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1. COMPETÈNCIES I ESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE
TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ
Segons el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social,
Participació i Cooperació, la Direcció General de Transparència i Participació és el centre directiu
que programa i executa les polítiques del Consell i exerceix les seues competències en matèria de
transparència en l'activitat pública i participació de la societat civil i ciutadana. En especial, té
atribuïdes les següents competències:
a) Dissenyar la planificació i les directrius d'actuació en matèria de transparència i participació
ciutadana.
b) Organitzar i coordinar els programes i accions relatius a la transparència en l'activitat pública i la
participació ciutadana, impulsar l'execució de les polítiques de la Generalitat en aquestes matèries
i coordinar la comunicació de les institucions autonòmiques amb la ciutadania a través de les
xarxes socials i altres mitjans tecnològics.
c) Promoure, coordinar i supervisar la formació i avaluació dels mecanismes de participació i
transparència, en tots els sectors de la població, amb especial atenció als col·lectius
tradicionalment menys actius en els assumptes públics.
d) Donar suport a la relació institucional amb els col·lectius de valencians residents fora de la
Comunitat Valenciana, les cases regionals i federacions d'associacions d'altres comunitats
autònomes en la Comunitat Valenciana i altres entitats cíviques que aglutinen a ciutadans
valencians que resideixen a l'estranger, especialment aquelles relacionades amb els joves
desplaçats per raons econòmiques, i mantindre aquesta relació.
e) Actuar, si escau, en representació del Consell, en els òrgans col·legiats de les diferents
administracions públiques, en les conferències sectorials i en altres òrgans de cooperació que es
creen en matèria de transparència i participació.
f) Formar part dels òrgans col·legiats de la Generalitat en els quals s'aborde l'aplicació de les
mesures de transparència, i encarregar-se de la direcció tècnica i de la preparació dels assumptes
que hagen de ser tractats, i de la coordinació de l'execució i seguiment dels acords que adopten els
esmentats òrgans.
g) Intervindre, si escau, en representació del Consell, en els fòrums, jornades, simposis, debats o
altres trobades en què es tracten temes relacionats amb la matèria pròpia de la direcció general.
h) Dissenyar, coordinar i gestionar les ajudes adscrites per a fomentar les polítiques de
transparència i participació.
i) Emetre informe sobre l'oportunitat dels projectes normatius de la Generalitat que incidisquen
directament en les matèries de transparència i participació.
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j) Emetre informe previ sobre l'oportunitat de l'aprovació de programes, ajudes o subvencions en
cadascun dels sectors de l'Administració de la Generalitat que estiguen destinats a la realització de
polítiques públiques relacionades amb les matèries de transparència i participació.
k) Elaborar convenis o altres formes de col·laboració, així com projectes normatius relatius a la
matèria.
l) Exercir les competències sobre l'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos i el seu registre, a
què es refereix la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'incompatibilitats i conflictes
d'interessos de persones amb càrrecs públics no electes.
Dins del nivell administratiu de la Direcció General, aquest centre directiu es conforma per dues
subdireccions, la Subdirecció General de Transparència i Participació i l’Oficina de Control de
Conflictes d’Interessos, que s’estructuren de la següent manera:
•

Subdirecció General de Transparència i Participació, a qui correspon coordinar i supervisar,
en les matèries pròpies de la direcció general, els serveis que depenguen d'ella. Aquests
serveis són els següents:
◦ Servei de Transparència de l'Activitat Pública, amb les següents funcions:
▪ Proposar accions que afavorisquen la transparència i l'accés a la informació pública.
▪ Proposar l'establiment i regulació dels instruments que es consideren oportuns per
a fer pública la informació que permeten les disposicions en vigor, garantint el seu
accés a la ciutadania.
▪ Col·laborar en la regulació, desenvolupament i manteniment del portal de
transparència de la Generalitat, facilitant la seua accessibilitat a tota la ciutadania, la
seua interoperabilitat i la reutilització de la seua informació.
▪ Gestionar el portal de transparència, les xarxes del portal i les actuacions que es
deriven.
▪ Coordinar i demanar a les diferents unitats administratives de cada conselleria i del
sector públic instrumental de la Generalitat, la informació i les actuacions
necessàries per a complir les obligacions de transparència establides en les
disposicions legals i reglamentàries.
▪ Proposar i col·laborar en la realització de plans de formació específics en matèria de
transparència, bon govern i reutilització de dades obertes.
▪ Gestionar les ajudes adscrites a fomentar les polítiques de transparència en
l'activitat pública.
▪ Qualsevol altra que se li encomane en relació amb les matèries que li són pròpies.
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◦ Servei de Participació de la Ciutadania i de la Societat Civil, amb les següents funcions:
▪ Potenciar i realitzar projectes de caràcter participatiu propis de la societat civil.
▪ Coordinar i supervisar la participació ciutadana en l'elaboració de les disposicions
normatives i dels pressupostos de la Generalitat d'acord amb les normes establides
a aquest efecte, sense perjudici de les funcions que tinguen atribuïdes les unitats
administratives que exercisquen la competència de la Secretaria Autonòmica de
Presidència en matèria de coordinació general de la política legislativa del Consell.
▪ Gestionar i coordinar les campanyes d'acostament de la ciutadania a les
institucions.
▪ Assessorar i coordinar fórmules participatives telemàtiques i presencials i proposar
procediments de decisió ciutadana en els assumptes públics.
▪ Coordinar i demanar a les diferents unitats administratives de cada conselleria i del
sector públic instrumental de la Generalitat la informació i les actuacions
necessàries per a complir les obligacions de participació ciutadana establides en les
disposicions legals i reglamentàries.
▪ Col·laborar amb entitats locals per a la posada en marxa de mecanismes de
transparència i altres iniciatives de participació ciutadana.
▪ Coordinar i mantindre el contacte institucional entre la Generalitat i les
col·lectivitats de valencians i valencianes de fora de la Comunitat Valenciana.
Especialment executarà les accions de relació i suport a joves valencians residents
fora de la Comunitat Valenciana, desplaçats per raons econòmiques a l'estranger,
coordinant-se amb altres conselleries.
▪ Desenvolupar les actuacions oportunes en relació amb les cases regionals i
federacions d'associacions d'altres comunitats autònomes en la Comunitat
Valenciana.
▪ Realitzar accions institucionals dins d'aquest àmbit i organitzar visites a edificis de la
Generalitat que susciten l'interés de la ciutadania, en coordinació amb els
departaments competents en matèria de patrimoni i de cultura.
▪ Gestionar les ajudes destinades a fomentar les polítiques de participació ciutadana
en l'activitat pública.
▪ Donar suport administratiu al Consell de Participació Ciutadana i al Consell de
Centres Valencians en l'Exterior.
▪ Qualsevol altra que se li encomane en relació amb les matèries que li són pròpies.
◦ Oficina de Suport al Consell de Transparència i Accés a la Informació Pública i el Bon
Govern. Aquesta oficina, amb rang administratiu de servei, dóna suport administratiu al
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Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, per exercir les
funcions que té normativament atribuïdes.
El Consell de Transparència és l’autoritat de garantia en matèria de transparència i accés
a la informació, els seus membres estan designats per les Corts i té total autonomia en
l’exercici de les seues funcions. Per raó d’aquesta autonomia, compta amb un programa
pressupostari propi separat del de la Direcció General.
•

L'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos (OCCI), que actua amb plena autonomia
funcional en el compliment de les seues finalitats i compta amb un programa pressupostari
propi separat del de la Direcció General.
La Direcció de l’OCCI té rang de subdirecció general, i a ella li corresponen les funcions
establides en la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, d'incompatibilitats i conflictes d'interessos de
persones amb càrrecs públics no electes, així com qualssevol altres que s'establisquen en la
normativa aplicable. A aquest efecte, coordinarà i supervisarà les tasques del servei d'ella
dependent:
◦ Servei de l'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos. Exercirà les funcions
encomanades per la Direcció i, en particular, les següents:
▪ Gestionar el Registre de Control de Conflictes d'Interessos, que inclourà les dades
sobre activitats, béns i patrimoni de les persones que exercisquen un càrrec públic a
què es refereix l'article 2 de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, així com rebre i
custodiar les declaracions i documentació preceptiva en els termes previstos
reglamentàriament.
▪ Gestionar el règim d'incompatibilitats i informar sobre la compatibilitat entre les
activitats, el patrimoni i els béns i l'exercici del càrrec públic de cada persona amb
obligació de declarar.
▪ Requerir a les persones afectades el compliment de les obligacions previstes en la
Llei 8/2016, de 28 d'octubre.
▪ Realitzar un informe anual, que serà públic, sobre situacions de compatibilitat i
incompatibilitat, incidències, aplicació del règim disciplinari i qualsevol fet referent
en la seua gestió.
▪ Informar els òrgans que tenen a càrrec seu la funció inspectora quan es detecte
alguna irregularitat, i en cas de situacions d'aparent il·lícit penal, informar el fiscal
immediatament.
▪ Rebre els escrits d'abstenció de les persones a les quals es refereix l'article 2 de la
Llei 8/2016, quan tals persones estigueren obligades a abstindre's en els termes
previstos en la legislació administrativa estatal o autonòmica.
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▪ Emetre un informe sobre la compatibilitat de la declaració d'activitats, béns i drets
patrimonials, realitzades pels alts càrrecs, en el seu nomenament i en el seu
cessament, així com proposar la resolució, en relació amb els càrrecs cessats, sobre
la compatibilitat de l'activitat que es pretén realitzar.
▪ Proposar la incoació i instruir expedients sancionadors per les infraccions
contingudes en la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'incompatibilitats
i conflictes d'interessos de persones amb càrrecs públics no electes.
▪ Elaborar i proposar el desenvolupament normatiu d'aquesta matèria.
▪ Qualssevol altres funcions previstes en les disposicions legals o reglamentàries.
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2. ACTUACIONS EN L’ÀMBIT
TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ

DE

LA

DIRECCIÓ

GENERAL

DE

La creació de la Conselleria de Transparència va ser una decisió política i estratègica de l'Acord del
Botànic. La transparència exigia un compromís i un impuls polític. Una conselleria amb aquesta
competència específica implicava portar la transparència al cor de les polítiques del Consell, i
obligava a retre comptes de les actuacions dutes a terme.
L’activitat de la Conselleria de Transparència ha contribuït a la institucionalització de la pràctica de
la transparència com una realitat palpable, que es tradueix en valors, però també en polítiques
públiques, normes i instruments tècnics i jurídics per al canvi de les organitzacions. No es tracta
d’una abstracció, sinó d’un canvi transversal en les organitzacions en el qual tenen un paper
important elements tangibles de política pública i arquitectura institucional. Per primera vegada hi
ha hagut una política pública de transparència i bon govern en la Generalitat, consolidada i
normalitzada en un camí que ja no té marxa enrere.
Per a millorar la reputació de les institucions públiques valencianes calia apostar per la
transparència i la democràcia, perquè si hi ha control ciutadà serà més difícil que hi haja corrupció i
males pràctiques. La ciutadania té tot el dret del món a accedir i participar del que és seu: la cosa
pública. Ara el govern valencià és pioner en les polítiques de transparència i regeneració
democràtica.
Els objectius generals de les polítiques i actuacions dutes a terme són:
•

Avançar cap a polítiques globals i transversals d’integritat, bon govern i modernització de
l’administració i de l’acció política.

•

Institucionalitzar les polítiques de transparència i integritat.

•

Concretar en normes, mecanismes i instruments els valors genèrics d’ètica pública.

Transparència i integritat
Aplicació de la llei de transparència des de zero, i millora contínua
•

Creació d’un nou portal de transparència modern, junt amb un altre de dades obertes.
Caixa fixa, subvencions, execució pressupostària, obsequis i viatges d’alts càrrecs, estudis
d’opinió, etc., molta informació que abans fins i tot es negava als diputats, i que ara està
disponible per a la ciutadania i cada vegada amb informació més completa i sistematitzada.
GVA Oberta va tindre 459.434 visites l’any 2018, i des del 2015 gairebé un milió i mig
(1.477.256) fins al mes d’abril. També s’ha creat un portal de Dades Obertes, que inclou un
gran volum d’informació en formats oberts que possibiliten que ciutadans, empreses o
institucions la reutilitzen i creen valor a partir de la informació pública.

8

◦ El portal GVA Oberta té més de 800 entrades d’accés a informació, mentre que el portal
de Dades Obertes conté 504 conjunts de dades agrupats en 13 temes.
◦ La Llei 2/2015 obliga la Generalitat a fer pública la informació referent a 189 ítems o
matèries. Aquestes obligacions de publicitat activa van molt més enllà de les que
estableix la llei de l’Estat, i que s’han incrementat encara més amb el Decret 105/2017.
◦ Segons l’avaluació que va realitzar la Inspecció General de Serveis en desembre de
2017, de les 189 obligacions normatives de publicitat, només 19 tenien alguna
observació per estar incompleta o ser susceptible de millora per part d’alguna
conselleria o entitat del sector públic.
◦ L’avaluació realitzada per la Inspecció General de Serveis coincidia amb la valoració del
Portal GVA Oberta que recollia l’Informe de Transparencia de las Comunidades
Autónomas 2016 (INCAU), realitzat per Transparència Internacional, que li atorgava una
puntuació de 94,4 sobre 100.
•

Creació i dotació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern
com a autoritat de garantia del dret d’accés a la informació pública.
◦ El Consell de Transparència ha tramitat ja 564 reclamacions per dret d’accés de
ciutadans i ha emes 24 informes per consultes d’administracions públiques. També ha
instat ja en 3 ocasions a la incoació de procediments sancionadors per incompliment
de resolucions, en ambdós casos a ajuntaments.
◦ Compta amb una oficina tècnica de suport amb rang de servei (3 funcionaris i una
assessora jurídica), i amb un programa pressupostari propi amb una dotació que
s’adequa a la previsió que ells mateixos han fet (100.000 € de despeses de
funcionament en 2019, on no entra el personal de l’oficina tècnica).
◦ Creació d’unitats de transparència en cadascuna de les conselleries per a garantir la
implantació transversal de les obligacions de transparència.

•

Formació en transparència i ètica pública: Dins del pla anual de formació de l'Institut
Valencià d'Administració Pública (IVAP), la Conselleria de Transparència ofereix una sèrie de
cursos dins les àrees específiques de transparència, integritat institucional i bon govern.

•

Carta de serveis del Portal de Transparència GVA Oberta. És la primera carta de serveis
elaborada per un portal de transparència a l’Estat espanyol, i implica un compromís de
qualitat de la informació oferida en el portal, una vegada passada la primera fase d’aplicar
les obligacions de transparència i augmentar quantitativament la publicitat.

•

Guia d'aplicació de la llei de transparència per a l’administració local. Els primers mesos
de legislatura es va elaborar i distribuir una Guia d'aplicació de la Llei 2/2015 de
Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana específica per a les entitats locals.
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•

Informe d'autoavaluació de compliment de la llei de transparència
◦ Avaluació realitzada per la Inspecció General de Serveis.

Aplicació de la Llei de comptes oberts
Constituïa la norma més innovadora i que anava més enllà en tot l’Estat, ja que implica la
publicació dels moviments bancaris de la Generalitat, del sector públic i de les universitats. Una
aplicació molt complexa la posada a punt de la qual va culminar l’any 2017.

Aprovació pel Consell del Codi de bon govern de la Generalitat
Decret 56/2016, pel qual s’aprova el Codi de Bon Govern de la Generalitat.
•

Les persones que ocupen un alt càrrec es comprometen a complir unes normes ètiques que
van molt més enllà de l’estricte compliment de la llei.

•

Modernitza el registre d'alts càrrecs i reforça les seues obligacions de transparència.

Reglament de desplegament de la llei de transparència
Decret 105/2017, de 28 de juliol, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat,
en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació
Pública i Bon Govern.
◦ Norma molt ambiciosa que va plantejar canvis organitzatius importants i que pretén
«estirar» el màxim possible la llei en favor de la major transparència. Implica avanços
molt importants quant a l’abast de la publicació de la informació i concreta els
aspectes necessaris perquè es puga aplicar el règim sancionador.
◦ El decret que desplega la llei de transparència és el primer en tot l’Estat, tenint en
compte que la valenciana va ser de les últimes lleis en aprovar-se (en abril de 2015). De
fet, la llei bàsica 19/2013 data de desembre del 2013 i encara no s’ha aprovat el seu
reglament de desplegament.

Aplicació i desplegament de la Llei d'incompatibilitats dels alts càrrecs
Abans de la Llei 8/2016 mai no s’havien regulat els conflictes d’interessos dels alts càrrecs, a
diferència de l’Estat i de la totalitat de les comunitats autònomes que els regulen des de fa
dècades.
•

Creació de l’Oficina de Control de Conflictes d’Interessos (OCCI).
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◦ Oficina específica per a controlar el règim d'incompatibilitats i les declaracions dels alts
càrrecs.
◦ Formada per funcionaris i amb autonomia en les seues funcions.
•

Aprovació del decret de desplegament de la Llei d’incompatibilitats: Decret 65/2018, de
18 de maig, del Consell, pel qual es desplega la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la
Generalitat, d'incompatibilitats i conflictes d'interessos de persones amb càrrecs públics no
electes.
◦ El decret és una norma molt important per a establir protocols administratius i garantir
el compliment de les obligacions dels alts càrrecs amb la màxima seguretat jurídica.

Llei reguladora de l’activitat dels grups d'interès de la Comunitat Valenciana
•

Aprovada en desembre de 2018, entrarà en vigor el 14 de setembre de 2019. És una norma
molt innovadora en el nostre entorn, que regularà l’activitat d'influència dels grups
d'interès en l'adopció de polítiques públiques i en l'elaboració dels projectes normatius i
la seua relació amb càrrecs i personal empleat públic. A més, crea un registre de grups
d'interès únic i obligatori per a la Generalitat, un codi de conducta, la regulació de la
petjada normativa com a forma de garantir la traçabilitat de les normes i un règim
sancionador. Es tracta d'establir un marc regulador clar que vaja en sintonia amb les
recomanacions de l'OCDE i de les institucions europees.

•

Actualment es troba en tramitació el projecte de decret de desplegament d’aquesta llei,
que regularà l’estructura, el funcionament i el contingut del Registre de Grups d'Interès de
la Comunitat Valenciana.

Pla biennal de transparència 2019-2021
En abril de 2019 el Consell ha aprovat el primer Pla biennal de transparència 2019-2021, que
pretén planificar la política de transparència de la Generalitat per consolidar-la i aprofundir en el
compromís adquirit. Es divideix en 6 línies estratègiques:
1. Garantir l'accés efectiu a la informació pública.
2. Promoure la cultura de la transparència entre la ciutadania.
3. Gestió eficaç i eficient de la transparència.
4. Crear un marc de planificació, avaluació i rendició de comptes.
5. Generar valor i coneixement a través del foment de l'ús de les dades obertes.
6. Fomentar la innovació en la Generalitat a través de la col·laboració i la participació.
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Projecte pilot d’auditoria ciutadana de la contractació pública
•

S’ha impulsat un projecte pilot de participació externa en l’avaluació dels processos de
contractació pública, complementant els controls legals, econòmics i administratius ja
existents.

•

Consisteix a vigilar, per part d'un grup independent de control i suport provinent de la
societat civil, un procés de contractació seleccionat prèviament, per a comprovar que totes
les parts involucrades es comprometen i mantenen una conducta integra durant el procés i
per millorar la transparència, traslladant les conclusions a la ciutadania.

•

Segueix la metodologia dels «Pactes d'integritat» que promouen la Comissió Europea i
Transparència Internacional i, tot i que s'ha experimentat en ciutats com Madrid o Berlín, és
la primera experiència en una comunitat autònoma.

•

S’ha supervisat la contractació per la Conselleria d'Educació del projecte i l'obra de
construcció d'un centre educatiu a Aldaia.

Col·laboració amb diferents actors socials per a fomentar la transparència, la
integritat i la participació
•

S’ha col·laborat amb totes les universitats públiques, amb les quals s’han signat convenis
anuals des de 2016 amb ajudes econòmiques per a fomentar activitats de formació i
recerca en aquestes matèries. Ací destaca la creació de les càtedres en matèria de
transparència, participació i govern obert en la Universitat Politècnica de València (Càtedra
de transparència i gestió de dades) i en la Universitat de València (Càtedra de participació,
govern obert i open data).

•

S’ha col·laborat amb les diputacions provincials i el Consell General de Secretaris,
Interventors i Tresorers d'Administració Local (COSITAL), per a promoure la transparència
en els ajuntaments i afavorir el compliment de les seues obligacions.

•

Amb les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat per a realitzar formació en matèria de
transparència i ètica pública.

•

Amb la Unió de Periodistes, en relació amb les eines que ofereix la transparència en els
seus respectius àmbits.

•

Amb organitzacions de la societat civil, entre les quals cal destacar de manera especial el
conveni amb Transparencia Internacional per a col·laborar en actuacions en matèria de
transparència i bon govern. Es va signar en desembre de 2015, i amb ell la Generalitat es
comprometia a una sèrie d'obligacions que van més enllà de les exigències que imposa la
normativa. Posteriorment es va renovar, amb més obligacions i projectes.
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Iniciativa empresarial per l’ètica i el bon govern
•

Impulsada per la Conselleria de Transparència, junt amb la Confederació Empresarial
Valenciana, la Confederació de Cooperatives i el Consell de Cambres de Comerç.

•

S’han celebrat tres jornades amb el sector empresarial a Castelló, València i Alacant, que
culminaren amb la signatura i difusió d’una declaració conjunta.

•

Amb aquesta iniciativa es volia consolidar un nou marc de relacions entre les empreses i les
administracions públiques basat en la integritat empresarial i institucional, fent èmfasi en
les normes ètiques, la prevenció i el bon govern corporatiu dins les estratègies de
responsabilitat social de les empreses, i també en el paper d'administracions i empresaris
en la sensibilització per a generar un clima social anticorrupció.

Programa Palaus Transparents
Es va impulsar una iniciativa perquè els palaus i edificis de les institucions públiques que tinguen
valor cultural i patrimonial estigueren oberts al públic. El disseny del programa incloïa dues
activitats simultànies. D'una banda, portes obertes, que consisteix en visites a palaus i altres
edificis d'institucions i departaments, amb l’ajuda d'un díptic i la possibilitat d'instal·lar una app per
a mòbil que actuara com a audioguia. De l'altra, rutes organitzades amb visites guiades.

Fòrum Ètica Pública i Democràcia
La Conselleria de Transparència ha organitzat un conjunt d'activitats concentrades en un mateix
espai temporal i físic sota la denominació de Fòrum Ètica Pública i Democràcia. Els objectius són:
◦ Promoure la reflexió col·lectiva sobre les matèries pròpies de la Conselleria i, en
general, sobre la presència de valors cívics en la societat democràtica.
◦ Generar aliances amb associacions ciutadanes, grups d'interès, intel·lectuals i experts,
universitats, sectors creatius i culturals, etc., entre altres agents socials i institucionals.
◦ Fer les institucions valencianes permeables i accessibles a la ciutadania.
•

Al llarg d’una setmana durant el mes de juliol, entre 2016 i 2018, s’han realitzat 3 edicions
dels Diàlegs d’estiu, en què han tingut lloc més de 70 activitats distribuïdes 3 seccions:
◦ Converses obertes: amb la participació d’Adela Cortina, Ramón Jáuregui, Javier de Lucas
i Josep Ramoneda (2016); Rosa María Calaf, Gonzalo Fanjul, Juan José Tamayo i Cristina
Garmendia (2017); Ignacio Escolar, Joaquim Bosch, Nicolás Sartorius, Emilio Lamo de
Espinosa, Cristina Almeida, Irantzu Varela, i Yayo Herrero (2018).
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◦ Formació, reflexió i anàlisi: seminaris, jornades, tallers i debats que han comptat amb la
participació d’entitats i institucions que representen tant la societat civil com les
administracions públiques.
◦ Trobades del Consell amb la ciutadania: espai en què els consellers i les conselleres han
participat en un diàleg obert i directe amb les persones que hi han volgut assistir.

Commemoració del Dia Mundial contra la Corrupció
La Conselleria de Transparència organitza cada any, al voltant del 9 de desembre, actes per a
commemorar el Dia Mundial contra la Corrupció, seguint la campanya internacional de les
Nacions Unides contra la corrupció i també dins el marc del Fòrum Ètica Pública i Democràcia.
•

En l'edició de 2015 es va invitar José Ugaz, president de Transparency International, qui va
oferir en dues ocasions, a València i Alacant, una conferència titulada «La lluita contra la
corrupció en les democràcies avançades».

•

En l'edició de 2016, el convidat va ser el jutge i ex-magistrat de l'Audiència Nacional Pablo
Ruz, qui va oferir una conferència en València sota el títol «La investigació dels casos de
corrupció».

•

En 2017 la persona invitada va ser l'advocat i ex-fiscal anticorrupció Pedro Horrach, amb la
conferència «La investigació de la corrupció», a València.

•

En 2018, va ser el catedràtic de filosofia política i social Daniel Innerarity, amb la
conferència «Vida i mort de les democràcies», també a la ciutat de València.

Participació ciutadana i foment de l’associacionisme
Consell de Participació Ciutadana
•

S’ha regulat, constituït i impulsat el Consell de Participació Ciutadana, espai d’interlocució
entre el Consell i la societat civil i el teixit associatiu. Aquest consell, que té un paper
fonamental en les polítiques de participació ciutadana, fins ara s’ha reunit en sis ocasions i
compta amb diferents grups de treball.

•

Nova regulació: Decret 190/2016, de 16 de desembre, del Consell, pel qual es regula el
Consell de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.
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Centres valencians a l’exterior (CEVEX)
•

Nova regulació: Decret 94/2016, de 22 de juliol, del Consell, pel qual es regulen els centres
valencians a l’exterior de la Comunitat Valenciana.

•

Impuls, constitució i reactivació del Consell de Centres Valencians a l’Exterior, després de
molts anys inactiu. Entre 2017 i 2018 s’ha reunit ja 5 vegades.

•

L'octubre de 2018 es va celebrar a Alacant el Congrés de Comunitats Valencianes a
l’Exterior, el primer que es realitza després de 10 anys.
◦ El seu objectiu era promoure la deliberació i la reflexió sobre les eines per a la
participació ciutadana i les necessitats de l’associacionisme valencià en l’exterior, per a
millorar la interlocució o compartir demandes i experiències, amb especialistes en la
matèria. El de 2008, en canvi, es va centrar principalment en activitats lúdiques, de
visita de la ciutat i, fins i tot, incloïa la celebració d’una missa.

Increment pressupostari de les subvencions dirigides al foment de
l’associacionisme, la participació ciutadana i la transparència en l’activitat pública
En conjunt, s’ha passat de destinar a aquestes matèries un total de 626.090 € l’any 2015 a
1.970.000 € en 2019, la qual cosa suposa un increment del 215%. La seua distribució és la següent:
◦ Les ajudes dirigides a associacions i entitats ciutadanes per al foment de l’associacionisme
han passat de 521.660 € en 2015 a 945.000 € en 2019, un increment del 81%.
◦ Les ajudes a entitats locals (ajuntaments i mancomunitats) per a projectes relacionats amb
la transparència i la participació ciutadana han passat de 104.430 € l’any 2015 a 800.000 €
en 2019, un increment del 666%.
◦ A més, en 2016 es va crear una línia estable d’ajudes destinades a convenis amb les
universitats públiques valencianes, per a activitats i projectes relacionats amb la
transparència i la participació. Aquesta línia està dotada enguany amb 225.000 €.

Campanya de suport a l’associacionisme
•

L’objectiu de la campanya, realitzada en octubre de 2018, era el de promocionar la cultura
associativa, donar suport i prestigiar les persones i col·lectius que dediquen el seu temps a
participar en el teixit associatiu i animar aquelles persones que no estan associades a
implicar-se.

•

La campanya va incloure dues parts:
◦ La recopilació de propostes de canvi promogudes pel teixit associatiu que servisquen
per a avançar cap a un model d'associacionisme més sostenible i compromès;
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◦ Un projecte audiovisual que arreplegue les experiències de diverses associacions
valencianes.

Diàlegs d’estiu – Trobades amb membres del Consell
•

Amb l’objectiu d’afavorir la rendició de comptes i la proximitat, dins els «Diàlegs d’estiu» del
Fòrum Ètica Pública i Democràcia s’ha realitzat anualment un cicle de trobades que ha
permès que ciutadans i ciutadanes interactuaren sense intermediaris amb cada membre
del Consell, formulant-los directament aquelles preguntes o demandes que estimaven
oportunes.

•

L’any 2016 es van realitzar totes les trobades a la ciutat d’Alacant, on s’han realitzat els
Diàlegs d’Estiu. A partir de 2017 es van descentralitzar, i s’han realitzat trobades a Elda,
Oriola, Requena, Gandia, Xeraco, Xàtiva, Elx, Callosa de Segura, València, Alacant, Paiporta,
Dénia, Alcoi, Castelló de la Plana, Quart de Poblet, Altea, Viver, Sagunt i Villena.

Projecte de llei de govern obert
El Consell està tramitant una nova llei amb la qual oferir un marc integrador dels instruments del
govern obert i la bona administració en la Comunitat Valenciana. Per això es regulen de manera
complementària i sistemàtica la transparència, el bon govern, la planificació i avaluació, la
participació ciutadana i el foment de l’associacionisme.
•

Nova normativa de transparència, amb més obligacions de publicitat activa sistematitzades
per matèries, amb una organització administrativa adient per a garantir el compliment
transversal i amb l’elaboració de plans biennals de transparència.

•

Canvi en la configuració del Consell de Transparència, ja que es preveu la dedicació
exclusiva dels seus membres i es reforcen les garanties per a la seua independència i bon
funcionament (garantia de programa pressupostari propi basat en la proposta de
pressupost que formule prèviament el CT, autonomia organitzativa i total control sobre la
seua oficina tècnica, facultat de ser oït en la selecció del secretari o secretària del CT,
autonomia per a elaborar el seu reglament de funcionament, assistència jurídica en cas de
litigis, reforçament del deure de col·laboració de les administracions...)

•

En matèria de Bon Govern s’avança en la promoció dels codis de conducta i de bon govern.
S’estén l'obligació de comptar amb codis de conducta als governs locals i la resta d’entitats,
així com a contractistes i beneficiaris de subvencions i al personal empleat públic que
participe en la seua gestió.

•

Es regula la planificació i l’avaluació normativa i de polítiques públiques. Entre altres coses,
es preveu l’elaboració pel Consell d’un Pla de Govern de legislatura, sotmés a un seguiment
i revisió semestral. També es preveu un Pla Anual normatiu, i s’estableix l’obligació d’avaluar
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l’impacte de les normes que s’aproven, tant amb avaluacions d’impacte prèvies a la seua
aprovació com amb avaluacions periòdiques dels resultats de la seua aplicació.
•

S’estableix un marc complet regulador dels mecanismes de participació ciutadana. Es
regulen instruments de participació com ara la iniciativa ciutadana per a proposar normes,
polítiques i processos participatius, i es regula la participació durant l’elaboració de normes
o la participació en l’elaboració de pressupostos.

•

Es regulen mecanismes per al foment i la promoció de l’associacionisme i la cultura
participativa. S’estableix l’obligació per a la Generalitat d’elaborar plans de formació per al
teixit associatiu i el personal dels governs locals, així com l’obligació d’oferir assessorament i
informació. També es preveuen incentius per a la promoció de l’associacionisme i es
fomenta l’educació per a la participació.

El Ple del Consell va aprovar l’avantprojecte el 9 de novembre de 2018. En abril de 2019 el Consell
Jurídic Consultiu va emetre el seu informe, que avala la legalitat del text. És a dir, que amb això es
troba ja a hores d’ara en l’última fase de la seua tramitació.
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3. FITXES DE RENDICIÓ DE COMPTES PER INICIATIVES I ACTUACIONS
La rendició de comptes, com a «principi bàsic d'actuació» dels poders públics valencians, va ser
introduïda de forma expressa en el nostre ordenament autonòmic mitjançant diversos preceptes
de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la
Comunitat Valenciana (articles 4.2.g; 5.c; 26.2.a i o; i 28), que precisen que les persones que
conformen el Consell «assumiran el compromís d’exercir l’acció de govern de forma íntegra,
transparent i tindran l’obligació de retre comptes sobre la seua gestió a la ciutadania».
Així mateix, el Decret 56/2016, del Consell, de 6 de maig, pel qual s'aprova el Codi de Bon Govern
de la Generalitat, va donar concreció a les exigències de qualitat democràtica i als principis
d’actuació que han de delimitar el comportament dels alts càrrecs, entre els quals s’inclou la
rendició de comptes davant la ciutadania.
Cal posar en relleu que la rendició de comptes a la ciutadania no sols ha sigut una exigència
normativa sinó també un ferm compromís polític del Govern del Botànic des de la seua
conformació al mes de juny de 2015. Una mostra d’aquest compromís polític i voluntat de complir
amb el principi de rendició de comptes va quedar explicitat en el programa de l’Acord del Botànic .
Les fitxes que hi apareixen tot seguit recullen les iniciatives i les actuacions principals efectuades
per la Direcció General durant aquesta legislatura, que donen compte del procés de compliment
del programa i de l’execució de l’acció de govern. Aquestes iniciatives estan classificades en tres
grans blocs:
•

Impuls d’una política de transparència transversal, real i efectiva

•

Construcció d’una cultura d’integritat

•

Desplegament d’instruments i espais participatius
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UNA POLÍTICA DE TRANSPARÈNCIA REAL I EFECTIVA

La creació d’una Conselleria de Transparència va ser una decisió política i estratègica que ha permès avançar
cap a polítiques globals i transversals d’integritat, bon govern i modernització de l’administració i de l’acció
política; institucionalitzar les polítiques de transparència i integritat i concretar en normes, mecanismes i
instruments els valors genèrics d’ètica pública.

Un marc jurídic nou
•

El Reglament de transparència de la Generalitat aprovat en juliol de 2017, va ser el primer elaborat
per una comunitat autònoma (el de l’Estat encara es troba en fase d’informació pública) i regula de
manera detallada les obligacions de publicitat activa i el dret d’accés a la informació pública, entre
altres qüestions. Aquest marc es complementa amb l’execució de la Llei de comptes oberts, el
projecte de llei de Govern Obert i la nova llei de lobbies.

Una finestra oberta a la gestió de l’administració pública
•

A través d’aquest marc, la Conselleria de Transparència ha creat i reforçat nous mitjans per tal que
la ciutadania puga conèixer i demanar informació a l’administració de la Generalitat.

◦ Entre les noves eines del portal de transparència de la Generalitat «Gva Oberta» destaquen el
visor pressupostari, els cercadors de subvencions concedides i els moviments comptables,
saldos bancaris, convenis i caixa fixa. També s’estan desenvolupant altres de noves com el
cercador de publicitat institucional i l'automatització de la informació relativa als alts càrrecs i
assimilats, actius i cessats (dades sobre les seues activitats, béns i patrimoni, agenda, obsequis,
viatges, funcions i dades de contacte). A finals de 2018, ja havia rebut 1,2 milions de visites.

◦ «GVA Dades Obertes» permet la consulta, descàrrega o reutilització de 463 conjunts de dades,
distribuïts en 11 temes (educació, sanitat, turisme...). Des de maig de 2016 ha rebut més de
40.000 visites.

•

Per garantir l'accés de la ciutadania a la informació pública, s’ha elaborat un tràmit electrònic que
permet realitzar peticions d'informació pública les 24 hores del dia i des de qualsevol punt del món,
sense necessitat d'identificar-se amb certificat digital. Per fomentar i facilitar l’exercici d’aquest dret
s’està desenvolupant l’aplicació “GVA GIP”.

Altres mesures de foment de la transparència
•

L’administració de la Generalitat ha potenciat la transparència en el seu funcionament, amb
mesures com la constitució del Consell de Transparència independent i amb pressupost propi i de
l’Oficina tècnica que li dóna suport; la creació de les Unitats de Transparència en totes les
conselleries per coordinar la implantació d’aquestes mesures; el programa «Palaus Transparents»,
amb 100.000 visites en menys de 2 anys; la celebració dels “Diàlegs d’estiu”, que faciliten el
contacte directe de la ciutadania amb el Govern valencià; o actuacions de transparència en diversos
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àmbits sectorials que posen de manifest el caràcter transversal de les polítiques de transparència
del Consell.
•

La consolidació i millora de les polítiques de transparència en els anys vinents s’ha garantit amb
l’aprovació del “Pla Biennal de Transparència», que marca el full de ruta per a la implantació i
seguiment de les obligacions en matèria de transparència durant el període 2019-2021.

Col·laboració amb altres institucions
•

La implantació de les polítiques de transparència en altres institucions valencianes, com les
universitats i les entitats locals, s’ha recolzat mitjançant convenis amb les diputacions de Castelló i
València; la creació i distribució a les entitats locals de l’aplicació DEMANA per a gestionar el dret
d'accés a la informació pública, la celebració de jornades com “Les Tres Claus de la Transparència”,
la Fira de Govern Obert i la creació de la Càtedra de Transparència i Gestió de Dades.

•

Les ajudes a les entitats locals (ajuntaments i mancomunitats) i distintes fórmules associatives per
al desenvolupament i implantació de projectes de transparència han augmentat notablement, la
qual cosa ha permès subvencionar 107 projectes entre 2016 i 2018 amb un pressupost de 500.000
euros. A més, s’han editat una «Guia per a la implantació de la transparència en les entitats locals
de la Comunitat Valenciana» i el Consell ha recolzat la modificació de la Llei de règim local per
garantir el dret a gravar els plens municipals i promocionat la seua difusió pels ajuntaments.
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Iniciativa 1

Noves normes i obligacions per a una major transparència

Assolida

Actuació 1.1

Aprovació del Reglament de transparència de la Generalitat (Decret 105/2017, de 28 de juliol,
del Consell)
•
Regula, més detalladament que la llei, les obligacions de publicitat activa, el dret
d'accés a la informació, el règim de reclamacions i el règim sancionador en matèria de
transparència. També incorpora una regulació específica de les condicions de
reutilització de la informació pública, l'organització administrativa de l'Administració de
la Generalitat i del seu sector públic instrumental en matèria de transparència i,
especialment, la regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública
i Bon Govern.
Text del decret

Assolida

Execució de la Llei de comptes oberts per a la Generalitat
•
La Llei 5/2016, de 6 de maig, de comptes oberts, va ser aprovada per les Corts amb
criteri favorable del Consell.
•
És un importat avanç en la publicitat activa perquè suposa publicar en GVA Oberta els
saldos de tots els comptes bancaris oberts per la Generalitat i el seu sector públic i, a
més, els milions de moviments comptables dels ingressos i pagaments realitzats.
•
Qualsevol persona pot conéixer a través d'un cercador cada pagament que es realitza
en favor d'un tercer, a més del concepte econòmic segons la comptabilitat i el seu
import.
•
La llei també és aplicable a les universitats públiques i institucions estatutàries.
Text de la llei

Assolida

Actuació 1.2

Actuació 1.3

Avantprojecte de Llei de Govern Obert de la Comunitat Valenciana
•
Fruit de l'experiència consolidada de la Generalitat en matèria de transparència i
participació ciutadana, i després d'un ample procés participatiu, amb data 09/11/2018
el Consell va aprovar l'Avantprojecte de Llei de Govern Obert de la Comunitat
Valenciana.
•
Amb aquest projecte s'enforteixen dos dels eixos que configuren el model de
transparència de la Generalitat: nova generació de normes d'integritat institucional i
nou model d'organització pública i formació dels agents implicats; una organització
cap a una administració íntegra i que conversa de manera permanent amb la
ciutadania, promovent i facilitant la col·laboració en el disseny de les polítiques i en la
gestió dels serveis públics.
•
Derogarà i ampliarà la Llei de transparència actual (la Llei 2/2015, de 2 d’abril) per
oferir un marc integrador de la transparència, el bon govern, la planificació i l’avaluació,
la participació ciutadana i el foment de l'associacionisme.

En tràmit

Text de l’avantprojecte
Actuació 1.4

Convenis de col·laboració amb Transparència Internacional Espanya (TIE)
•
La Generalitat ha signat dos convenis amb Transparència Internacional Espanya.
•
El primer, signat en 2015, amb 2 anys de vigència, incloïa 13 mesures de transparència
i integritat que, una vegada assolits es van ampliar.
•
El conveni de 2018 en publicitat activa aprofundeix en aquest compromís amb la
transparència i suposa la incorporació al Portal GVA Oberta de, entre altres recursos,
un visor pressupostari, informació estadística i gràfica sobre les subvencions
concedides, informació sanitària no inclosa entre les obligacions de publicitat activa,
així com aplicar millores qualitatives a tots els continguts informatius publicats.
Textos dels Convenis per a la major transparència en el funcionament dels poders públics i
la garantia del compliment del principi de rendició de comptes: 2015 i 2018

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Transparència i Participació

Iniciativa 2

Planificació, organització i formació per a la implantació transversal de la transparència en
l’Administració de la Generalitat i el sector públic instrumental

Assolida

Actuació 2.1

Unitats de transparència i comissió tècnica de coordinació en matèria de transparència
•
S’han atribuït a una unitat específica de cada conselleria i organisme autònom les
funcions relacionades amb la transparència i accés a la informació, per a coordinar en
l’àmbit de cada conselleria les obligacions que se’n deriven.
•
S’ha creat una comissió tècnica de coordinació en matèria de transparència formada
per les unitats de transparència de les conselleries i la Direcció General de
Transparència i Participació, per a garantir la coordinació i aplicació transversal.

Assolida
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Actuació 2.2

Actuació 2.3

Plans de formació específics per a empleats públics de la Generalitat
•
En col·laboració amb l'Institut Valencià d'Administració Pública (IVAP), des de 2015 es
va posar en marxa un Pla de Formació específic en matèria de transparència i integritat
dirigit al personal empleat públic de la Generalitat. Cada any, dins del Pla s'inclouen
activitats formatives presencials, a distància, autoformatives, jornades, conferències i
altres recursos formatius com guies, protocols o píndoles formatives, amb diversos
nivells d’especialització.
•
Impacte: En el període 2015-2019 s'han format a més de 950 empleats públics.

Assolida

Elaboració del Pla Biennal de Transparència
•
El Pla Biennal de Transparència té com a objectiu marcar el full de ruta per a la
implantació i seguiment de les obligacions en matèria de transparència durant el
període 2019-2021. El pla es va aprovar pel Consell en abril de 2019, després d’un
ample procés participatiu, i inclourà els objectius, les mesures i actuacions, les
responsabilitats, el cronograma d'actuació així com els indicadors per tal d’avaluar el
seu compliment. Tota aquesta informació es publicarà en el Portal de Transparència de
la Generalitat, GVA Oberta.
Pressupost d’anàlisi i assistència per a l’elaboració del Pla Biennal de la Generalitat: 15.246 €.

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Transparència i Participació

Iniciativa 3

Foment de la transparència en els governs locals

Assolida

Actuació 3.1

Convenis de col·laboració amb la Diputació de Castelló i la Diputació de València per a la difusió
i formació en matèria de transparència
•
Dins del marc del conveni amb la Diputació Provincial de València (2016-2017), es va
realitzar el Seminari GO!, dirigit a tècnics i gestors de transparència municipals,
l'objectiu del qual va ser proporcionar les eines necessàries per a resoldre qüestions
sobre l'accés públic a la informació i protecció de dades.
•
D’altra banda, fruit del conveni amb la Diputació Provincial de Castelló (2016-2019),
s’han realitzat les jornades “Les Tres Claus de la Transparència” que posteriorment van
ser editades en un manual. A més, s’ha realitzat la I Fira de Govern Obert i s’ha posat a
disposició de les entitats locals una aplicació de suport per a gestionar el dret d'accés
a la informació pública (DEMANA).

Assolida

Ajudes a les entitats locals per al foment dels projectes de transparència
•
Subvencions destinades a les entitats locals (ajuntaments, mancomunitats i altres
fórmules associatives) de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació
ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública. Actuacions destinades a:
◦ Activitats d'adequació de les seus electròniques i webs de les entitats locals que
tinguen com a objectiu possibilitar la publicació de la informació pública exigida
per la normativa aplicable.
◦ L'elaboració de procediments telemàtics per a garantir el lliure accés de la
ciutadania a la informació, de manera que es garantisca l'adaptació a les
persones amb diversitat sensorial.
◦ La posada a disposició dels ciutadans de la informació pública en un format
accessible i comprensible que en permeta la reutilització (dades obertes), i
l'elaboració d'altres eines que potencien la transparència i l'accés dels ciutadans a
la informació pública.
Pressupost: 506,958,51 € (2016-2018)
Impacte: 107 projectes subvencionats

Assolida

Guia per a la implantació de la transparència en les entitats locals de la Comunitat Valenciana
En octubre de 2015, moment en què va entrar plenament en vigor la Llei valenciana de
transparència, es va publicar una guia per a facilitar a les entitats locals l’aplicació de les lleis de
transparència i el compliment de les obligacions que suposa. La guia, que es va fer arribar als
governs locals, inclou:
•
Conceptes bàsics de transparència i bon govern.
•
Continguts bàsics de la Llei 2/2015 i implicacions per a les entitats locals.
•
Orientacions per a l’aplicació de la llei en les entitats locals.
Text de la guia

Assolida

Actuació 3.2

Actuació 3.3

Òrgan responsable

Direcció General de Transparència i Participació
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Iniciativa 4

Garantir el dret dels veïns a gravar els plens municipals

Assolida

Actuació 4.1

Modificació de la Llei de règim local per a garantir el dret de la ciutadania a gravar els plens
municipals i establir la promoció de l’enregistrament i difusió proactiva pels ajuntaments.
•
Llei 4/2016, de 22 d’abril, de la Generalitat, de modificació de l’article 139 de la Llei
8/2010, de règim local de la Comunitat Valenciana, per a garantir el dret a assistir i
gravar els plens municipals (DOGV 27/04/2016).
• Aprovada per unanimitat en les Corts. Derivada d’una proposició de llei en les Corts,
amb el criteri favorable del Consell.

Assolida

Òrgan responsable

Iniciativa i aprovació per les Corts Valencianes

Iniciativa 5

Promoció d’una cultura de transparència i enfortiment de la qualitat democràtica

Assolida

Actuació 5.1

Programa Palaus Transparents
•
L'objectiu d'aquest programa és obrir les portes de les institucions i trencar
simbòlicament la barrera que separa els qui governen de la ciutadania i, al mateix
temps, mostrar el patrimoni cultural de la nostra Comunitat i divulgar el coneixement de
les seues institucions.
•
Al programa s'han sumat gran varietat d'agents públics i un total de 27 Palaus que, al
seu torn, són seus administratives, als quals esperem sumar molts més.
•
A més, es pot accedir al contingut del programa a través d'una aplicació (app) i tríptics
informatius a les seus dels Palaus.
•
S'ha aconseguit superar les 100.000 visites, i a més s'ha mostrat com un programa de
gran interés per a visites turístiques.
•
Inici: abril de 2017.
Pressupost: 175.469,54 € (abril 2017 - desembre 2018)
Accés a l’app GVA Palaus: Google Play i App Store - Apple
Accés a l’espai web
Accés al vídeo promocional

Assolida

Treball col·laboratiu en xarxa amb altres comunitats autònomes
•
VI Conferència de la Xarxa Autonòmica de Participació Ciutadana: aquesta conferència,
que se celebra cada 6 mesos, va reunir els dies 3 i 4 d’octubre a València representants
de 13 comunitats autònomes.
Pressupost: 3.500,31 €.
•
Treball bilateral amb la Regió de Múrcia, Aragó i Castella-La Manxa. Durant 2017 i 2018
han tingut lloc 5 trobades amb representants i personal tècnic dels governs de Múrcia i
Castella - La Manxa per a compartir experiències i intercanviar punts de vista sobre
polítiques d'accés a la informació, comptes oberts, grups d’influència, prevenció de
males pràctiques administratives i participació ciutadana.

Assolida

Càtedra de Transparència i Gestió de Dades
•
La Càtedra de Transparència i Gestió de Dades ha estat en funcionament des de
l'exercici 2017.
•
Actuacions realitzades:
◦ Tallers (neteja de dades; visualització de dades geoespacials; com començar a
treballar amb dades i sol·licitar les que no trobem).
◦ Taules redones (tecnologies aplicades a la transparència administrativa i la lluita
anticorrupció; entre d’altres).
◦ Datathon: jornada per a fomentar l'ús de dades obertes, la reutilització i la
disponibilitat d'històrics de dades per al seu ús de manera predictiva.
◦ Escola d'Estiu: amb tallers i ponències sobre transparència i dades obertes.
◦ Convocatòria de premis als millors Treballs de Fi de Grau (2018) i de Màster (2017
i 2018): relacionats amb la transparència, participació i/o dades obertes.
◦ Pràctiques per a estudiants del Màster Universitari MUGI.
Pressupost: 184.984 € (Convenis 2016-2018)
Accés a la pàgina web

Assolida

Actuació 5.2

Actuació 5.3

Òrgan responsable

Direcció General de Transparència i Participació
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Iniciativa 6

La tecnologia com a aliada de la transparència pública i de la participació ciutadana

Assolida

Actuació 6.1

El Portal de Transparència de la Generalitat, GVA Oberta
•
És la plataforma que dóna accés a la informació prevista en les obligacions normatives
tant de publicitat activa com de dret d'accés; en els compromisos institucionals
adquirits via conveni i amb les metodologies d'avaluació d'entitats i organismes externs.
◦ Presentació: gener 2016.
•
Conté informació rellevant per a la ciutadania sobre aspectes com l’estructura i
l’organització del Consell i l’administració de la Generalitat, els serveis que s'ofereixen,
informació econòmica i pressupostària, contractes, subvencions, etc. publicada de
forma clara, estructurada, comprensible i fàcilment localitzable.
•
Destaquen especialment, entre altres:
◦ El visor pressupostari
◦ Els cercadors de subvencions concedides
◦ Moviments comptables, saldos bancaris, convenis i caixa fixa.
•
Està en fase de desenvolupament el cercador de publicitat institucional i s'està
treballant en l'automatització de la informació relativa als alts càrrecs i assimilats,
actius i cessats, concretament, dades sobre les seues activitats, béns i patrimoni,
agenda, obsequis, viatges, funcions i dades de contacte.
•
Impacte: 1.213.484 visites (data d’actualització: 18.01.2019).
Accés al Portal GVA Oberta

Assolida

Carta de Serveis GVA Oberta
•
La carta de serveis de GVA Oberta és el document que recopila els serveis i els
compromisos de qualitat que s'assumeixen en la seua prestació.
•
Té una clara orientació de servei dirigit cap a la ciutadania en tant que es concep com
una eina per a millorar les relacions amb la ciutadania a través de l'escolta activa i de
rendició de comptes mitjançant la publicació periòdica del resultat de la seua avaluació.
•
Es tracta de la primera carta de serveis d'un portal de transparència aprovada en l'àmbit
autonòmic.
Accés a la Carta de Serveis de GVA Oberta

Assolida

El Portal de Dades Obertes de la Generalitat, GVA Dades Obertes
•
Conté 463 conjunts de dades disponibles per a la consulta, descàrrega o reutilització,
distribuïts en 11 temes (educació, medi ambient, turisme, etc.)
◦ Presentació: maig 2016.
◦ 40.421 visites (data d’actualització: 18.01.2019)
Accés al Portal GVA dades Obertes

Assolida

El dret d’accés a la informació pública
•
Per a garantir i facilitar l'accés de la ciutadania a la informació pública, la Generalitat
Valenciana ha elaborat formulari que permet, sense necessitat d'identificar-se amb
certificat digital, realitzar peticions d'informació pública les 24 hores del dia i des de
qualsevol punt del món.
•
Per a complir amb els tràmits i terminis que estableix la normativa valenciana (1 mes
per a resoldre i sentit del silenci positiu) s'està desenvolupant una nova aplicació, GVA
GIP, per a la tramitació electrònica d'aquestes sol·licituds en la qual s'integren els
diferents models de comunicació i resolució. Això permet que des de la Generalitat
s’actue de forma homogènia i eficaç.

Assolida

Actuació 6.2

Actuació 6.3

Actuació 6.4

Actuació 6.5

Nou Portal de Participació de la Generalitat, GVA Participa
El portal GVA Participa té com a objectiu vertebrar, fomentar i impulsar la participació i
col·laboració de la ciutadania de la Comunitat Valenciana.
A través del portal, la ciutadania disposarà d’informació sobre:
• Participació en els procediments oberts per a l’elaboració de normes.

•
•
•
•

Consulta i assessorament per a la constitució i la gestió d’associacions
Convocatòries de subvencions en matèria de participació i els projectes que es realitzen
Òrgans de participació

Centres valencians a l’exterior
L’accés al portal està previst per al primer trimestre de 2019.
Òrgan responsable

Direcció General de Transparència i Participació
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Iniciativa 7

Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern

Actuació 7.1

Constitució del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern
Constitució de la Comissió Executiva del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i
Bon Govern de la Comunitat Valenciana. El dia 18 de desembre de 2015 es nomenen per acord del
Consell el President i tres vocals de la Comissió Executiva. El cinqué membre es nomena el 13 de
maig de 2016 per acord del Consell. El dia 18 de juliol es va produir la renúncia d’una vocal, i ara
està pendent el nomenament de la persona que haurà d’ocupar la vocalia ara vacant.
El Consell té com a finalitat garantir els drets d’accés a la informació, vetlar pel compliment de les
obligacions de publicitat i garantir i promoure l’observança de les disposicions de bon govern.

Actuació 7.2

Actuació 7.3

Actuació 7.4

Òrgan responsable

Oficina de suport del Consell de Transparència, portal web i dotació pressupostària
•
Creació de l’Oficina de suport del Consell de Transparència, Accés a la Informació
Pública i Bon Govern: novembre de 2015. Està estructurada en un servei, una secció i un
negociat administratius. Compta amb 4 funcionaris (2 d’ells tècnics jurídics) i amb una
assessora jurídica incorporada des de l’Advocacia de la Generalitat.
•
S’ha creat un programa pressupostari propi amb la dotació del Consell de
Transparència. La dotació que s’inclou per a despeses corrents és de 90.000 €, sense
comptar el personal de l’oficina de suport i la resta de mitjans tècnics i humans que li
proporciona la conselleria. La dotació es basa en la previsió que prèviament realitza el
mateix Consell de Transparència.
◦ Pressupost (cap. 2) 2016: 60.000 €
◦ Pressupost (cap. 2) 2017: 90.000 €
◦ Pressupost (cap. 2) 2018: 155.000 €
◦ Pressupost (cap. 2) 2019: 90.000 €
•
El Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern de la Comunitat
Valenciana disposa d’una seu web en la qual es pot localitzar informació relativa a
l’òrgan, a l'activitat duta a terme pel dit consell des de la seua posada en funcionament,
al mode d’interposar una reclamació, a les vies per a contactar amb l’oficina de suport,
etc.
Accés a la web
Estudi dels portals de Transparència en la Comunitat Valenciana
•
Estudi dels portals de transparència dels 542 municipis de la Comunitat Valenciana
durant els anys 2016, 2017 i 2018. Concretament, s'ha revisat la informació publicada
per cada un d'ells tenint en compte els ítems de publicitat activa que reflecteix la Llei
19/2013, de 9 desembre.
•
D'aquest estudi pot destacar-se la labor que han realitzat els ajuntaments de creació de
portals de transparència i d'incorporació gradual en el temps de la informació requerida
legalment de publicació en ells o bé en les seues pàgines webs municipals.
•
A més a més, s'ha procedit durant aquests anys a la revisió dels portals de
transparència del sector públic instrumental de l'Administració de la Generalitat, així
com de les institucions d'aquesta.
Accés a l’informe
Activitat del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern
L’activitat principal d’aquest òrgan és la resolució de les reclamacions efectuades per persones
físiques o jurídiques respecte al dret d’accés a la informació pública, les denúncies
d’incompliments d’obligacions de publicitat activa i de bon govern per part dels subjectes obligats.
També s’emeten informes sobre projectes normatius, consultes, qüestions d’interpretació de la
norma, etc. i es prenen acords pels quals s’insta la incoació de procediments sancionadors, es
requereix el compliment d’una resolució, entre d’altres.
•
Nombre d’expedients que han tingut entrada en l’oficina de suport: 529, en l’any 2015 es
van rebre 28; en l’any 2016, 118; en l’any 2017, 174; en l’any 2018, 200; i en el present
any 2019 s’han obert 9 expedients fins al moment. (Data d’actualització: 17.01.2019)
•
En relació al nombre de resolucions, es comptabilitzen 25 en l’any 2016; 94 en l’any
2017; i 176 en l’any 2018. (Data d’actualització: 31.12.2018)
•
Quant al nombre d’informes emesos, en l’any 2016, la Comissió Executiva en va emetre
8; en l’any 2017, 7; i, en l’any 2018, 8. (Data d’actualització: 31.12.2018)
Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern
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Assolida

Assolida

Assolida

Assolida

Assolida

Iniciativa 8

Llei reguladora de l’activitat dels grups d’interés

Assolida

Actuació 8.1

Aprovació de la Llei 25/2018, reguladora de l’activitat dels grups d’interés de la Comunitat
Valenciana
Data d’aprovació: 10.12.2018
•
Aquesta llei suposa un pas molt important en les polítiques de transparència i integritat
que defensa el Consell. La llei regula l'activitat d'influència en l'adopció de polítiques
públiques i en l'elaboració dels projectes normatius. A més, crea el registre de grups
d'interés únic i obligatori per a la Generalitat com a instrument necessari per a la seua
execució, i regula la petjada normativa com a forma de garantir la traçabilitat de les
normes. També contempla un règim sancionador específic per als casos
d’incompliment dels preceptes de la llei.
Entrada en vigor: 14 de setembre de 2019

Assolida

Text de la llei
Actuació 8.2

Registre de Grups d’Interés i redacció del projecte de reglament de desplegament de la Llei
25/2018
Regularà l’estructura, el funcionament i el contingut del Registre de Grups d’Interés de la
Comunitat Valenciana, concretant l’òrgan responsable, així com les actuacions de verificació de
la informació registral i el procediment sancionador aplicables.
Situació actual: en tramitació.

Òrgan responsable

Oficina de Control de Conflictes d’Interessos
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CONSTRUINT UNA CULTURA D’INTEGRITAT
Les males pràctiques i possibles irregularitats administratives afecten no solament al prestigi i la legitimitat
de qualsevol organització, sinó també de manera substancial a l'eficàcia i eficiència de les seues actuacions.
Un dels objectius estratègics del Consell ha estat el d’establir els mecanismes que expressen el seu
compromís en la regeneració democràtica i lluita contra la corrupció.

Nou marc jurídic i institucional per previndre i lluitar contra les males pràctiques
•

S’ha institucionalitzat la integritat i el control com eix de la conducta dels poders públics, els alts
càrrecs i personal públic amb mesures com el Codi de Bon Govern, la creació i dotació de l’Oficina
de Control de Conflicte d’Interessos o la reprovació i retirada de plaques commemoratives
relatives a persones condemnades per corrupció

Implicació de la ciutadania en la lluita contra la corrupció
•

La societat valenciana s’ha implicat i col·laborat en l’esforç del Consell per l'erradicació i prevenció
dels comportaments irregulars o corruptes, participant en l’elaboració de la Llei lobbies, en les
jornades d’integritat institucional i en els actes i iniciatives desenvolupades en el mar de la
Iniciativa empresarial per l'ètica i el bon govern.

•

L’auditoria ciutadana de la contractació pública permet la societat civil auditar les decisions
que integren els procediments per previndre la corrupció i millorar l'eficiència en la gestió
pública. Està executant-se un programa pilot, el primer d’una administració autonòmica
espanyola.

Iniciativa 1

Transparència i integritat dels alts càrrecs

Assolida

Actuació 1.1

Aprovació del Codi de Bon Govern
•
Decret 56/2016, del Consell, de 6 de maig, pel qual aprova el Codi de Bon Govern de la
Generalitat.
◦ Els alts càrrecs de la Generalitat i del seu sector públic instrumental es
comprometen a complir unes normes ètiques per afavorir el desenvolupament
d'unes administracions públiques íntegres, transparents, eficaces i eficients.
◦ Modernitza el registre d'alts càrrecs i reforça les seues obligacions de
transparència.
•
Adhesió dels òrgans estatutaris al Codi de Bon Govern: des de març de 2017 es
publiquen en GVA Oberta totes les adhesions voluntàries. També es publiquen
periòdicament les adhesions de les entitats locals.
Text del decret

Assolida

Actuació 1.2

Carpeta de l’alt càrrec
•
És una guia pràctica que facilita el coneixement als nous alts càrrecs de la Generalitat
dels drets i obligacions específics en l'exercici del càrrec. Algunes d'aquestes
obligacions s'estenen fins i tot una vegada produït el cessament. La guia s’actualitza
periòdicament.
•
La carpeta inclou: normativa d'aplicació, obligacions i drets, règim sancionador i altra
informació d'interés per a l'acompliment del càrrec, com la referent a l’estructura
administrativa de la Generalitat i subvencions, entre d’altres.
Pressupost: 11.631,20 €
Accés a la nota de premsa

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Transparència i Participació
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Iniciativa 2

Control del règim d’incompatibilitats i conflictes d’interessos dels càrrecs públics

Assolida

Actuació 2.1

Aprovació de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'Incompatibilitats i Conflictes
d'Interessos de Persones amb Càrrecs Públics no Electes
Aprovació per les Corts el 28.10.2016. Derivada d’una proposició de llei en les Corts, amb criteri
favorable del Consell.
Té com a objectiu regular el règim d’incompatibilitats d’alts càrrecs de l'administració de la
Generalitat i altres càrrecs públics i les declaracions d'activitats, béns i interessos mitjançant la
creació d’un registre i del seu òrgan de control.
Text de la llei

Assolida

Posada en marxa de l’Oficina de Control de Conflictes d’Interessos i del seu Registre (aplicació
RECCI)
A la OCCI correspon les funcions establertes en la Llei 8/2016,. Entre altres, gestionar el Registre
de control de conflictes d'interessos, gestionar el règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs i
proposar la incoació i instruir expedients sancionadors per les infraccions contingudes en la Llei
8/2016.
Pressupost 2017-2019: 684.431,80 €

Assolida

Reglament de desplegament de la Llei 8/2016, d’Incompatibilitats i Control de Conflictes
d’Interessos
Decret 65/2018, de 18 de maig, del Consell, pel qual es desplega la Llei 8/2016, de 28 d'octubre,
de la Generalitat, d'incompatibilitats i conflictes d'interessos de persones amb càrrecs públics no
electes.
Estableix el règim de dedicació i compatibilitat, situacions d’abstenció, inhibició i recusació, i les
obligacions de la persona que ocupa el càrrec públic i regula el registre, l’oficina de control i el
procediment sancionador.
Text del decret

Assolida

Actuació 2.2

Actuació 2.3

Òrgan responsable

Oficina de Control de Conflictes d’Interessos

Iniciativa 3

Llei reguladora de l’activitat dels grups d'interès

Assolida

Actuació 3.1

Aprovació de la Llei 25/2018, reguladora de l’activitat dels grups d'interès de la Comunitat
Valenciana
Data d’aprovació: 10.12.2018
•
Aquesta llei suposa un pas molt important en les polítiques de transparència i integritat
que defensa el Consell. La llei regula l'activitat d'influència en l'adopció de polítiques
públiques i en l'elaboració dels projectes normatius. A més, crea el registre de grups
d'interès únic i obligatori per a la Generalitat com a instrument necessari per a la seua
execució, i regula la petjada normativa com a forma de garantir la traçabilitat de les
normes. També contempla un règim sancionador específic per als casos
d’incompliment dels preceptes de la llei.
Entrada en vigor: 14 de setembre de 2019

Assolida

Text de la llei
Actuació 3.2

Registre de Grups d'Interès i redacció del projecte de reglament de desplegament de la Llei
25/2018
Regularà l’estructura, el funcionament i el contingut del Registre de Grups d’Interés de la
Comunitat Valenciana, concretant l’òrgan responsable, així com les actuacions de verificació de la
informació registral i el procediment sancionador aplicables.
Situació actual: en tramitació.

Òrgan responsable

Oficina de Control de Conflictes d’Interessos
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Iniciativa 4

Projecte pilot d’auditoria ciutadana de la contractació pública

Actuació 4.1

Implantació de projecte pilot d’Auditoria Ciutadana
•
L'Auditoria Ciutadana per a la transparència en la contractació pública és un
mecanisme de rendició de comptes on la societat civil audita les decisions i el
procediment seguit en matèria de contractació pública. Els seus objectius són prevenir
la corrupció en la contractació i millorar l'eficiència en la gestió pública.
•
La Comunitat Valenciana ha liderat la primera experiència pilot en una Comunitat
Autònoma, supervisant la contractació del projecte i l'obra d'una escola d'Aldaia
(València), el «Rajolar», a través de dos monitors independents.
•
El seguiment de les accions es realitza a través d'una comissió i es complementa amb
formació als empleats públics i la publicitat de totes les actuacions i informes en el
Portal GVA Oberta.
•
Període: del 20/02/2018 al 19/02/2019.
Pressupost: 16.456 €.
Accés als resultats del projecte pilot a GVA Oberta

Òrgan responsable

Direcció General de Transparència i Participació

Iniciativa 5

Aliances per al foment de la integritat i la prevenció de la corrupció

Actuació 5.1

Jornada d'Integritat Institucional a la Comunitat Valenciana
Jornada organitzada amb l’objectiu de promoure el coneixement recíproc entre tots els agents
implicats en la prevenció i lluita contra la corrupció en la CV, i explorar possibles sinergies a partir
del treball que realitzen les diferents institucions i organismes així com animar a la col·laboració i
la cooperació bilateral i multilateral per a optimitzar l'acció de detecció, prevenció, denúncia i
investigació de possibles casos de corrupció i males pràctiques en la gestió de les
administracions públiques (29 novembre 2016, València).

Assolida

Assolida

Assolida

Jornada d'Integritat Institucional a la Comunitat Valenciana
Actuació 5.2

Iniciativa empresarial per l'ètica i el bon govern
Objectius:
•
Reflexionar sobre la prevenció de la corrupció en l'àmbit empresarial i de les
administracions de la Comunitat Valenciana.
•
Analitzar les relacions entre el món empresarial i les administracions, especialment en
l'àmbit de la contractació pública.
•
Promoure bones pràctiques d’integritat i prevenció en les institucions públiques i en les
empreses.
•
Incidir en el paper de les institucions i les empreses en la generació d’un clima social
anticorrupció.
S’han celebrat trobades a València, Alacant i Castelló, organitzades per la Conselleria junt amb la
Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, la Confederació Empresarial de la
Comunitat Valenciana i el Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana. (29 maig, 5 i 12 juny
2018). Fruit d’aquests treballs, s’ha presentat una declaració conjunta que han signat ja 190
empreses valencianes.
Accés a la pàgina web de la Iniciativa X empresarial per l’ètica i el bon govern

Òrgan responsable

Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
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Assolida

Iniciativa 6

Iniciatives de sensibilització contra la corrupció

Actuació 6.1

Commemoració del Dia internacional contra la corrupció (2015-2018)
Amb aquesta activitat es reivindica la necessitat que les institucions públiques mostren
activament el seu rebuig contra totes les formes de corrupció i tinguen present en tot moment el
repte que suposa la seua eradicació. Per motiu de la commemoració, amb la qual s’assumeix la
campanya promoguda per les Nacions Unides, s’han convidat a persones il·lustres com el qui va
ser president mundial de Transparency International, José Ugaz (2015), que va parlar de «La lluita
contra la corrupció en les democràcies avançades»; el jutge Pablo Ruz (2016), sobre «La
investigació de les causes de corrupció»; l’advocat i exfiscal anticorrupció de Palma de Mallorca,
Pedro Horrach (2017) «La investigació de la corrupció»; i el catedràtic de filosofia política i social
Daniel Innerarity (2018), amb «Vida i mort de les democràcies».

Actuació 6.2

Òrgan responsable

Reprovació i retirada de plaques commemoratives relatives a persones condemnades per
corrupció
El Consell, el 12/12/15, va declarar la reprovació de tots els polítics i polítiques de la Comunitat
Valenciana condemnats per corrupció. La Conselleria de Transparència es va adreçar als
ajuntaments i a les diputacions perquè col·laboren en la retirada de les plaques de polítics
condemnats per corrupció (28/03/2016), i va obrir un canal perquè els ciutadans i ciutadanes
puguen comunicar l’existència de plaques de les quals tinguen constància.
D’aquesta manera, el Consell va complir la Resolució 36/IX, aprovada per les Corts el 15 d’octubre
de 2015, que instava el Consell a declarar formalment la reprovació i repulsa de tots els polítics i
polítiques que han resultat o resulten condemnats per delictes de corrupció i a retirar dels espais
públics dependents de la Generalitat les plaques i distincions en què figure el seu nom. El
17/06/16 el conseller de Transparència va comparéixer en la Comissió de coordinació,
organització i règim de les institucions de les Corts per a explicar les mesures adoptades per al
seu compliment.
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
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Assolida

Assolida

Assolida

UNA GENERALITAT PARTICIPATIVA
El nou Consell va suposar un punt d'inflexió en la superació d’una concepció reduïda de la participació
ciutadana. L’actual govern ha mantingut una voluntat clara i decidida de reconnectar la política amb la
ciutadania, conscient que revitalitzar la democràcia necessita enfortir les institucions, fent-les més
participatives i properes. Amb aquest canvi de model, s’atribueix i reconeix a les associacions una funció
determinant com a canal de participació i també per a la millora de la cohesió i la integració social.
Les associacions ciutadanes han vist reforçat el seu paper com a actors essencials de la vida i la societat
valenciana i la seua contribució és clau per a la incorporació de la ciutadania en l’elaboració de polítiques
públiques i la millora de la gestió.

Més ajudes, visibilitat, recursos i espais de participació per a la societat civil
•

Ara, per a facilitar la seua tasca s’han suprimit les taxes del registre d’associacions, s’han creat
nous espais de participació i interlocució (Consell de Participació Ciutadana, Consell Valencià de
Cooperació al Desenvolupament i Consell de Participació dels CEVEX) i s’ha previst el funcionament
d’un servei d'assessorament integral perquè el treball de les entitats cíviques siga més efectiu i
eficaç i per a millorar la qualitat de la participació ciutadana.

•

A més, s’han augmentat les subvencions per al foment de l’associacionisme i la participació social:
entre 2016 i 2018 les entitats associatives han rebut 1,2 milions d’euros per l’execució de 134
projectes, 577.000 euros les entitats locals per al desenvolupament de 126 projectes, 239.000 euros
les cases regionals i 350.000 euros els CEVEX.

•

Tot això es complementa amb una aposta pel desenvolupament, la investigació, la divulgació i
la sensibilització en aquesta matèria, que s’ha traduït en accions com la creació la Càtedra de
Govern Obert en la Universitat de València (PAGODA), el suport a la llei d’iniciativa legislativa
popular que rebaixa les signatures necessàries i l’edat mínima per impulsar-les i reforça el
protagonisme de la comissió promotora, o la creació del Portal de Participació Ciutadana en
què s’ha treballat.

Nou paper dels CEVEX
•

També s’ha redefinit el paper que han de jugar en l’actualitat els centres valencians a l’exterior, en
un període d'innegable transformació social fruit de la globalització i la precarització econòmica. El
nou decret regulador dels Centres Valencians a l’Exterior introdueix canvis substancials en el
desenvolupament d'activitats més innovadores com són el suport a col·lectius desfavorits, persones
majors, infància, joventut, emigrats per les actuals circumstàncies econòmiques, etc.
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Iniciativa 1

La tecnologia com a aliada de la transparència pública i de la participació ciutadana

Actuació 1.1

Nou Portal de Participació de la Generalitat, GVA Participa
El portal GVA Participa té com a objectiu vertebrar, fomentar i impulsar la participació i
col·laboració de la ciutadania de la Comunitat Valenciana.
A través del portal, la ciutadania disposarà d’informació sobre:
• Participació en els procediments oberts per a l’elaboració de normes.

•
•
•
•

Consulta i assessorament per a la constitució i la gestió d’associacions

Assolida

En tràmit

Convocatòries de subvencions en matèria de participació i els projectes que es realitzen
Òrgans de participació

Centres valencians a l’exterior
L’accés al portal està previst per al primer trimestre de 2019.
Òrgan responsable

Direcció General de Transparència i Participació

Iniciativa 2

Participació ciutadana i de la societat civil en el disseny de les polítiques de participació

Assolida

Actuació 2.1

Nou Consell de Participació Ciutadana
•
Aprovació del Decret 190/2016, de 16 de desembre, del Consell pel qual es constitueix i
dinamitza el Consell de Participació Ciutadana, un autèntic espai de debat i
col·laboració del conjunt de les institucions i entitats ciutadanes de la Comunitat
Valenciana, a fi que aquestes debaten i intercanvien parers sobre el disseny de les
polítiques públiques de participació.
•
S'estableix la seua creació i normes de funcionament.
•
Es realitzen 3 sessions anuals.
Text del decret

Assolida

Procés participatiu per a l’elaboració d’una llei de participació ciutadana i foment de
l’associacionisme
•
En 2017 es va realitzar una enquesta i jornades de reflexió i debat per a una nova Llei de
participació ciutadana i suport a l'associacionisme a Elx, Paiporta i Castelló de la Plana.
Impacte: 230 participants en les jornades i 282 respostes al qüestionari.
•
Presentació de les conclusions de les jornades de debat i reflexió sobre el disseny de la
nova Llei de Participació Ciutadana (03/10/2017).
•
La nova regulació de participació ciutadana i foment de l’associacionisme es va integrar
en el projecte de Llei de Govern Obert de la Comunitat Valenciana, en el segon llibre.
Accés a les conclusions

Assolida

Actuació 2.2

Òrgan responsable

Direcció General de Transparència i Participació
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Iniciativa 3

Ajudes destinades a la participació ciutadana i la promoció de l’associacionisme

Assolida

Actuació 3.1

Ajudes als projectes de participació de les entitats ciutadanes i cases regionals
•
Entitats Ciutadanes: subvencions destinades a fomentar la participació ciutadana, la
transparència i l'accés a la informació pública per tal de:
◦ Dissenyar i executar accions de formació.
◦ Millorar la capacitat de les entitats per a desenvolupar el seu projecte associatiu.
◦ Fomentar la cooperació interassociativa o el treball en xarxa amb altres entitats
per a l'assoliment d'interessos comuns i d'optimització de recursos, mitjans i
informació.
Pressupost: 1.196.310 € (2016-2018)
Impacte: 134 projectes subvencionats
•
Cases Regionals: subvencions destinades a les cases regionals d'altres comunitats
autònomes a la Comunitat Valenciana, les seues federacions i confederacions.
Actuacions destinades a:
◦ Activitats que tinguen per objecte el coneixement i manteniment de les arrels
culturals d'altres comunitats autònomes a la Comunitat Valenciana.
◦ Activitats d'informació, orientació i assessorament
◦ Promoció de l'associacionisme i l'exercici d'activitats d'animació sociocultural.
◦ Activitats dirigides al foment de la participació ciutadana i la transparència.
Pressupost: 239.430 € (2016-2018)
Impacte: 53 projectes subvencionats

Assolida

Ajudes als projectes de participació de les entitats locals
•
Subvencions destinades a les entitats locals (ajuntaments, mancomunitats i altres
fórmules associatives) de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació
ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública. Actuacions destinades a:
◦ Realització de processos participatius (pressupostos participatius, agenda 21
local, plans estratègics participatius, plans sectorials...), establiment d'espais,
òrgans i eines de participació.
◦ Activitats d'adequació de les seus electròniques i webs de les entitats locals que
tinguen com a objectiu possibilitar la publicació de la informació pública exigida
per la normativa aplicable, l'elaboració de procediments telemàtics per a garantir el
lliure accés de la ciutadania a la informació, i l'elaboració d'altres eines que
potencien la transparència i l'accés dels ciutadans a la informació pública.
Pressupost: 577.435,62 € (2016-2018)
Impacte: 126 projectes subvencionats

Assolida

Càtedra de Govern Obert amb la Universitat de València (PAGODA)
•
En 2016 se signa el primer conveni amb la Universitat de València per a la realització
d’activitats relacionades amb la transparència, la participació i l’accés a la informació
pública.
•
En 2017 se signa el conveni per a la creació de la Càtedra de Govern Obert, Participació
i Open Data (PAGODA) per a la realització d’aquestes activitats.
•
Durant els exercicis de 2018 i 2019 continuen els convenis per al manteniment de la
càtedra. S’han fet activitats com la Jornada Balanç de la Càtedra PAGODA o el III Mòdul
de Participació i Bon Govern amb les Associacions de veïns. També s’ha publicat el
llibre: El Mínim Comú de les Polítiques de Participació Locals.
•
Els objectius de la càtedra són la realització d’accions formatives, de divulgació i
sensibilització, així com d’investigació i desenvolupament dels tres pilars de la
democràcia participativa.
Pressupost: 310.434,78 € (2016-2018)

Assolida

Actuació 3.2

Actuació 3.3

Òrgan responsable

Direcció General de Transparència i Participació
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Iniciativa 4

Promoció i suport a l’associacionisme

Assolida

Actuació 4.1

Servei d'assessorament integral a l’associacionisme
•
L'objectiu és la prestació del servei d'assessorament integral i l'elaboració d'una guia
pràctica en matèria d'associacionisme, així com l'elaboració, gestió i execució d'un pla
de formació per al personal de les entitats ciutadanes i entitats locals el domicili social
de les quals estiga establit en la Comunitat Valenciana.
Es va ofertar com a contracte de servei en una primera licitació que va quedar deserta amb un
pressupost base de 91.095,98 €.

En tràmit

Campanya de difusió i promoció de la labor de l’associacionisme
•
Durant l'exercici de 2018 la Generalitat va signar un conveni amb la Fundació Horta Sud
amb la finalitat de finançar activitats de difusió, promoció i campanya de difusió de la
labor de l’associacionisme «Les associacions, el cor del nostre poble» i de la
participació ciutadana.
•
Es perseguia, com a principal objectiu, fomentar, desenvolupar i realitzar tasques de
participació ciutadana i associacionisme, el qual va ser acomplir satisfactòriament.
Pressupost: 90.000 € (2018)

Assolida

Supressió de les taxes del registre d’associacions
• En la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes s’han suprimit les
taxes relacionades amb el registre d’associacions, que havien de pagar les
associacions per tràmits com inscriure’s, modificar els seus estatuts o el domicili social,
renovar la seua junta directiva o sol·licitar còpies o certificats.
• Aquesta mesura pretén facilitar que les associacions s’inscriguen en el registre,
actualitzen les seues dades i complisquen les seues obligacions de la manera més
senzilla possible, eliminant un element dissuasiu com pot ser el pagament de les taxes.
• S’ha realitzat una tasca d’informació sobre la supressió d’aquestes taxes mitjançant la
remissió de cartes als ajuntaments i a les entitats.
• Aquesta actuació s’ha col·laborat amb la Conselleria de Justícia, Administració Pública,
Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques i la Conselleria d’Hisenda i Model
Econòmic, i s’ha plasmat en la Llei de taxes mitjançant els grups parlamentaris de les
Corts.
Text de la Llei de taxes
Nota de premsa de la campanya informativa

Assolida

Actuació 4.2

Actuació 4.3

Òrgan responsable

Direcció General de Transparència i Participació
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Iniciativa 5

Fomentar les relacions amb els centres valencians a l’exterior

Assolida

Actuació 5.1

Aprovació del Decret 94/2016, de 22 de juliol, del Consell. Constituir i dinamitzar el Consell de
participació dels CEVEX
•
El decret té com a finalitat donar suport al seu moviment associatiu, fomentant la
creació de centres valencians en l'exterior, i precisant que aquests centres tindran com
a objectiu prioritari el manteniment dels vincles sentimentals, afectius, socials i
culturals amb el poble valencià, així com el foment del coneixement de la seua història,
el seu idioma i la seua cultura.
•
Els CEVEX, com a instruments de participació en la vida social, cultural i política de la
Comunitat Valenciana, seran considerats com a entitats ciutadanes amb els drets que
estableix la Llei 2/2015, de 2 d'abril.
•
Constitució i dinamització del Consell de participació dels CEVEX.
•
S'estableix el procediment de creació i revocació dels CEVEX.
•
Regulació del Congrés CEVEX.
Text del decret

Assolida

Celebració del Congrés del CEVEX
•
En compliment de l’article 20.1 del Decret 94/2016, de 22 de juliol del Consell, que
regula els centres valencians en l'exterior de la Comunitat Valenciana se va celebrar en
la ciutat d’Alacant, durant els dies 26, 27 i 28 d’octubre de 2018 el Congrés de
comunitats valencianes en l'exterior (CEVEX).
•
El Congrés tenia com a objectiu promoure les relacions i la col·laboració entre la
comunitat de persones valencianes en l'exterior i entre aquesta comunitat i la
Generalitat.
•
Al Congrés van assistir representants de 28 CEVEX i del mateix van eixir diverses
propostes d'actuacions per tal d’afavorir la participació entre ells i amb la Generalitat.
Pressupost de licitació: 120.645,09 €

Assolida

Ajudes als CEVEX per al seu funcionament i els seus projectes
•
Subvencions destinades als centres valencians en l'exterior (CEVEX) de la Comunitat
Valenciana, així com les seues federacions i confederacions. Actuacions destinades a:
◦ Subvencions per a les activitats i despeses de funcionament (Modalitat 1).
◦ Subvencions per a despeses d'inversió. (Modalitat 2).
▪
Pressupost 2016: 100.000 € (23 projectes, modalitat 1) i 50.000 € (8
projectes, modalitat 2).
▪
Pressupost 2017: 142.275 (26 projectes, modalitat 1) i 50.000 € (13 projectes,
modalitat 2).
▪
Pressupost 2018: 114.200 € (20 projectes, modalitat 1) i 75.000 € (15
projectes, modalitat 2).
▪
Pressupost 2019: 150.000 € (Capítol 4) i 100.000 € (capítol 7).

Assolida

Actuació 5.2

Actuació 5.3

Òrgan responsable

Direcció General de Transparència i Participació

Iniciativa 6

Nova llei per a facilitar la iniciativa legislativa popular

Actuació 6.1

Aprovada la Llei 10/2017, d'11 de maig, de la Generalitat, per la qual es regula la iniciativa
legislativa popular davant les Corts (DOGV 23/05/2017).
• Presentada a les Corts com a proposició de llei en les Corts, amb criteri favorable del
Consell.
• Rebaixa les signatures necessàries per a impulsar una ILP de 25.000 a 10.000, fixa en
16 anys l’edat mínima per a poder impulsar el procés i reforça el protagonisme de la
comissió promotora durant tot el procediment legislatiu.
Text de la llei

Òrgan responsable

Aprovació i iniciativa de les Corts Valencianes
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Assolida

Assolida

4. NORMATIVA VIGENT PER ÀREES TEMÀTIQUES
TRANSPARÈNCIA I INTEGRITAT
Transparència
• LLEI 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació
Ciutadana de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015)
• LLEI 2/2016, de 4 de març, de la Generalitat, de modificació de la Llei 2/2015, de 2
d'abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat
Valenciana. (DOGV núm. 7735, de 07.03.2016)
• DECRET 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei
2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de
regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon
Govern. (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)
• DECRET 56/2016, del Consell, de 6 de maig, pel qual aprova el Codi de Bon
Govern de la Generalitat. (DOGV núm. 7781, de 13.05.2016)
• RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2019, del conseller de Transparència,
Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es declara
la inaplicació dels articles del títol III del Decret 56/2016, de 6 de
maig, del Consell i models vinculats, per la posada en marxa del
Registre de Control de Conflictes d'Interessos (RECCI). (DOGV núm.
8495, de 27.02.2019)
• LLEI 4/2016, de 22 d'abril, de la Generalitat, de modificació de l'article 139 de la Llei 8/2010
de Règim Local de la Comunitat Valenciana per a Garantir el Dret a Assistir i Gravar els Plens
Municipals. (DOGV núm. 7769, de 27.04.2016)

Comptes oberts
• LLEI 5/2016, de 6 de maig, de Comptes Oberts per a la Generalitat Valenciana. (DOGV núm.
7849, de 11.08.2016)

Grups d'interés
• Llei 25/2018, de 10 de desembre, de la Generalitat, reguladora de l'activitat dels grups
d'interés de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 8443, de 13.12.2018)
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Càrrecs públics
• LLEI 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'Incompatibilitats i Conflictes d'Interessos
de Persones amb Càrrecs Públics no Electes. (DOGV núm. 7849, de 11.08.2016)
• DECRET 65/2018, de 18 de maig, del Consell, pel qual es desplega la Llei 8/2016, de
28 d'octubre, de la Generalitat, d'incompatibilitats i conflictes d'interessos de
persones amb càrrecs públics no electes. (DOGV 8304, de 28.05.2018)
• DECRET 95/2016, de 29 de juliol, del Consell, de regulació, limitació i transparència del
règim del personal directiu del sector públic instrumental de la Generalitat. (DOGV núm.
7849, de 11.08.2016)
• RESOLUCIÓ de 14 d'abril de 2016, del conseller d'Hisenda i Model Econòmic, per la
qual s'aproven les instruccions sobre mesures de control i publicitat activa en el
sector públic instrumental de la Generalitat. (DOGV núm. 7767, de 25.04.2016)
• ORDRE 5/2016, de 13 de setembre, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic,
per la qual es concreten els requisits dels criteris continguts en l'article 4 del Decret
95/2016, de 29 de juliol, del Consell, de regulació, limitació i transparència del règim
del personal que ocupa llocs de caràcter directiu del sector públic instrumental de la
Generalitat. (DOGV núm. 7877, de 20.09.2016)

Prevenció i Lluita contra el Frau
• LLEI 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, de l'Agència de Prevenció i Lluita contra
el Frau i la Corrupció de la Comunita. (DOGV núm. 7928, de 30.11.2016)

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Iniciativa legislativa popular
• Llei 10/2017, d'11 de maig, de la Generalitat, per la qual es regula la iniciativa legislativa
popular davant les Corts. (DOGV núm. 8046, de 23.05.2017)
Consell de Participació
• Decret 190/2016, de 16 de desembre, del Consell, pel qual es regula el Consell de
Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 7942, de 22.12.2016)
Associacions
• Llei 14/2008, de 18 de novembre de 2008, de la Generalitat, d'Associacions de la Comunitat
Valenciana. (DOGV núm. 5900, de 25.11.2008)
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Cases Regionals
• Decret 172/2008, de 14 de novembre, del Consell, pel qual es crea el Consell de Cases
Regionals de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 5895, de 18.11.2008)
Valencians a l'exterior
• DECRET 94/2016, de 22 de juliol, del Consell, pel qual es regulen els centres valencians a
l'exterior de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 7837, de 26.07.2016)
• ORDE de 28 de gener de 2009, de la Conselleria d'Immigració i Ciutadania, per la
qual es crea el Registre de Centres Valencians a l'Exterior. (DOGV núm. 5946, de
03.02.2009)
Legislació estatal sobre ciutadania espanyola a l'exterior
• LLEI 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i s'amplien drets i
s'estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra
civil i la dictadura. («BOE» núm. 310, de 27/12/2007)
• LLEI 40/2006, de 14 de desembre, de l'Estatut de la ciutadania espanyola a l'exterior.
(«BOE» núm. 299, de 15/12/2006)
• REIAL DECRET 8/2008, d'11 de gener, pel qual es regula la prestació per raó de
necessitat a favor dels espanyols residents a l'exterior i retornats. («BOE» núm.
21, de 24/01/2008)
• REIAL DECRET 230/2008, de 15 de febrer, pel qual es regula el Consell General
de la Ciutadania Espanyola a l'Exterior. («BOE» núm. 41, de 16/02/2008)
• LLEI 3/2005, de 18 de març, per la qual es reconeix una prestació econòmica als
ciutadans d'origen espanyol desplaçats a l'estranger, durant la seua minoria d'edat,
com a conseqüència de la Guerra Civil, i que van desenvolupar la major part de la seua
vida fora del territori nacional. («BOE» núm. 68, de 21/03/2005)
Més informació en el Portal de la Ciutadania espanyola a l'exterior del Ministeri
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5. EVOLUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA

5.1. Pressupost inicial
EVOLUCIÓ PER PROGRAMES
2015

2016

2017

2018

2019

111.80 Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern

1.095.850

1.298.570

1.450.650

1.429.240

1.624.350

112.90 Transparència en l’Activitat Pública i Participació Ciutadana

1.764.950

2.466.140

3.192.470

3.916.990

3.693.240

0

0

90.000

155.000

420.000

4.423.670

5.125.280

6.223.790

6.363.160

6.428.250

121.80 Direcció i Serveis Generals

0

3.865.140

5.034.460

5.121.620

5.921.890

126.40 Oficina de Control de Conflictes d’Interessos

0

0

0

0

398.230

126.50 Delegació Protecció de Dades

0

0

0

0

789.280

112.80 Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern
121.10 Atenció al Ciutadà, Qualitat i Inspecció de Serveis

134.10 Cooperació Internacional al Desenvolupament

3.877.030 13.492.130 18.717.300 22.631.840 32.653.950

TOTAL CONSELLERIA

11.161.500 26.247.260 34.708.670 39.617.850 51.929.190

Notes:
– El Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern no té programa pressupostari propi fins a 2017. De la
mateixa manera, l’Oficina de Control de Conflictes d’Interessos i la Delegació de Protecció de Dades, també de nova creació, no
tenen programa propi fins als pressupostos de 2019.
– Per altra banda, tampoc hi ha un programa de Direcció i Serveis en el pressupost de 2015 per tractar-se d’una conselleria de nova
creació.

EVOLUCIÓ PER CAPÍTOLS
2015

2016

2017

2018

2019

Capítol 1 - Despeses de personal

5.425.480

9.510.900 12.387.310 12.664.010 14.119.230

Capítol 2 - Compra de béns corrents i despeses de funcionament

1.701.690

3.306.890

2.484.080

2.483.980

2.856.370

0

0

80.000

80.000

80.000

Capítol 3 - Despeses financeres
Capítol 4 - Transferències corrents

3.315.090 11.216.240 15.667.500 20.636.860 28.806.360

Capítol 6 - Inversions reals
Capítol 7 - Transferències de capital

19.600

363.230

909.780

778.000

1.267.230

699.640

1.850.000

3.180.000

2.975.000

4.800.000

11.161.500 26.247.260 34.708.670 39.617.850 51.929.190

TOTAL CONSELLERIA
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5.2. Execució pressupostària 2015-2018
Notes sobre les gràfiques d’execució pressupostària per programes:
– El programa 112.80 Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern s’inicia en 2017.
– No hi ha gràfiques del programa 126.40 Oficina de Control de Conflictes d’Interessos, ja que no disposa d’un programa propi fins
als pressupostos de 2019.
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6. INFORMACIÓ ESTADÍSTICA
6.1. Visites al portal de transparència GVA Oberta
Any 2019
Visites1

Pàgines vistes

Usuaris

Gener

42.959

124.734

31.988

Febrer

41.776

122.466

30.871

Març

39.997

116.680

30.554

Abril

38.247

110.052

29.586

Maig

43.774

118.408

33.208

206.753

592.340

156.207

Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
TOTALS

Evolució històrica
Visites

Pàgines vistes

Usuaris

2015

117.463

426.851

97.926

2016

328.716

1.160.613

252.474

2017

408.664

1.296.345

309.814

2018

459.434

1.415.864

338.748

2019

206.753

592.340

1.521.030

4.892.013

TOTALS

1

156.207
1.155.169

Visites: és el nombre total de sessions que s'han realitzat en el període (una sessió és el període durant el qual un usuari
interactua amb el lloc web).
Pàgines vistes: nombre total de pàgines consultades (les visites repetides a una mateixa pàgina també es comptabilitzen)
Usuaris: persones que han obert almenys una sessió en el període seleccionat (inclou tant els usuaris nous com els recurrents)
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6.2. Visites al portal de dades obertes
Any 2019
Visites

Pàgines vistes

Usuaris

Gener

1.312

5.008

1.071

Febrer

1.343

5.441

1.022

Març

1.132

5.749

985

Abril

1.137

5.852

977

Maig

1.457

6.968

1.110

6.381

29.018

5.165

Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
TOTALS

Evolució històrica
(des de l'inici del portal, en maig 2016)
Visites

Pàgines vistes

Usuaris

2016

7.823

32.175

6.731

2017

13.252

56.991

11.739

2018

18.643

73.083

15.246

2019

6.381

29.018

5.165

TOTALS

46.099

191.267

38.881
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6.3. Ajudes al foment de la participació ciutadana i la transparència en l’activitat
pública: entitats ciutadanes 2016-2018

IMPORTS CONCEDITS
2016

%

2017

%

2018

%

Acumulat
2016/2018

%

Associacions i fundacions

108.524

40

160.000

40

253.655

48

522.179

44

Federacions i confederacions

162.786

60

240.000

60

271.344

52

674.131

56

271.310

100%

525.000

100%

1.196.310

100%

%

Acumulat
2016/2018

%

Entitats

Total

400.000 100%

PROJECTES SUBVENCIONATS
2016

Entitats

%

2017

%

2018

Associacions i fundacions

20

57

28

62

41

76

89

66

Federacions i confederacions

15

43

17

38

13

24

45

34

35

100%

45

100%

54

100%

134

100%

Total

PROJECTES SUBVENCIONATS

IMPORTS CONCEDITS

0,34

0,44

0,56

0,66
Associacions i fundacions

Associacions i fundacions

Federacions i confederacions

Federacions i confederacions

PROJECTES SUBVENCIONATS PER PROVÍNCIA
Entitats

2016
Associac
ions

2017

Federacio Associac
ns
ions

Acumulat
2016/2018

2018

Federacio
ns

Associacio
ns

Federacions

Total

%

Alacant

2

3

5

2

12

0

24

17,9

Castelló

3

2

2

2

4

2

15

11,2

València

10

15

21

13

25

11

95

70,9

Total

15

20

28

17

19

25

134

100%
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Projectes per província 2016/2017/2018
18 %
Alacant
Castelló
València

11 %

71 %

PROJECTES SUBVENCIONATS PER ÀMBIT SECTORIAL
2016

2017

2018

Total

%

1. Associacions veïnals

2

5

4

11

8,2

2. Cases regionals i federacions d'associacions d'altres comunitats
autònomes a la CV

0

0

0

0

0,0

3. Entitats solidàries de voluntariat

2

11

1

14

10,4

4. Defensa dels drets de la dona

1

0

0

1

0,7

5. Defensa dels drets dels col·lectius LGBT i la diversitat sexual

0

0

0

0

0,0

6. Defensa del territori, el medi ambient i el patrimoni cultural

0

6

6

12

9,0

7. Atenció a les persones amb problemes de salut i el seu entorn
familiar i social

11

9

16

36

26,9

8. Defensa dels drets de les persones immigrants, refugiades i/o les
minories ètniques

0

1

4

5

3,7

9. Entitats ciutadanes d'orientació confessional

0

0

0

0

0,0

10. Atenció a la infància i la joventut

4

9

3

16

11,9

11. Atenció a les persones majors

0

0

0

0

0,0

12. Defensa dels drets dels grups i col·lectius en risc d'exclusió

3

0

8

11

8,2

13. Altres

12

4

12

28

20,9

Total

35

45

54

134

100%

Projectes per àmbit sectorial 2016/2017/2018
8%
21 %

10 %
1%
9%

8%

12 %
27 %

4%
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1. Veïnals
3. Voluntariat
4. Dona
6. Territori
7. Salut
8. Immigrants
10. Infància
12. Exclusió
13. Altres

6.4. Ajudes al foment de la participació ciutadana i la transparència en l’activitat
pública: entitats locals 2016-2018
Modalitat 1: foment de la participació ciutadana i del teixit associatius
Modalitat 2: foment de la transparència en l'activitat pública
IMPORTS CONCEDITS
2016

2017

2018

Acumulat

%

Modalitat 1 - Participació

52.215

125.000

400.221,62

577.436,62

53,23

Modalitat 2 - Transparència

52.215

125.000

330.141,51

507.356,51

46,77

104.430

250.000

730.362,13

1.084.793,13

100%

Total

PROJECTES SUBVENCIONATS
2016

2017

2018

Acumulat 2016/2017

%

Modalitat 1 - Participació

11

27

88

126

54,08

Modalitat 2 - Transparència

11

26

70

107

45,92

22

53

158

233

100%

Total

Projectes subvencionats 2016/2017/2018

Imports concedits 2016/2017/2018

53,23 %

46,77 %

54,08 %

45,92 %

Modalitat 1 - Participació
Modalitat 2 - Transparència

Modalitat 1 - Participació
Modalitat 2 - Transparència

45

PROJECTES SUBVENCIONATS PER PROVÍNCIA
2016

2017

2018

Modalitat 1 Modalitat 2 - Modalitat 1 - Modalitat 2 - Modalitat 1 Transparència Participació Transparència Participació
Participació

Acumulat
2016/2017/2018

Modalitat 2 Transparència

Totals

%

Alacant

3

1

9

5

16

12

46

19,74

Castelló

3

0

2

1

11

8

25

10,73

València

5

10

16

20

63

48

162

69,53

Total

11

11

27

26

90

68

233

100%

Projectes per província 2016/2017/2018
20 %

Alacant
Castelló
València

11 %

70 %

PROJECTES DE MODALITAT 1 – PARTICIPACIÓ, PER CAMP D'ACTUACIÓ
Modalitat 1 – Participació

2016

2017

Acumulat 2016/2017

%

A. Processos participatius

65

109

174

33

B. Espais, òrgans i eines de participació

90

123

213

41

C. Accions per al foment del teixit associatiu

46

87

133

26

Total

201

319

520

100%
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PROJECTES DE MODALITAT 2 – TRANSPARÈNCIA, PER CAMP D'ACTUACIÓ
Modalitat 2 – Transparència

2016

2017

Acumulat 2016/2017

%

A. Obligacions publicitat activa

85

114

199

33

B. Dret d’accés a la informació pública

51

88

139

23

C. Dades obertes / open data

56

54

110

18

D. Altres eines

52

104

156

26

Total

244

360

604

100%

Camp d'actuació Modalitat 1 – Participació 2016/2017
26 %
33 %
A. Processos
B. Espais, òrgans i eines
C. Accions

41 %

Camps d'actuació Modalitat 2 – Transparència 2016/2017
26 %
33 %

A. Publicitat activa
B. Accés a la informació
C. Dades obertes
D. Altres eines
18 %
23 %
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6.5. Sol·licituds d’accés a la informació pública a través de GVA Oberta 2016-2019

SOL·LICITUDS PRESENTADES2
Sentit de la Resolució

2016

Estimades

2017 2018

2019

TOTAL

84

99

117

36

336

Estimades parcialment

3

5

11

8

27

Estimades per silenci administratiu

0

0

0

0

0

Desestimades

2

3

3

1

9

Derivació a procediment especial: sanitat

-

-

2

0

2

Derivació a procediment especial: medi ambient

-

-

3

0

3

Inadmeses

3

17

7

3

30

Desistides

1

0

2

0

3

Pendents

12

31

77

94

214

105

155

222

142

624

Sol·licituds anuals

Segons el sentit de la resolució
Acumulat 2016 a 2019
Estimades

336

Estimades parcialment

27

Estimades per silenci administratiu 0
Desestimades

9

Derivació a procediment especial: sanitat 2
Derivació a procediment especial: medi ambient 3
Inadmeses

30

Desistides 3
Pendents

214
0

2

50

100

Data d’actualització: 20/06/2019 *
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150

200

250

300

350

400

SOL·LICITUDS PER MATÈRIA3
Matèries

2016

2017

2018

2019

2016-2019

Ciència i tecnologia

3

2

4

1

10

Comerç

1

1

5

1

8

Cultura i oci

4

8

7

3

22

Economia

4

3

2

6

15

Educació

19

21

40

6

86

Energia

0

1

0

15

16

Esport

2

0

3

1

6

Habitatge

3

0

5

1

9

Hisenda

4

5

8

10

27

Indústria

0

1

4

2

7

10

9

13

5

37

Medi ambient

8

20

17

10

55

Medi rural

2

5

4

4

15

Ocupació

4

6

9

10

29

Salut

13

19

37

22

91

Sector públic

13

27

35

13

88

Seguretat

0

1

1

6

8

Societat i benestar

3

7

21

23

54

Transport

5

7

8

4

24

Turisme

4

2

2

1

9

Urbanisme i
infraestructures

3

10

8

7

28

105

155

233

151

644

Legislació i justícia

TOTAL

Sol·licituds per matèria
Acumulat 2016 a 2019

Ciència i tecnol...

8

Cultura i...

10

6

Econ...
Ocup...

15
27

7

Legislació i just...

95

33

3

His

37

Medi r...

55

15

Sector pú...

91
88

8

Societat i bene...

3

22

Tur

9

Habit...

9
10

0

54

24
28
20

30

40

Data d’actualització: 20/06/2019
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90
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SOL·LICITUDS PER CONSELLERIES i ORGANISMES AUTÒNOMS4
Conselleria

2016

2017

2018

2019

2016-2019

Presidència

10

13

16

10

49

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

2

10

18

24

54

Hisenda i Model Econòmic

6

10

23

11

50

Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats
Públiques

5

11

18

14

48

Educació, Investigació, Cultura i Esport

24

30

41

15

110

Sanitat Universal i Salut Pública

16

21

38

22

97

8

11

9

7

35

Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament
Rural

12

26

18

13

69

Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

12

15

15

9

51

Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació

10

8

10

5

33

11

12

23

217

142

619

Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Organismes autònoms
TOTAL

4

105

Data d’actualització: 20/06/2019

50

155

6.6. Activitat del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon
Govern 2015-20195

SOL·LICITUDS PER CONSELLERIES i ORGANISMES AUTÒNOMS6
Expedients rebuts
Informes emesos

2016

2017

2018

2019

28

118

174

200

85

605

8

7

8

7

30

25

94

176

90

385

2

3

6

12

30

14

3

Resolucions emeses
Acords
Expts. tramitats a altres òrgans
Altres: escrits als reclamants, arxiu, etc.
Recursos contenciosos

250
200
150
100
50
0

5

6

20162019

2015

5
4

52

3

20

2015
2016
2017
2018
2019 1º SEMESTRE

Dades fins el primer semestre de l’any 2019
Data d’actualització: 20/06/2019
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