevenció i/o
recollida separada de residus.

- Respecte a l'objectiu 1.2 (indicador 1. Quantitat de residus tractats en les

instal·lacions de la Comunitat Valenciana), s'observa un lleuger descens respecte a les
previsions de generació de l'any anterior que poden ser degudes, en part, a un menor

consum domèstic per efecte de la crisi econòmica. Cal apuntar, també, el fet que el sud

d'Alacant presenta deficiències d'instal·lacions que no han sigut construïdes malgrat estar
planificades. Per aquest motiu, alguns dels municipis del Baix Segura tracten els seus residus
domiciliaris en instal·lacions situades a Múrcia.

- Respecte a l'objectiu 2.1 (indicadors 1 i 2), es considera que no s'han pogut

identificar un major nombre d'abocadors incontrolats per la falta de mitjans. D'altra banda,
aquesta labor inspectora també ha sigut executada pels mateixos municipis en el
desenvolupament de les seues competències en gestió de residus urbans.

- Respecte a l'objectiu 4.1, que fa referència a les operacions de gestió de residus

tramitats telemàticament, s'adverteix una discrepància a l'alça a causa d'un augment
d'usuaris en la plataforma electrònica.

- Quant a l'indicador 9 de l'objectiu 5.1, és a dir, vehicles sotmesos a inspecció

sonora, s'està per sobre de l'objectiu previst, ja que aquest depén del nombre de vehicles
matriculats.

- Respecte a l'objectiu 8.2, no hi ha hagut execució d'aquest a causa que l'elaboració

de l'informe anual de seguiment de l'Estratègia Valenciana davant el Canvi Climàtic 20132020 està en fase de revisió.

- Respecte a l'objectiu 9.1 (indicador 1), s'està per sobre de l'objectiu previst perquè

hi ha una nova estació de vigilància i control de la contaminació atmosfèrica.
Programa 714.10 Ordenació i Millora de la Producció Pesquera
Execució: 55,97 %

%

OBJECTIUS
OBJECTIU

1.1.

OBJECTIU

1.2.

OBJECTIU

2.1.

OBJECTIU

2.2.

OBJECTIU

2.3.

competitivitat, qualitat,
l'
ambient.

'

,
'
, partint de
,
, i respectant els principis de la PPC.
, millorant les seues condicions de seguretat i higiene a bord,
,

, adaptant.

,

,

,

Fomentar el desenvolupament d'organitzacions de productors pesquers,

'

.

0,00%

, adaptant-la a les

0,00%

'
, desenvolupades per professionals d'aquests sectors, amb la
finalitat d'aconseguir ingressos complementaris de la seua activitat principal.
Dotar el nostre sector comercialitzador i transformador dels productes pesquers d'
.

OBJECTIU

3.1.

l'alumnat i l'

OBJECTIU

3.2.

'activitat dels grups d'
, amb l'objectiu d'
preservar-ne el llegat cultural i millorar-ne la qualitat de vida.

OBJECTIU

4.1.

,
consensuada amb el sector,
existents i l'establiment de zones de veda temporal o permanent, d'

OBJECTIU

4.2.

.

.

0,00%
, de
'

,

0,00%

'

,

'

111,78%

92,20%
,

, de forma
, el seguiment de les

,
, professionals,
,
ajuntaments, majoristes i detallistes de peix, associacions de consumidors i altres agents socials i institucionals relacionats amb la
pesca, amb la finalitat de preservardesenvolupen la seua activitat.

100,00%

.

72,41%
127,33%

Una vegada finalitzat l'exercici de 2016 i vist el compliment dels objectius previstos

en el pressupost, els fets més rellevants que han motivat aquesta execució han sigut els
següents:

- Els indicadors referits a la gestió d'ajudes finançades a càrrec del programa

operatiu Fons Europeu Marítim i de la Pesca FEMP, que figuren amb grau de compliment 0, no

s'han publicat les resolucions de convocatòria de les ajudes, per la qual cosa no s'han pogut
complir els objectius.

- Quant a l'objectiu 4. Indicador 1, les ajudes a la paralització de la flota pesquera,

que estan finançades amb fons FEMP i MAGRAMA, segons el repartiment realitzat en la
conferència sectorial, només es van convocar les ajudes per a la pesca de cércol i
d'arrossegament, i no es va convocar les ajudes per a paralització de flota amb arts menors.

- Quant a les actuacions incloses en l'objectiu 1. Indicador 1. Tramitació de llicències

de pesca recreativa, esparver i marisqueig, s'ha produït una demanda ciutadana molt per
sobre del que s'havia previst.

- I, finalment, l'actuació recollida en l'objectiu 4.2. Indicador 2, de la inspecció

pesquera, s'han tramitat quasi el doble de les sancions previstes.
Programa 542.20 Qualitat, Producció Ecològica, R+D+I
Execució: 54,79 %
OBJECTIUS
OBJECTIU

1.1.

OBJECTIU

2.1.

OBJECTIU

3.1.

OBJECTIU

5.1.

OBJECTIU

10.1.

OBJECTIU

13.2.

Valenciana:

,

%
.

, estatal i

, fomentarper les diferents figures de qualitat reconegudes.

20,00%
175,71%

de qualitat corresponents.
l'objecte d'augmentar les nostres exportacions com a base de l'economia i mantenir el
nostre potencial productiu.
'
.

36,67%

, l'

.

96,33%
0,00%
0,00%

- En relació amb l'objectiu 1.1, l'execució de l'indicador 2 (concessió d'ajudes a

figures de qualitat) només s'ha aconseguit un percentatge d'execució del 40 %, ja que

finalment en 2016 no es van convocar les línies d'ajudes del PDR-CV 2014-2020
corresponents a les submesures 3.1.1 i 3.2.1.

- Respecte a l'objectiu 10.1, quant als indicadors 1 (participants en activitats de

formació professional i adquisició de competències) i 2 (actuacions en activitats de formació
professional i adquisició de competències), el % executat és del 0 % ja que, finalment, en

2016 no es va poder convocar la línia d'ajudes del PDR-CV 2014-2020 corresponent a la
submesura 1.1.

- Quant a l'objectiu 10.1, indicador 3 (actuacions divulgatives sobre AE) i en relació

amb l'objectiu 13.2, no s'han executat ja que no han convocat les ajudes sobre estratègies
agroecològiques de dinamització per a emprenedors en el món rural.
Programa 714.70
Execució: 0 %
Finalment, en aquest grup s'integra el programa 714.70 Desenvolupament del Medi

Rural, que no ha sigut executat perquè en 2015 es va iniciar un primer procés de selecció
dels grups d'acció local, prèviament a la convocatòria d'ajudes; aquest procés va quedar
desert.

En 2016 es va iniciar un segon procés de selecció que actualment no està finalitzat.
L'execució del programa al 0 % respon al fet que en aquests moments estan

seleccionant-se els grups d'acció local 2014-2020, d'acord amb el que estableix l'Ordre
5/2016, d'11 d'abril, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i
Desenvolupament Rural.

S'ha finalitzat la primera fase de selecció al gener de 2017, i aquesta es va iniciar al

maig de 2016.

La segona fase està en curs i en aquesta es determinaran els candidats que són

definitius.

A més, cal assenyalar en relació amb els dos programes pressupostaris anteriors, i

amb el centre gestor encarregat de la seua execució, que una part important de la dotació

està encaminada a cofinançar el Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat

Valenciana 2014-2020 (PDR-CV 2014-2020). Aquest programa va ser aprovat per la
Comissió Europea al juliol de 2015 i que, una vegada aprovat, ha sigut necessari iniciar el

procediment d'elaboració i tramitació dels instruments jurídics, cosa que ha comportat un
endarreriment en les convocatòries o la no publicació d'aquestes.

D'altra banda, es van realitzar funcions sobre producció ecològica en 2016. Aquestes

funcions s'han plasmat en el I Pla Valencià de Producció Ecològica, presentat al novembre de
2016. Aquest pla serveix de referència per a l'adopció de mesures encaminades a l'execució
del pressupost.

CONCLUSIONS
La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

ha tingut, en termes globals, una favorable execució dels objectius, sobre la base de la

informació subministrada pels indicadors de resultats a 31 de desembre de 2016. En concret,

els objectius dels seus programes pressupostaris s'han aconseguit, de mitjana, en un 163,99
% del que s'havia previst.

No obstant això, no tots els programes pressupostaris han aconseguit aquest grau de

consecució en els objectius; hi ha 4 programes l'execució dels quals ha estat per sota del 80

% del que s'havia previst. Per contra, 7 programes finalitzen l'any amb un grau d'execució
dels objectius igual o per sobre del 100 %.

Programes
pressupostaris amb un
grau d'execució
inferior al 80 %;
33,33%

Programes
pressupostaris amb un
grau d'execució del
100 % o superior;
58,33%
Programes
pressupostaris amb un
grau d'execució
comprés entre el 80
% i el 100 %; 8,33%

Així, el 58 % dels programes pressupostaris de la Conselleria tenen una execució

superior a la prevista, i sumats al 8 % de programes que es van executar entre el 80 % i el
100 % del que s'havia previst, dóna com a resultat que més del 65 % dels programes de la
Conselleria es van executar per sobre del 80 %. Per contra, només el 33 % dels programes
van presentar un reduït grau d'execució, per sota del 80 % previst.

Per centres gestors, es pot apreciar que la major part tenen una execució dels

objectius per sobre del 80 % previst.

Destaca l'alt grau d'execució aconseguit pel programa que gestiona la Direcció

General de Medi Natural i Avaluació Ambiental (915,50 %) i pel qual gestiona la Direcció
General de Prevenció d'Incendis Forestals (199,86 %). Per la seua banda, la Direcció General

d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, així com la Sotssecretaria, aconsegueixen el 100 % dels

objectius, i la Direcció General de l'Aigua està pròxima a aquest percentatge amb un 91,67
% d'execució.

En un percentatge inferior al 80 % dels objectius inicials estan la Direcció General de

Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna i la Direcció general del Canvi Climàtic i
Qualitat Ambiental.
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L'avaluació de resultats dels programes pressupostaris de la Conselleria d'Habitatge,

Obres Públiques i Vertebració del Territori, segons els indicadors a 31 de desembre de 2016,
mostra un grau d'execució molt per sobre del que s'havia previst, s'han aconseguit els
objectius inicials en un 141 %, i destaca un programa que compleix els objectius previstos
en un percentatge superior al 300 %.

Atenent el nivell de realització, els programes pressupostaris es podrien classificar en

tres grups:

Programes pressupostaris amb un grau d'execució superior al 100 %. Aquest grup
està integrat per la major part de programes de la Conselleria: el programa 432.20

Urbanisme amb una execució del 306 % i el programa 511.10 Direcció i Serveis Generals
amb una execució del 194 %, percentatges superiors a la mitjana de la Conselleria, el

programa 431.10 Arquitectura, Habitatge i Projectes Urbans amb una execució del 128 % i,
finalment, el programa 442.70 Ordenació del Territori i Paisatge amb una execució del 110
%.

Programes pressupostaris amb un grau d'execució comprés entre el 80 % i el 100

%. En aquest grup està el programa pressupostari 513.30 Planificació, Transports i Logística
amb una execució superior al 96 %.

Programes pressupostaris amb un grau d'execució inferior al 80 %. En aquest grup
hi ha dos programes pressupostaris: el programa 514.30 Ports, Aeroports i Costes amb un

grau d'execució del 78 % i el programa 513.10 Infraestructures Públiques amb un grau
d'execució del 77 %. Cal destacar que els dos programes estan en uns graus d'execució
superiors al 75 %.

Gràfic 1. Programes pressupostaris de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i
Vertebració del Territori, segons el grau d'execució dels indicadors. 31 de desembre de 2016.
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Programa 432.20 Urbanisme
Execució: 306,31 %
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El programa 432.20 Urbanisme va aconseguir els objectius molt per sobre de la

mitjana de la Conselleria, amb un grau d'execució d'aquests, en termes mitjans, del 306 %.
No obstant això, l'assoliment dels diferents objectius no va ser homogeni, i, malgrat que la

major part d'aquests es van aconseguir molt per sobre del que s'havia previst, alguns
objectius no es van aconseguir al 100 %.

L'objectiu 1.1. Impulsar la tramitació de plans generals adaptats a la normativa

urbanística, territorial i ambiental vigent mostra un execució del 72 %. Això és degut en part

al fet que en l'indicador 1.1.2 referit a quantitats satisfetes en concepte de pagament pels
treballs realitzats objecte de la subvenció, el valor inicial es va reduir a 183,47 (milers

d'euros) i es van pagar 95,76 (milers d'euros), i la resta es va deixar pendent de resolució
judicial que ha sigut favorable a l'Administració, que va quedar alliberada de pagar al
recurrent, raó per la qual no s'ha executat la resta del pressupost. D'altra banda, si s'ha

complit l'objectiu de no tindre cap expedient de subvenció obert, pendent de liquidar
(objectiu 1.1.1).

Per la seua banda, en l'indicador 1.4.2, sobre incorporació d'assentaments en el

registre de plans ja existents, s'ha realitzat un gran esforç pel personal del servei per a

penjar en la pàgina web, a la disposició del públic general, els documents urbanístics
aprovats per les CTU (comissions territorials d'urbanisme) d'Alacant. Els indicadors 1.5.1,

sobre consultes en la pàgina web de la informació sobre aquestes qüestions i 2.2.1,
accessibilitat a la pàgina web d'Urbanisme. Visites a la pàgina web mostren l'interés de
disposar d'aquesta informació.

Programa 511.10 Direcció i Serveis Generals
Execució: 194,46 %
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El programa aconsegueix els objectius en un 194 % sobre el que s'havia previst, la

qual cosa implica una desviació positiva davant dels resultats que inicialment es van
programar.

El programa només té un objectiu: facilitar el compliment d'objectius de la resta de

programes. Millora dels procediments interns de tramitació i gestió, que es desglossa en 31
indicadors.

El resultat del programa està determinat pels elevats graus d'execució d'alguns dels

indicadors. Dels 31 indicadors assenyalats en aquest programa pressupostari, 19 d'aquests

superen el percentatge del 100 % d'execució respecte al valor inicial, bé perquè aquest ha
sigut prudent/baix, o perquè en altres casos com ara l'indicador 23: el nombre d'entrades
per registre telemàtic ha augmentat exponencialment o l'indicador 21: nombre d'incidències
de permisos i llicències és molt difícil d'estimar a priori.

La resta d'indicadors ha superat el percentatge del 50 % excepte dos indicadors el 8 i

el 24 l'execució dels quals ha sigut 0, en el primer cas perquè es van iniciar procediments de

caràcter específic TECE per a les convocatòries d'habitatge, però no es va arribar a temps,

per la qual cosa es van haver de deixar, per a l'any 2017 que sí s'han preparat, quant a
l'indicador 24 no s'ha pogut realitzar per no disposar actualment de mitjans.
Programa 442.70 Ordenació del Territori i Paisatge
Execució: 110,37 %
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El programa 442.70 Ordenació del Territori i Paisatge aconsegueix els objectius en un

110 %, lleugerament superior al que s'havia previst.

No obstant això, aquesta execució no ha sigut homogènia, hi ha alguns objectius que

van presentar valors d'execució molt per sobre de la mitjana i uns altres que van presentar
valors molt reduïts.

Així, els indicadors 2.1.1, dirigit a formular el Pla d'Acció Territorial de l'Àrea

Funcional dels Ports-el Baix Maestrat, i 6.1.2, sobre el nombre de jornades divulgació del Pla
d'Acció Territorial de l'Àrea Funcional dels Ports-el Baix Maestrat, tenen un grau d'execució
del 0 %, perquè no s'han pogut implementar durant l'exercici.

Tampoc s'han complit els indicadors de l'objectiu 5.1, referits a temps de tramitació de
diferents tipus d'expedients.

Programes pressupostaris amb un grau d'execució comprés entre el 80 % i el 100
%.

Programa 513.30 Planificació, Transports i Logística
Execució: 96,61 %
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%
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El programa 513.30 Planificació, Transports i Logística va aconseguir els objectius de

mitjana, en un 96 %, lleugerament inferior al 100 % previst.

L'objectiu 4.1, que engloba cinc indicadors, l'execució s'ha realitzat al 100 % en la

major part d'aquests, només l'indicador 5. Exàmens de conductores/conductors no s'ha
realitzat totalment l'execució i ha arribat a un 85,71 %, segons la normativa vigent en

l'actualitat, només es poden realitzar sis exàmens a l'any. Entenem, per tant, que el valor
inicial estava incorrecte.

Quant a l'objectiu 4.2. Indicadors 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3. Aquest objectiu engloba tres

indicadors. L'execució en aquests ha sigut molt dispar, en algun cas s'ha sobrepassat i en uns

altres s'ha quedat molt per sota del que s'havia pressupostat. Així, en relació amb els

indicadors 4.2.1 referit a actuacions inspectores i 4.2.2 sobre actes i butlletins iniciats, hem
de tindre en compte que les estimacions per a realitzar aquestes tasques depenen de les

sol·licituds d'altes d'operadors de transport que tenen entrada al llarg de l'any, també
depenen de la disponibilitat dels inspectors.

En relació a l'altre indicador amb notables diferències, l'indicador 4.2.3. Expedients

sancionadors tramitats, en aquest exercici els iniciats són 3.280 i els executats 5.612, i la
suma d'aquests seria 8.892, que s'aproxima prou al valor inicial.

Programes pressupostaris amb un grau d'execució inferior al 80 %.
Programa 514.30 Ports, Aeroports i Costes
Execució: 78,13 %
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El programa 514.30 Ports, Aeroports i Costes no va aconseguir els objectius al 100 %

del que s'havia previst, i aquests es van aconseguir, de mitjana, en el 78 %.

No obstant això, aquesta execució no va ser homogènia i encara que la major part

dels objectius tenen un grau d'execució per sobre del 100 %, algun d'aquests tenen valors
d'execució prou reduïts.

Així, l'indicador 1.1.1, l'indicador fa referència a la redacció del Pla d'Infraestructures

Portuàries de la Comunitat Valenciana previst en la Llei de ports de la Generalitat. No s'ha
iniciat per falta de disponibilitat pressupostària per a la programació.

L'indicador 1.1.2, l'indicador fa referència a la redacció i aprovació de documents de

delimitació d'espais i usos portuaris. Si bé, estan en redacció diversos d'aquests documents,

cap d'aquests s'han aprovat al llarg de 2016. Aquests documents són prolixos i amb una

tramitació que implica nombroses administracions, cosa que suposa una gran demora en el
seu procés.

Quant a l'indicador 1.1.3, l'objectiu fa referència a les actuacions inspectores per a

verificar concessions i autoritzacions en els ports de la Generalitat. El seu nombre depén de
la disponibilitat dels mitjans humans i de la necessitat que es detecte en funció del
coneixement d'incidències.

L'indicador 1.5.1, inversió en conservació d'infraestructures portuàries. Objectiu:
despesa prevista en conservació d'infraestructures. L'execució és del 95 % per ser una labor
bàsica i prioritària en l'àmbit de les infraestructures portuàries.

Per la seua banda, l'indicador 1.6.1, la tramitació dels contractes corresponents per a

l'elaboració de documents que recullen la possible ordenació del front port ciutat de diversos

ports ha tingut problemes. Això ha impossibilitat la contractació i execució. Aquest any de
2017 s'ha tornat ha iniciar aquesta tramitació mitjançant procediment per lots.

Atés que l'objectiu 1.2 i els indicadors associats des de l'1.2.1 fins a l'1.2.20 van en

funció del volum d'activitat en els ports dependents d'aquesta comunitat autònoma,
l'augment, disminució o compliment dels objectius depén sempre del nombre d'embarcacions
i vaixells que entren en els nostres ports, així com del volum d'activitat que s'hi realitze, tant
terrestre com a marítima.

Quan les taxes: C00 Usos i ocupació d'espais en els ports de la Generalitat en virtut

d'autoritzacions i concessions, G-5 Embarcacions esportives i de recreació, i I-2 Superfícies i
locals, s'ha superat l'objectiu, perquè, a més del que s'ha esmentat anteriorment, s'ha
reincorporat personal, i s'ha actualitzat, en l'anualitat 2016, l'endarreriment acumulat en la
liquidació de taxes reportades.

L'indicador 2.1.1, el valor objectiu fixat per la Direcció General de Pressupostos és de

3.800 expedicions de titulacions nàutiques i subaqüàtiques per a l'anualitat 2016. Si bé, les
titulacions tramitades pel Servei d'Administració de Ports d'Alacant ascendeixen a 4.907 en
l'any 2016, per tant s'ha superat l'objectiu previst.

L'indicador 2.1.2, el valor objectiu fixat per la Direcció General de Pressupostos és de

60 autoritzacions d'obertura per a l'anualitat 2016; si bé, s'han tramitat 97 autoritzacions pel

Servei d'Administració de Ports d'Alacant l'any 2016, s'ha superat l'objectiu previst. Els

recursos humans i materials del departament estan ajustats al volum de treball existent i es
realitza una contínua labor de modernització de les aplicacions informàtiques de gestió en
col·laboració amb DGTI.

L'indicador 2.1.3, el valor objectiu fixat per la Direcció General de Pressupostos és de

50 autoritzacions per a l'anualitat 2016. Autoritzacions tramitades pel Servei d'Administració
de Ports d'Alacant, 52 autoritzacions anualitat 2016, s'ha superat l'objectiu previst.

L'indicador 2.1.4. Valor objectiu inicial 2016: 220 autoritzacions. Execució a

31/12/2016: 208 autoritzacions. % execució 2016: 94,55 %.

Durant l'exercici 2016, en col·laboració amb la DGTI, s'ha realitzat una important

millora en la tramitació d'aquestes autoritzacions, i s'ha integrat en l'aplicació informàtica
ESPIGÓN de gestió de ports i embarcacions esportives. Les actuacions realitzades han sigut
les següents:

1. Disseny i desenvolupament d'un mòdul específic de Registre de Lloguer

d'Embarcacions de Recreació, dins de l'aplicació informàtica ESPIGÓN.

2. Depuració de dades anteriors, i migració de dades a la nova aplicació informàtica.
3. Revisió i tramitació dels nous expedients de 2016, i alta d'aquests en la nova

aplicació.

4. Creació del nou Registre de Lloguer d'Embarcacions de Recreació, publicat en la

pàgina web de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori:

http://www.habitatge.gva.es/web/actividades-nauticas/registro-de-arrendamiento-

de-embarcaciones-de-recreo

L'indicador 3.1.1, sobre resolucions a l'any de sol·licituds d'autorització d'usos i

actuacions en zona de servitud de protecció costanera, s'utilitza la unitat de mesura de
resolucions, i resulta una estimació prèvia per a l'any de 200 resolucions, que corresponia a
la mitjana d'entrades de sol·licituds d'autorització en anys anteriors. Vist que totes les

sol·licituds es resolen expressament en un termini mitjà aproximat de 4 mesos, el resultat de
les autoritzacions que han entrat en 2016 i que han sigut resoltes en aquest mateix any és

de 166. Cal tindre en compte que es resolen més autoritzacions, ja que, sobretot en els
primers mesos de l'any 2016, es resolen les sol·licituds que han entrat en els últims mesos
de 2015.

L'indicador 3.1.2, fa referència a declaracions responsables a l'any tramitades per

actuacions en zona de servitud de protecció costanera, s'havia estimat una mitjana
d'entrada de 100 expedients; no obstant això, finalment han tingut entrada quasi el
triple, de les quals es consideren valorades i tramitades 274.

La mitjana d'entrades supera el que s'havia previst, ja que en la mesura del possible

es promou que les pretensions dels ciutadans es resolguen preferentment per mitjà de

declaració responsable i, a més, s'ha observat un lleuger increment de les peticions d'obres
en edificacions existents.

L'indicador 3.1.3, sobre resolucions a l'any d'expedients sancionadors per usos i

actuacions en zona de servitud de protecció costanera, s'havien estimat uns 60 sancionadors
d'infraccions greus amb resolució expressa; no obstant això, s'han inclòs en les dades com a

resultat 221 que són totes les denúncies greus i lleus que han entrat, ja que encara que no

tenen resolució expressa per falta de mitjans personals per a la seua resolució, sí que han
sigut valorades tècnicament i, excepte aquelles que es resolen expressament per ser molt

greus i portar aparellada la mesura de demolició, la resta s'han arxivat i es consideren
resoltes per prescripció.

Indicador 3.1.4, sobre informes a l'any sobre usos i actuacions en el domini públic

maritimoterrestre, es va estimar l'entrada de 300 sol·licituds d'informes d'aquest tipus i

s'han complit les previsions ja que han entrat 316, que són els que s'han computat com a
resolts, encara que no ho han sigut expressament, ja que la falta de mitjans personals obliga

a seleccionar els més importants per a emetre expressament. La resta s'arxiva després d'un

examen previ per a determinar-ne la transcendència. Transcorregut el termini d'un mes des
que tenen entrada ja no té sentit l'emissió, per tant es consideren resolts positivament.

L'indicador 3.1.5, informes a l'any sobre plans urbanístics de municipis litorals, es va

estimar un nombre de 10 d'entrades de petició d'informe; no obstant això, han tingut
entrada 15. Tots aquests emesos expressament, donada la rellevància de la seua emissió.

L'indicador 3.2.1, actuacions de recuperació d'espais públics en el litoral, s'havien

previst dues actuacions; no obstant això, només s'ha executat una actuació per assumpte de
terminis.

L'indicador 3.3.1, actuacions de millora de l'accessibilitat a la costa, s'havien previst

dues actuacions; no obstant això, només s'ha executat una actuació per assumpte de
terminis.

L'indicador 4.2.1, sobre l'elaboració del Pla d'Inspeccions Aeroportuàries, el Pla

d'Inspeccions Aeroportuàries és únic i anual, i es va elaborar d'acord amb el conveni signat
amb l'Agència Estatal de Seguretat Aèria.

L'indicador 4.2.2, inspeccions aeroportuàries. La falta de mitjans tècnics per a

realitzar les inspeccions (servei de topografia), així com la cancel·lació dels cursos de
formació de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria per a inspectors, han fet impossible dur a
terme aquest pla.

Programa 513.10 Infraestructures Públiques
Execució: 77,64 %
OBJECTIUS

OBJECTIU 1.1.
OBJECTIU 1.2.

OBJECTIU 2.2.

%

'infraestructures del transport a persones amb

.

OBJECTIU 2.1.

.

, especialment en ciutats i

.

Ciutadans que coneixen,

OBJECTIU 3.1.

.
.

OBJECTIU 3.2.

169,09
57,50
0,00
0,00
99,24

.

140,00

El programa té l'execució més baixa de tots els programes de la Conselleria, amb una

execució del 77 % sobre els valors inicialment previstos.

De l'anàlisi individual d'aquests, es pot apreciar que l'indicador 3.1.1, trams de la

xarxa de carreteres inspeccionats des del punt de vista de la seguretat viària, es va complir
en el primer semestre l'objectiu proposat, però en el segon semestre només es va poder

executar la meitat del que s'havia previst, ja que el Servei de Seguretat Viària va haver de
dedicar recursos a l'elaboració del Pla Director de Seguretat Viària, cosa que no estava
prevista quan es van publicar els objectius i indicadors del pressupost per a 2016.

Quant a l'objectiu 3.1.2. Trams de concentració d'accidents analitzats en la xarxa

viària de la Generalitat, es va poder complir al 100 %, perquè en el primer semestre ja
s'havia executat el 90 % del total anual.

CONCLUSIONS
Les dades d'execució dels indicadors de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i

Vertebració del Territori mostren que la Conselleria va aconseguir els objectius previstos en
un 141 %, és a dir, va complir els objectius per sobre del que s'havia estimat, i mostra, per
tant, una elevada eficàcia en la gestió.

No obstant això, l'existència de considerables desviacions positives en el compliment

dels objectius d'algun dels programes aconsella sotmetre aquestes desviacions a una anàlisi
més detallada per part dels centres competents de la seua gestió, a fi de conéixer les raons a

les quals obeeixen aqueixes diferències amb el que s'havia programat i, si escau, utilitzar

aquesta informació per a millorar les estimacions dels valors previstos dels indicadors de cara
a exercicis futurs.

Els programes que van aconseguir íntegrament els objectius assignats són majoria, i

representen un percentatge del 57 % del total dels programes de la Conselleria. D'altra

banda, el programa pressupostari 513.30 Planificació, Transports i Logística, que representa
el 14 %, té un grau d'execució entre el 80 i el 100 % i, finalment, el 28 % dels programes de
la Conselleria presenten dades d'execució inferiors al 80 %. Cal matisar que aquests dos

programes, el 513.10 Infraestructures Públiques i el 514.30 Ports, Aeroports i Costes, estan
per sobre del 75 % d'execució en els dos casos.

Programes
pressupostaris amb un
grau d'execuc ió
inferior al 80 %;
28,57%

Programes
pressupostaris amb un
grau d'execució del
100 % o superior;
57,14%
Programes
pressupostaris amb un
grau d'execuc ió
c omprés entre el 80 %
i el 100 %; 14,29%

L'anàlisi per centres gestors mostra que tots els centres directius compleixen els

objectius segons el que s'havia previst, excepte la Direcció General d'Obres Públiques,

Transports i Mobilitat. Així, la Direcció General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge
compleix els objectius per sobre del 200 % respecte al que s'havia previst, en gestionar
aquest centre directiu un dels programes pressupostaris amb millors resultats. Per contra, la

Direcció General d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat obté el menor grau d'execució de la
Conselleria, amb un percentatge del 84 %.
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RESPONSABILITAT

L'avaluació de resultats dels programes pressupostaris de la Conselleria de

Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, segons els indicadors a 31 de

desembre de 2016, mostra que es van aconseguir els objectius de la Conselleria en un
126,93 % sobre el que s'havia previst.

Atenent el nivell de realització, els programes pressupostaris es podrien classificar en

dos grups:

Programes pressupostaris amb un grau d'execució superior al 100 %. La major part
dels programes pressupostaris de la Conselleria s'han executat per sobre dels valors
previstos. En concret són: el programa 111.80 Responsabilitat Social i Foment de

l'Autogovern, amb una execució del 207 %, el programa 112.90 Transparència en l'Activitat

Pública i Participació Ciutadana, amb una execució del 110,70 % i el programa 134.10
Cooperació Internacional al Desenvolupament amb una execució del 111,48 %.

Programes pressupostaris amb un grau d'execució inferior al 100 %. En aquest grup

està el programa 121.10 Atenció al Ciutadà, Qualitat i Inspecció de Serveis amb una
execució del 78,51 %.

Gràfic 1. Programes pressupostaris de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social,
Participació i Cooperació, segons el grau d'execució dels indicadors a 31 de desembre de
2016.
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Programa 111.80 Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern
Execució: 207 %

%

OBJECTIUS
OBJECTIU

1.1.

OBJECTIU

1.2.
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1.3.
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1.4.

1500,00%

Impulsar i orientar les iniciatives legislatives del desplegament estatutari.
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.
.

,

,

'autogovern i el desenvolupament institucional,
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L'execució dels objectius del programa 111.80 Responsabilitat Social i Foment de

l'Autogovern, d'acord amb la informació subministrada pels indicadors d'execució, es va
situar en el 207 %, sobre els valors previstos, i és el programa que millor resultats té de la
Conselleria.

Respecte a l'objectiu 1.1. Impulsar i orientar les iniciatives legislatives de

desplegament estatutari. En aquest objectiu, els informes han tractat aspectes com l'itinerari
per a conformar una estratègia de promoció i consolidació del model valencià d'autogovern,
el desenvolupament estatutari en el marc d'un model propi d'autogovern (La base jurídica de

l'autonomia política, la determinació dels àmbits materials d'actuació preferent i la selecció

dels instruments idonis per a aconseguir els resultats pretesos), la naturalesa, composició i

funcions de la Comissió Mixta de Transferències i de la Comissió Bilateral de Cooperació
Administració General de l'Estat-Generalitat Valenciana, i els efectes de les sentències
82/2016, de 28 d'abril, 110/2016, de 9 de juny, i 192/2016, de 16 de novembre, del Tribunal

Constitucional, amb les quals es resolgueren els recursos d'inconstitucionalitat plantejats,
respectivament, contra les lleis valencianes en matèria de règim econòmic matrimonial,
unions de fet formalitzades i/o relacions familiars dels fills i les filles amb els progenitors dels

quals no conviuen. Tot això a més dels informes elaborats, al llarg de 2016, per a emetre
al·legacions sobre els avantprojectes i projectes normatius d'altres conselleries dins del
tràmit previst pels articles 42 i 43 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell.

L'objectiu

1.2.

Impulsar

les

relacions

institucionals

amb

la

resta

de

les

administracions públiques relacionades amb cada iniciativa de desplegament estatutari.
Aquest objectiu es considera executat després de la publicació de les bases reguladores per
les quals s'aproven les subvencions als ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat per a
la realització d'activitats de desenvolupament i difusió de l'Estatut d'Autonomia i la

recuperació i divulgació del Dret Foral Civil Valencià, així com amb la publicació i resolució de
la convocatòria.

Si bé, en principi es va estimar un nombre aproximat d'expedients, i es prenia com a

referència convocatòries anteriors, els expedients tramitats van ser menys, tal vegada com a
conseqüència que el període de presentació de sol·licituds va coincidir amb el mes d'agost.

Respecte a l'objectiu 1.3. Impulsar i orientar les iniciatives de desplegament

estatutari d'índole no legislativa. Objectiu executat a l'haver tramitat i signat tots els

convenis que en aquest àmbit es van programar; conveni amb les universitats públiques per
a sistematitzar la normativa valenciana, conveni amb la Real Acadèmia de Cultura
Valenciana, conveni amb la Universitat de València per al manteniment de la Càtedra de Dret
Foral Valencià i conveni amb el Tribunal de les Aigües de València.

Les parts han complit les obligacions derivades d'aquests convenis i cada una

d'aquestes realitzen, respectivament, les activitats inherents a fi dels convenis.

Quant a l'objectiu 2.1. Impulsar la recuperació i desplegar el Dret Foral Civil Valencià,

així com totes aquelles iniciatives relacionades amb la seua investigació, promoció,

divulgació, consolidació i implantació en la societat. En compliment del present objectiu cal

esmentar la labor realitzada per la Comissió de Codificació Civil Valenciana i l'Observatori de
Dret Civil Valencià.

Després de les sentències del Tribunal Constitucional dictades durant l'exercici 2016,

per les quals es declaraven contràries a la Constitució les lleis valencianes dictades a

l'empara de la competència per a legislar en matèria de Dret Civil Foral, diverses han sigut
les accions empreses en la matèria, canalitzades a través de la Comissió de Codificació Civil

Valenciana entre aquelles les declaracions institucionals després de les sentències del
Tribunal Constitucional i l'elaboració d'un informe tècnic de valoració de les diferents opcions
jurídiques que garantisquen la competència de les Corts per a legislar i desplegar el Dret
Civil Valencià.

S'han fet actes institucionals en defensa de la competència esmentada com el

realitzat el 29 de juny en el Palau de la Generalitat en defensa del Dret Civil Valencià que va

aglutinar bona part de la societat civil valenciana, així com altres actes amb l'Associació de
Juristes Valencians.

Objectiu 2.2. Exercir les atribucions relacionades amb la promoció de l'autogovern i

el desenvolupament institucional així com la formació i divulgació. Destacar en aquest

apartat l'edició i publicació del núm. 61 de la Revista Valenciana d'Estudis Autonòmics
dedicada al finançament autonòmic.

Del número mencionat s'han editat 400 exemplars que s'han distribuït no solament a

la Comunitat Valenciana sinó també en la resta del territori nacional.

El número mencionat de la revista va ser presentat en el Palau de la Generalitat pel

molt honorable president amb l'assistència de gran quantitat de mitjans de comunicació.
També es difon via pàgina web.

Objectiu 3.1. Convertir la Comunitat Valenciana en referent quant a la inclusió de

polítiques de responsabilitat social en la gestió de les seues organitzacions. Quant a la
realització de fòrums o trobades, s'ha executat íntegrament.

Divulgació i aclariment del concepte de responsabilitat social empresarial (RSE) i

informació sobre els avantatges i les oportunitats que per a les empreses de la Comunitat
implica la integració de les preocupacions socials en la gestió empresarial.

S'ha complit aquest objectiu, ja que a través del conveni amb Fundació Adecco s'han

realitzat 3 jornades, així com taules de diàleg amb empreses de les diferents províncies, el
30 de setembre, a València; l'11 d'octubre, a Castelló, i el 14 d'octubre, a Elx.

A més, s'ha assistit a nombroses trobades i a fòrums com ara el congrés OKKO

celebrat a Torrent o l'assistència a Forética.

Objectiu 3.2. Diagnosticar el coneixement i la pràctica de la cultura de la

responsabilitat social per les organitzacions i la ciutadania. Realització de campanyes
divulgatives i accions formatives, executat íntegrament.

Dins del conveni amb la Fundació Adecco s'ha dissenyat una guia bàsica sobre com

implantar la responsabilitat social corporativa en les empreses pime, també s'ha realitzat una

campanya de comunicació i sensibilització per al foment de la RSE, en relació amb la

campanya de divulgació es va enviar un kit de premsa a 55 mitjans de comunicació que han
donat lloc a 4 impactes en premsa escrita i 22 impactes en mitjans digitals.

Objectiu 3.3. Fomentar les relacions de la Comunitat Valenciana amb altres països en

matèria de responsabilitat social per a l'intercanvi d'experiències. La matèria de la
responsabilitat social s'està impulsant des de l'assumpció per aquesta conselleria de la

competència, aquest primer any s'intenta donar una coherència en les polítiques de les

diferents conselleries, ja que la responsabilitat social no estava enfocada des de la
transversalitat i la complementarietat que comporta, i es realitzaren algunes accions

puntuals en sectors, per tant ha sigut una posició de diagnòstic intern com un primer punt de
partida concret.

S'han realitzat contactes amb altres comunitats autònomes per a l'intercanvi

d'experiències. No obstant això, la Generalitat a través de la Direcció General de

Responsabilitat Social i Foment d'Autogovern, és soci institucional d'Enterprise 2020 Pacte
Europeu per la Joventut, que constitueix una línia d'acció de l'estratègia europea de
responsabilitat social empresarial (RSE) llançada per la Comissió Europea en 2011, que
fomenta la promoció i difusió de les millors pràctiques de RSE, articulades de forma
col·laborativa i liderades per empreses.

Objectiu 4.1. Promoure la cultura de la responsabilitat social entre les organitzacions

i la ciutadania. L'elaboració de l'avantprojecte de llei de la Generalitat per al foment de la

responsabilitat social que té com a objecte promoure i fomentar en l'àmbit de la Comunitat
Valenciana el desenvolupament d'accions i polítiques socialment responsables en les
administracions públiques, el seu sector públic instrumental, en les empreses i, en general,

en les organitzacions públiques o privades, perquè en el disseny, desenvolupament i posada
en marxa de les seues polítiques, plans, programes, projectes i operacions s'assumisquen
criteris de sostenibilitat social, ambiental, econòmica i financera.

L'objectiu de promoció de la cultura de la RS entre les organitzacions i ciutadania ha

transcendit d'allò que es va fixar estrictament com a indicador, el disseny d'una marca

específica i desenvolupament gràfic d'aquesta, si bé, per a acompanyar la difusió de la

cultura de la RS a la Comunitat, s'ha creat un logo institucional que acompanya les accions
que s'hi realitzen en la matèria.
Objectiu

4.2.

Promoure

la

inclusió

de

polítiques

de

responsabilitat

en

les

organitzacions públiques i privades i difondre el seu coneixement entre la ciutadania. La

col·laboració i coordinació amb diferents centres directius de la Generalitat Valenciana per a
adoptar

estratègies

basades

en

els

principis

de

complementarietat,

coordinació

i

transversalitat, de manera que s'assegure una coherència en les seues polítiques i accions
específiques que conclouran en l'aprovació del Pla Valencià de Responsabilitat Social,
instrument de planificació i gestió de la Generalitat per a dur a terme la seua política en
aquesta matèria, una vegada aprovada la Llei per al foment de la responsabilitat social.

En aquest objectiu de promoció s'inclou la redacció de l'ordre per la qual es fixen les

bases reguladores de subvencions per a associacions i entitats en matèria de responsabilitat
social.

Objectiu 4.3. Dinamitzar l'aplicació de la responsabilitat social en les administracions

i sector públic valencià. L'aprovació per mitjà de l'Acord del Consell de 4 d'agost de 2016

(DOCV núm. 7852, de 17.08.2016), de la Guia pràctica per a la inclusió de clàusules de

responsabilitat social en la contractació i en subvencions de la generalitat i el seu sector
públic.

Aquesta guia és una eina dinàmica que el seu objectiu és implantar i incorporar de

forma progressiva i transversal el valor de la responsabilitat social en l'Administració

valenciana, mitjançant la integració de criteris socials, ambientals i ètics, tant en la
contractació com en la concessió d'ajudes públiques.

L'aprovació de la guia comporta la difusió d'aquesta entre les administracions

públiques, inclosa l'Administració local, mitjançant jornades de formació dirigides tant al
personal tècnic com al responsable polític.

La creació d'un reconeixement als ajuntaments no s'ha realitzat, perquè suposa el

desenvolupament de la xarxa de municipis socialment responsables que es produirà després
de l'aprovació de l'avantprojecte de llei, però sense perjudici d'això, durant aquest exercici
l'aplicació de la responsabilitat social en la Generalitat i el seu sector públic s'ha complit amb
l'elaboració, publicació i difusió de la guia pràctica mencionada.

Objectiu 4.4. Creació d'un suport gràfic per a articular la comunicació sobre

responsabilitat social. Creació d'una pàgina web i desenvolupament interactius.

En la pàgina web de la Conselleria s'ha creat el bàner sobre responsabilitat social que

recull la normativa existent tant a àmbit europeu com a àmbit estatal en matèria de
responsabilitat social.

Objectiu 4.5. Aplicació de les TIC per a la difusió de la responsabilitat social. Es va

crear el fòrum en línia des del 4 de juliol fins al 15 de setembre de 2016, on la ciutadania va
poder aportar suggeriments, al·legacions i observacions sobre el document debat de la Llei
per al foment de la responsabilitat social. Es van comptabilitzar sobre 120 aportacions a
través del fòrum en línia.

Programa 112.90 Transparència en l'Activitat Pública i Participació Ciutadana
Execució: 110,70 %
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L'execució dels objectius del programa 112.90 Transparència en l'Activitat Pública i

Participació Ciutadana, es va situar en el 110,70 %, i s'aconsegueix, per tant, un nivell
d'execució superior a les previsions inicials.

Dels objectius establits per al pressupost 2016, un 65,22 % d'aquests han sigut

executats íntegrament o per sobre dels valors inicialment previstos. Un 8,70 % dels objectius
s'han executat entre un percentatge que oscil·la entre el 50 % i el 100 %. Finalment, un
26,10 % dels objectius no ha tingut execució, perquè les activitats previstes no s'han
implementat.

Diversos dels objectius del programa han aconseguit una execució del 100 % i fins i

tot superior. Destacar l'execució per sobre de les previsions inicials en els objectius 1.1, 2.1,
3.1, 4.1, 6.1 i 8.1, motivada per l'elevada concurrència de sol·licituds a les convocatòries de

subvencions per al foment de la transparència i la participació ciutadana, a l'elevat nombre
de participants en els cursos de formació de l'IVAP en matèria de transparència i participació,

i a l'important nombre d'activitats de foment, divulgació i difusió realitzades (seminaris,
taules redones, etc.).

Diversos dels objectius del programa s'han executat aconseguint el 100 %, com és el

cas de l'objectiu 1.2. Recuperar la confiança de la ciutadania en els integrants del Consell i
en els seus alts càrrecs, l'objectiu 1.3. Impulsar i supervisar l'aplicació de la Llei 2/2015 a les

entitats locals i altres ens públics compresos en el seu àmbit d'aplicació, l'objectiu 2.1.

Facilitar una nova cultura d'obertura informativa, reutilització de dades obertes i fomentar

una relació proactiva de la ciutadania amb les institucions de la GVA, l'objectiu 2.2. Coordinar
les diferents conselleries i el sector públic instrumental de la GVA perquè faciliten les dades

necessàries per al compliment de la Llei 2/2015 i les normes de desplegament, l'objectiu 2.3.

Impulsar i millorar la comunicació proactiva a través de les xarxes socials, l'objectiu 5.1.
Prestar suport administratiu als òrgans del Consell de Transparència, i l'objectiu 6.2. Creació
del Consell de Participació Ciutadana de la CV.

No obstant això, hi ha uns objectius que no s'han implementat, per diverses raons.

En el cas de l'objectiu 6.3. Posada en marxa del Programa Palaus Transparents, les dificultats
en la tramitació de l'expedient de contractació, la necessitat de realitzar una segona licitació

per la no concurrència d'ofertes al primer procés, i la mateixa complexitat del programa on hi
ha implicades diverses entitats públiques i privades, han provocat que l'inici del programa
s'haja endarrerit a 2017, i, per tant, no s'hagen pogut complir les expectatives de visitants
previstes per a 2016.

Els objectius 7.1. Enfortiment del teixit associatiu i 7.2. Promoció d'espais ciutadans

de comunicació, treball i trobada de les entitats ciutadanes, que requerien la imprescindible

col·laboració de la Direcció General de Tecnologies de la Comunicació i el Coneixement, no
s'han pogut executar per haver-se prioritzat durant 2016 altres projectes en matèria de
transparència: creació de gvaOberta, sol·licitud telemàtica d'accés a la informació pública i
nou registre telemàtic d'alts càrrecs (RABAC).

Programa 134.10 Cooperació Internacional al Desenvolupament
Execució: 111,48 %
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El programa 134.10. Cooperació Internacional al Desenvolupament mostra un grau

d'execució superior als valors previstos.

En relació amb els indicadors del programa pressupostari 134.10. Cooperació

Internacional al Desenvolupament, del pressupost 2016, s'efectuen les consideracions
següents:

Objectiu 1.1. Modificar el marc normatiu sota els principis de participació i consens.
Indicador 1. Nombre de revisions i modificacions normatives.
Per a la seua execució s'ha tingut en compte la publicació del Decret 75/2016, de 17

de juny, del Consell, pel qual es regula el Consell Valencià de Cooperació al Desenvolupament

(DOCV 22.06.2016), així com l'aprovació de l'avantprojecte de llei de cooperació i
desenvolupament sostenible pel Ple del Consell de 30 de setembre de 2016.

Objectiu 1.2. Fomentar i ampliar els canals de participació de la ciutadania i les

ONGD en el desenvolupament de la planificació, gestió i avaluació de la política de cooperació
al desenvolupament com a instrument efectiu per a remoure obstacles al ple exercici dels
drets fonamentals de les persones.

Indicador 1. Nombre de reunions realitzades pels òrgans de participació.
Per a la seua execució s'han tingut en compte la convocatòria als òrgans col·legiats

següents: Consell Valencià de Cooperació al Desenvolupament (3), Comité Permanent d'Acció
Humanitària (3) i Comissió Interdepartamental de Cooperació al Desenvolupament (1).

Indicador 2. Actuacions de foment de participació en voluntariat social. No s'han dut

a terme actuacions en aquesta matèria.

Objectiu 1.3. Millorar l'accessibilitat a la informació relativa a la cooperació

valenciana implementant, a més, processos de transparència i rendició de comptes.

Indicador 2. Percentatge de projectes avaluats. El percentatge d'execució s'ha

determinat en funció dels projectes presentats a la Direcció General per a l'emissió
d'informes d'avaluació semestral i final.

Indicador 3. Percentatge de publicació de projectes subvencionats. Per a la seua

execució s'ha tingut en compte les adjudicacions de les tres convocatòries de subvencions

realitzades per la Direcció General i que figuren íntegrament en la informació que ofereix la
pàgina web.

Objectiu 1.4. Apostar per la formació en educació per al desenvolupament com a

element de millora permanent de l'acció tant dels agents de la cooperació com de l'acció
conjunta de la cooperació valenciana.

Indicador 1. Nombre d'escoles adherides al programa d'escola solidària. La línia

pressupostària destinada a la implementació i posada en marxa de les escoles solidàries, no
es va poder desenvolupar com a conseqüència de l'acord de minoració.

Indicador 2. Nombre de cursos de formació del professorat. La línia pressupostària

destinada a la implementació i posada en marxa de les escoles solidàries, no es va poder

desenvolupar com a conseqüència de l'acord de minoració i, en conseqüència, no es va poder
desenvolupar la línia de formació al professorat.

Indicador 3. Convenis subscrits amb universitats públiques. El percentatge d'execució

s'ha determinat en funció dels convenis subscrits amb les cinc universitats públiques
valencianes.

Indicador 4. Percentatge del pressupost destinat a programes d'educació per al

desenvolupament. El percentatge s'ha calculat en funció de les ajudes destinades als
programes d'educació per al desenvolupament en l'àmbit formal i no formal.

Objectiu 1.5. Impulsar mecanismes i processos de cooperació i sensibilització amb un

enfocament de gènere encaminat a enfortir una ciutadania solidària, crítica i compromesa
amb el desenvolupament sostenible.

Indicador 1. Accions de promoció del comerç just. Les accions han estat

determinades per les accions incloses en la línia nominativa S6570, accions institucionals de
promoció del comerç just.
Indicador

2.

Accions

realitzades

per

a

la

implementació

dels

objectius

de

desenvolupament sostenible. Les accions estan determinades per les jornades, seminaris i

participacions de la Direcció General en la presentació de l'Agenda 2030, així com en la
creació de l'Aliança de Ciutats amb els Municipis de la Comunitat Valenciana.

Indicador 3. Participació en activitats conjuntes amb altres organismes internacionals

i multilaterals. Les accions han estat determinades per les activitats realitzades tant a
l'exterior com a l'interior de la Comunitat Valenciana amb diverses institucions, així com

reunions amb organismes multilaterals que ha mantingut la Direcció General al llarg de
l'exercici 2016.

Objectiu 1.6. Posar en marxa programes de cooperació al desenvolupament i

sensibilització amb un enfocament de gènere encaminats a enfortir una ciutadania solidària,
crítica i compromesa amb el desenvolupament sostenible.

Indicador 1. Percentatge de pressupost destinat a cooperació al desenvolupament. El

percentatge s'ha calculat en funció de les ajudes destinades als projectes de cooperació al
desenvolupament.

Indicador 2. Percentatge de pressupost destinat a programes de sensibilització. El

percentatge s'ha calculat en funció de les ajudes destinades als programes de sensibilització
en el territori de la Comunitat Valenciana.

Indicador 3. Nombre d'activitats de sensibilització i informació dels ODS. Per al càlcul

de l'execució s'han tingut en compte els fòrums en els quals ha participat la Direcció General,
no solament com a organitzador sinó també com a col·laborador, com també jornades i
debats.
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noves
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al

Indicador 1. Nombre de reunions amb els agents de cooperació. Al llarg de l'exercici

pressupostari s'han mantingut múltiples reunions amb entitats valencianes de cooperació que

han contribuït a enfortir un sector molt afeblit en els últims anys en ocasió de la crisi
econòmica.

Objectiu 1.8. Percentatge destinat a les crisis humanitàries i emergències causades

per desastres naturals.

Indicador 1. Percentatge de pressupost destinat a ajuda humanitària i emergències.

El percentatge d'execució s'ha calculat tenint en compte el pressupost destinat a projectes a
executar a Equador i a Haití després dels desastres naturals produïts en 2016, així com a

l'execució de sentència a favor d'una entitat de cooperació al desenvolupament, el projecte

del qual de crisi humanitària es realitza a Haití.

Programes pressupostaris amb un grau d'execució inferior al 100 %.
Programa 121.10 Atenció al Ciutadà, Qualitat i Inspecció de Serveis
Execució: 78,51 %
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Els indicadors d'execució del programa 121.10 Atenció al Ciutadà, Qualitat i Inspecció

de Serveis mostren que els objectius del programa es van aconseguir per sota del que

s'havia previst, amb un percentatge de realització, de mitjana, del 77,95 % respecte als
valors estimats inicialment.

En relació amb l'execució de les actuacions més rellevants previstes en el pressupost

de 2016, en el programa pressupostari 121.10 cal fer les consideracions següents:

Objectiu 1.1. Mantindre el catàleg únic de serveis de la Generalitat (GUC) normalitzat

i actualitzat.

Al llarg de 2016 s'ha mantingut al dia tota la informació rellevant per a la ciutadania i

la mateixa Generalitat en el repositori comú anomenat GUC. Aquesta inclou, entre altres,

informació de la guia de persones i departaments; informació de tots els tràmits de la
Generalitat dirigits a tercers; totes les ofertes d'ocupació pública siga quin siga el seu sector;

informacions útils a proporcionar als ciutadans i ciutadanes pels diferents canals d'informació
existents.

Objectiu 2.1. Alt nivell de qualitat en l'atenció a la ciutadania tant en les oficines

PROP com mitjançant els canals no presencials.

El nivell de qualitat del Servei d'Atenció a la Ciutadania pot ser qualificat d'alt al llarg

de 2016. En particular, cal citar l'atenció presencial en la xarxa d'oficines PROP. Igualment,
cal destacar el nivell de qualitat en el canal 012 (telefònic i xat), doncs al llarg de 2016 el

volum de trucades s'ha incrementat notablement, sense que per això els ciutadans hagen
deixat de ser atesos ni s'haja minvat la qualitat en aquesta atenció.

Objectiu 3.1. Desenvolupar i potenciar instruments generals de millora de la qualitat

dels serveis públics de la Generalitat, en particular els relacionats amb el sistema d'atenció a

queixes i suggeriments dels ciutadans, la realització d'estudis de percepció ciutadana,
l'impuls d'accions de millora a través de la simplificació i reducció de càrregues

administratives, la implantació de cartes de serveis i la pràctica d'avaluacions de qualitat, i es
disposa, per a això, de la col·laboració dels diferents departaments del Consell la participació

dels quals s'articularà a través de la Comissió Tècnica de Modernització dependent de la
CITEC i a través de la xarxa de qualitat.

L'aprovació del Decret 41/2016, del Consell, pel qual s'estableix el sistema per a la

millora de la qualitat dels serveis públics i l'avaluació dels plans i programes en
l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, suposa un impuls a la

política de millora dels serveis que presta la Generalitat. Entre altres aspectes millora
considerablement la presentació, gestió i tramitació de les queixes, suggeriments i
agraïments.

Respecte als plans d'extensió del sistema de cartes de serveis i d'avaluacions de

qualitat no han pogut ser aprovats per l'endarreriment en la constitució de la CITEC
(Comissió Interdepartamental per a la Modernització Tecnològica, la Qualitat i la Societat del
Coneixement a la Comunitat Valenciana) i les seues corresponents comissions tècniques.
S'aprovaran en 2017.

Al desembre de 2016, el Mapa de Cartes de Serveis de la Generalitat va ser

presentat en la Comissió Tècnica per a la Modernització i Millora de la Qualitat dels Serveis

Públics (COSMIQ). El 4 de juliol de 2017, aquest Mapa de Cartes de Serveis i el Pla
d'Extensió de Cartes de Serveis per al període 2017-2018 es va sotmetre a consideració de
la Comissió Interdepartamental per a la Modernització Tecnològica, la Qualitat i la Societat

del Coneixement a la Comunitat Valenciana (CITEC). Posteriorment, els dos documents van
ser aprovats mitjançant la Resolució de 19 de juliol, del Conseller de Transparència,
Responsabilitat Social, Participació i Cooperació.

Objectiu 3.2. Posar en marxa, dins del Portal de Transparència de la Generalitat, un

espai específic referent de la qualitat dels serveis públics que presta la Generalitat que

continga, entre altres coses, informació sobre la percepció que la ciutadania té de la qualitat
dels serveis que rep.

En gvaOBERTA s'ha inclòs un apartat dedicat a la qualitat dels serveis en què se

situarà tota la informació relacionada que s'hi genere.

Objectiu 4.1. Dur a terme actuacions de control i avaluació del grau de compliment

de determinades obligacions derivades de la Llei de transparència, bon govern i participació
ciutadana de la Comunitat Valenciana.

Com a conseqüència que a finals de l'exercici 2016, el Portal de Transparència de la

Generalitat (GVA Oberta) estava en procés de posada en marxa i a petició de l'òrgan directiu

competent en matèria de transparència, aquesta actuació es va traslladar a l'exercici 2017,
en el marc del Pla de la Inspecció General de Serveis 2016-2017.

Objectiu 5.1. Dur a terme el control i inspecció dels serveis de manera que es

garantisquen en les actuacions de la Generalitat els postulats de legalitat, eficàcia, eficiència
i economia als quals es deu l'Administració pública.

Encara que les activitats control i inspecció, incloent-hi les denúncies, han crescut

exponencialment en aquesta legislatura, ha sigut possible atendre la totalitat d'aquestes
gràcies a l'increment en el nombre d'inspectors dut a terme al llarg de l'exercici, així com per
l'alta dedicació del personal de la inspecció (inspectors i personal administratiu).

Objectiu 5.2. Elaborar, aprovar i publicar el Pla Anual de la Inspecció General de

Serveis per a 2016.

El Pla de la Inspecció s'ha aprovat en 2016 i inclou dos exercicis: 2016 i 2017. El pla,

molt ambiciós, confia que el nombre de recursos que tindrà la Inspecció General de Serveis
s'incrementarà durant el període de vigència del pla.

Objectiu 5.3. Desplegar el Decret 68/2014, de 9 de maig, del Consell, pel qual es

regula la competència de la inspecció general dels serveis, i l'Ordre 11/2015, de 28 de maig,

de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, en matèria de coordinació dels òrgans i
unitats sectorials de control intern i inspecció.

En 2016 s'ha procedit a la constitució de la comissió coordinadora dels òrgans i

unitats d'inspecció i control en la Generalitat i s'han elaborat els protocols corresponents.

Objectiu 5.4. Avançar en la simplificació administrativa, desenvolupant accions

d'avaluació del grau d'utilització de la Plataforma Autonòmica d'Intermediació (PAI).

Amb l'objectiu que hi haja un major grau d'avançament en la implantació de

l'Administració electrònica que permeta efectuar una millor valoració del grau d'utilització de

la PAI, aquesta actuació s'ha endarrerit a l'any 2017, en el marc del Pla 2016-2017 de la
Inspecció General de Serveis.

Objectiu 6.1. Continuar la implantació i assegurar un adequat manteniment del

sistema d'informació del mercat interior europeu (sistema IMI).

S'han atés totes les sol·licituds en l'IMI, i s'ha impartit, a més, un curs de formació

als usuaris del sistema. Cal destacar que la nostra Comunitat és una de les que gaudeix d'un
major nivell de qualitat a l'hora de gestionar aquest sistema.

Objectiu 6.2. Mantindre actualitzats, coordinadament amb l'Administració central, els

repositoris comuns d'informació: SIA (Sistema d'Informació Administrativa), DIR3 (Directori
Comú), EUGO (Finestreta Única de la Directiva de Serveis), i impulsar el projecte ORVE
(Oficina de Registre Virtual) i el conveni d'oficines integrades.

En relació amb aquest objectiu cal destacar la tasca realitzada, i es pot afirmar que

l'actualització dels repositoris comuns DIR3 i SIA, imprescindibles per a la implantació de tots
els sistemes d'informació estatals relatius a l'Administració electrònica, s'han mantingut
actualitzats al dia durant tot l'exercici.

D'altra banda, l'extensió del projecte ORVE ha permés integrar la Generalitat en el

Sistema d'Interconnexió de Registres, integració imprescindible per a l'intercanvi electrònic
d'assentaments registrals entre totes les administracions espanyoles. La implantació, difícil
de dur a terme per motius tècnics i organitzatius, ha suposat un èxit important, i s'ha de
destacar la implicació del personal dedicat a tasques de simplificació administrativa.

Objectiu 6.3. Continuar el desenvolupament de les relacions d'aliança i col·laboració

amb les administracions públiques espanyoles, i especialment amb l'Administració general de
l'Estat, a través de la Xarxa Interadministrativa de Qualitat d'AEVAL.

La Subdirecció General d'Atenció a la Ciutadania, Qualitat i Inspecció de Serveis

col·labora en matèria de qualitat des de fa temps amb l'Administració general de l'Estat, a
través de la Xarxa Interadministrativa de Qualitat d'AEVAL. Al llarg de 2016 ha continuat sent
així tant en els aspectes generals de la xarxa com en dos dels seus grups de treball.
CONCLUSIONS
La Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació ha

mostrat, en termes globals, una execució del 126,93 %, sobre la base de la informació
subministrada pels indicadors de resultats a 31 de desembre de 2016.

L'anàlisi de l'execució per programes mostra que un 75 % dels programes acaben

l'exercici aconseguint els objectius amb un grau d'execució superior als valors previstos,
mentre que el 25 % restant, s'ha executat lleugerament per sota del 80 %.
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amb un grau
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inferior al 100 %;
25%

Programes
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superior al 100
%; 75%

Per centres directius, l'anàlisi no difereix del que ja s'havia efectuat per programes

pressupostaris, en gestionar la totalitat dels centres un únic programa. De la visualització del

gràfic destaca que la major part dels centres directius mostren un grau de compliment dels
objectius dels programes pressupostaris que gestionen amb valors superiors al 100 % sobre
els valors previstos, i només hi ha un centre directiu amb un grau d'execució per sota del
100 %.
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