Direcció General de Transparència i Participació
Passeig de l'Albereda, 16
46010-València

INFORME ESTADÍSTIC
AJUDES AL FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ LOCAL CIUTADANA I A LA
TRANSPARÈNCIA EN L'ACTIVITAT PÚBLICA
CONVOCATÒRIA 2018
ENTITATS LOCALS
1.- Normativa reguladora
•

Orde 4/2016, de 3 de juny de 2016, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat
Social, Participació i Cooperació, per la qual es van aprovar les bases reguladores conjuntes
de les subvencions destinades a les entitats locals, entitats ciutadanes, centres valencians en
l'exterior i cases regionals d'altres comunitats autònomes a la Comunitat Valenciana, per al
foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública
(DOGV núm. 7798, de 06.06.2016).

•

RESOLUCIÓ de 12 de març de 2018, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat
Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l’any 2018, subvencions
destinades a les entitats locals de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació
ciutadana, la transparència i l’accés a la informació pública. [2018/2701] (DOGV núm.
82621, del 26 de març de 2018).

•

RESOLUCIÓ de 2 d'agost de 2018, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat
Social, Participació i Cooperació, per la qual es concedeixen per a l'any 2018 les
subvencions destinades a les entitats locals de la Comunitat Valenciana, per al foment de la
participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública. (DOGV núm. 8355
de 06.08.2018).
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2.- Sol·licituds presentades per modalitat
Quan parlem de «Sol·licituds» estem incloent les admeses i les excloses. La modalitat 1 va destinada a
subvencionar activitats centrades en el foment de la participació ciutadana i l'associacionisme, mentre
que la modalitat 2 es destina a activitats de foment de la transparència i accés a la informació pública.

Modalitat 1
Modalitat 2
TOTAL

Fins a 5.000 hab. Més de 5.000 hab. Total
64
78
52
59
116
137

142
111
253

S'han presentat a la convocatòria 178 entitats locals, de les quals s’han rebut 253 sol·licituds de
projectes per a subvenció, 115 sol·licituds corresponents a la modalitat 1, 138 sol·licituds a la
modalitat 2 i 46 sol·licituds han optat a la modalitat 1 i 2 conjuntament.
De les 253 sol·licituds presentades, 34 van ser excloses en la resolució, amb la qual cosa han quedat
un total de 219 sol·licituds admeses. D’aquestes 219, 46 pertanyien a sol·licituds conjuntes. Això vol
dir que 46 entitats locals han sol·licitat subvencions en les dues modalitats.
Els motius de les exclusions es mostren seguidament:
Motiu d’exclusió
Duplicitat
Defecte de forma
Desistiment
Tràmit GUC incorrecte
No ser entitat local
TOTAL

Quantitat

%
12
2
2
16
2
34

35,29
5,88
5,88
47,06
5,88
100

La causa més freqüent ha sigut que el tràmit GUC s’ha realitzat de forma incorrecta, seguida de les
sol·licituds duplicades. Altres motius són el defecte de forma en el tràmit, el desistiment (l’entitat no
continua la seua participació en el procediment) i no ser una entitat local. En aquesta fase inicial, els
desistiments es produeixen generalment per duplicitats (a diferència de les altres 12 duplicitats, en el
desistiment l’entitat renuncia voluntàriament) o errors en els tràmits. En tot cas, moltes d’aquestes
sol·licituds no desapareixen, sinó que s’acumulen a un altre expedient (en cas de duplicitat) o bé es
canalitzen en una altra via (en cas d’error en el tràmit).
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3. Sol·licituds presentades per tipologia del sol·licitant
A continuació es mostren les sol·licituds segons el nombre d’habitants i el tipus d’entitat local. Es pot
comprovar que hi ha menys entitats locals que sol·licituds, i això és, com s’ha dit, perquè cada entitat
local pot presentar més d’una sol·licitud. Pel que fa a «altres no procedents», s’han rebut 2 sol·licituds
d’entitats ciutadanes, que s’han exclòs perquè no podien participar en aquesta línia de subvenció.
TIPUS D' ENTITAT
Ajuntament
Entitat Local Menor
Mancomunitat
Altres no procedents
TOTAL

TIPUS D' ENTITAT
Ajuntament
Entitat Local Menor
Mancomunitat
Altres no procedents
TOTAL

Fins a 5.000 hab.
Sol·licituds
%
86
94,51
3
3,30
2
2,20
0
0,00
91
100,00

Més de 5.000 hab.
Sol·licituds
%
80
89,89
0
0,00
7
7,87
2
2,25
89
100,00
Total

TIPUS D' ENTITAT
Ajuntament
Entitat Local Menor
Mancomunitat
Altres no procedents
TOTAL

Total
Sol·licituds
166
3
9
2
180
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%
92,22
1,67
5,00
1,11
100,00
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Sol·licituds presentades per tipus d'entitat (%)
5,00%

1,67%

92,22%

n= 180
Ajuntament
Mancomunitat

Entitat Local Menor
Altres no procedents

4. Sol·licituds presentades per província
En l'àmbit de província es pot observar la desagregació següent:
PROVÍNCIA
Alacant
Castelló
València
TOTAL

MODALITAT 1 – Participació
Sol·licituds
%
33
23,24
16
11,27
93
65,49
142
100,00

MODALITAT 2 – Transparència
Sol·licituds
%
23
20,72
19
17,12
69
62,16
111
100,00

CONJUNTA
Sol·licituds
%
8
13,79
9
15,52
41
70,69
58
100,00

Totals
Sol·licituds
56
35
162
253

Gràficament s'observa clarament que el percentatge més gran de sol·licituds es concentra a la
província de València, amb dos quasi terços del total, seguit a molta distància per Alacant amb el 22,13
per cent, quedant en últim lloc, amb tan sols el 13,83 per cent, la província de Castelló. Cal tenir en
compte que la província de València té més municipis que les altres dues.
L’única diferència rellevant entre modalitats és que en els municipis de Castelló té més pes en la
modalitat 2 (17,12%), transparència, que en la modalitat 1 (11,27%). Això fa que en la modalitat 2
Alacant i Castelló queden amb percentatges més semblants. En termes generals, la tendència
observada a les modalitats és la mateixa que quan observem les dades generals.
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Sol·licituds per província (%)
N=252
22,13

Alacant
Castelló
València

13,83
64,03

Modalitat 1 (%)

Modalitat 2 (%)

N=142

N=110

23,24

20,72%

11,27

17,12%

65,49
Alacant

Castelló

València

Alacant
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5. Distribució comarcal de les sol·licituds presentades a Alacant
Com es veu, la comarca que més sol·licituds ha presentat és la Marina Alta, amb un 26% de les
sol·licituds, seguida d’El Baix Segura, amb un 17,5% i l’Alcoià, amb un 15,8%. Si bé s’han presentat
56 sol·licituds provinents de la província d’Alacant, aquesta taula en reflecteix 57 perquè una d’elles
l’ha presentada la Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat i s’ha comptat doble, una per cada comarca.
D’altra forma, s’hauria comptat de menys una d’aquestes dues comarques que efectivament sí ha
presentat sol·licitud.
MODALITAT 1 – Participació
COMARQUES
ALACANT
Sol·licituds
%
El Baix Segura
4
12,12
El Comtat
6
18,18
El Vinalopó
2
6,06
Mitjà
El Baix Vinalopó
L'Alacantí
L'Alcoià
L'Alt Vinalopó
La Marina Alta
La Marina Baixa
TOTAL

1
3
6
2
9
0
33

MODALITAT 2 – Transparència
Sol·licituds
6
1

3,03
9,09
18,18
6,06
27,27
0,00
100,00

%
25,00
4,17

6

10,53

0
0
3
1
6
3
24

0,00
0,00
12,50
4,17
25,00
12,50
100,00

1
3
9
3
15
3
57

1,75
5,26
15,79
5,26
26,32
5,26
100,00

5,26%

12,28%

5,26%

10,53%

El Baix Segura
El Baix Vinalopó
L'Alt Vinalopó

5,26%

%
17,54
12,28

16,67

26,32%

1,75%

Sol·licituds
10
7

4

Província d'Alacant
17,54%

Totals

15,79%

El Comtat
L'Alacantí
La Marina Alta
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Quant a les modalitats, la Marina Alta és la més present en ambdues, si bé en la Modalitat 2 El Baix
Segura iguala a la Marina Alta amb un 25%.

Modalitat 2

Modalitat 1
12,12%

12,50%

27,27%

25,00%

18,18%

25,00%

4,17%
6,06%
16,67%

6,06%

12,50%

3,03%
9,09%
El Baix Segura
El Baix Vinalopó
L'Alt Vinalopó

4,17%

18,18%

El Comtat
L'Alacantí
La Marina Alta

El Baix Segura
L'Alcoià
La Marina Baixa

El Vinalopó Mitjà
L'Alcoià

El Comtat
L'Alt Vinalopó

El Vinalopó Mitjà
La Marina Alta

6- Distribució comarcal de les sol·licituds presentades a Castelló
A la província de Castelló hi ha una comarca que destaca clarament, la Plana Baixa, ja que ha
presentat més del 50% de les sol·licituds d’aquesta província. En segon lloc està La Plana Alta, amb
un 20%, seguida del Baix Maestrat, amb un 14,3%.

MODALITAT 1 – Participació
COMARQUES
CASTELLÓ Sol·licituds
%
El Alto Palancia
1
5,88
El Baix Maestrat
3
17,65
Els Ports
1
5,88
L'Alcalatén
2
11,76
La Plana Alta
4
23,53
La Plana Baixa
6
35,29
TOTAL
17
100,00

MODALITAT 2 – Transparència
Sol·licituds
0
2
0
1
3
12
18
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%
0,00
11,11
0,00
5,56
16,67
66,67
100,00

Totals
Sol·licituds
1
5
1
3
7
18
35

%
2,86
14,29
2,86
8,57
20,00
51,43
100,00
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Província de Castelló
2,86%
14,29%
2,86%
8,57%

51,43%

20,00%

El Alto Palancia
L'Alcalatén

El Baix Maestrat
La Plana Alta

Els Ports
La Plana Baixa

Quant a les modalitats, la Plana Baixa té la majoria de sol·licituds, tant en la modalitat 1 (35,29) com
en la 2 (66,67%).

Modalitat
1
5,88%

Modalitat 2
11,11%

17,65%

35,29%

5,56%

5,88%
16,67%
11,76%
66,67%

23,53%

El Alto Palancia
L'Alcalatén

El Baix Maestrat
La Plana Alta

Els Ports
La Plana Baixa

El Alto Palancia
L'Alcalatén
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7. Distribució comarcal de les sol·licituds presentades a València
A la província de València les sol·licituds estan més repartides, tot i que les més presents són la Ribera
Alta (13,5% ) i l’Horta Nord (12,27%). En aquest cas també s’està mostrant una sol·licitud més de les
que efectivament s’han presentat, pel mateix motiu que el comentat adés: una sol·licitud pertany a la
Mancomunitat de La Costera- Canal i s’ha comptabilitzat dues vegades, una per cada comarca.

Província de València

8,59%

2,45%
2,45%

El Camp de Morvedre

9,82%

El Camp de Túria
L'Horta Nord

6,13%

12,27%

L'Horta Oest
L'Horta Sud
La Canal de Navarrés
La Costera

9,20%

La Hoya de Buñol
La Plana de Utiel-Requena

5,52%

La Ribera Alta

4,91%
9,20%

La Ribera Baixa
La Safor
La Vall d'Albaida
Los Serranos

1,23%
5,52%

13,50%

El Rincón de Ademuz
València

3,68% 4,91%
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MODALITAT 1 – Participació

COMARQUES
VALENCIA
El Camp de Morvedre
El Camp de Túria
L'Horta Nord
L'Horta Oest
L'Horta Sud
La Canal de Navarrés
La Costera
La Foia de Bunyol
La Plana de Utiel-Requena
La Ribera Alta
La Ribera Baixa
La Safor
La Vall d'Albaida
Serrans
El Rincón de Ademuz
València
TOTAL

Sol·licituds
3
10
13
5
7
1
6
2
3
12
4
9
8
10
3
0
96

%
3,13
10,42
13,54
5,21
7,29
1,04
6,25
2,08
3,13
12,50
4,17
9,38
8,33
10,42
3,13
0,00
100

MODALITAT 2 – Transparència
Sol·licituds
1
4
7
4
8
1
3
4
5
10
4
6
2
6
1
1
67

%
1,49
5,97
10,45
5,97
11,94
1,49
4,48
5,97
7,46
14,93
5,97
8,96
2,99
8,96
1,49
1,49
100

Totals
Sol·licituds
4
14
20
9
15
2
9
6
8
22
8
15
10
16
4
1
163

Pel que fa a les modalitats, a la modalitat 1 la comarca més present és l’Horta Nord (13,54%), mentre
que a la modalitat 2 és La Ribera Alta (14,93%).

Modalitat 1
3,13%

%
10,42
8,33%

%
13, 54
9,38%

5,21%
7,29%
1,04%

4,17%
3,13%

%
12,50

10 de 46

El Camp de Morvedre
El Camp de Túria
L'Horta Nord
L'Horta Oest
L'Horta Sud
La Canal de Navarrés
La Costera
La Foia de Bunyol
La Plana de Utiel-Requena
La Ribera Alta
La Ribera Baixa
La Safor
La Vall d'Albaida
Serrans
El Rincón de Ademuz

%
2,45
8,59
12,27
5,52
9,20
1,23
5,52
3,68
4,91
13,50
4,91
9,20
6,13
9,82
2,45
0,61
100
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Modalitat 2
1,49%
5,97%
10,45%

8,96%
2,99%
8,96%

5,97%

5,97%
11,94%

1,49%
4,48%

14,93%
5,97%

7,46%

El Camp de Morvedre
El Camp de Túria
L'Horta Nord
L'Horta Oest
L'Horta Sud
La Canal de Navarrés
La Costera
La Foia de Bunyol
La Plana de Utiel-Requena
La Ribera Alta
La Ribera Baixa
La Safor
La Vall d'Albaida
Serrans
El Rincón de Ademuz
València

8. Sol·licituds per nombre d'habitants del nucli poblacional sol·licitant

En aquest apartat es classifiquen les sol·licituds segons la modalitat i la grandària d’hàbitat. Si
bé s’han rebut 253 sol·licituds, en aquestes dues taules següents el total és de 251 perquè
s’han deixat fora dues entitats excloses del procediment per no ser entitats locals. Es tracta de
dues associacions, i per tant no correspon atorgar-los una grandària d’hàbitat.

M1 – Participació
Grandària
Sol·licituds
1-5.000
68
5.001-10.000
18
10.001-15.000
9
15.001-20.000
7
Superior a 20.000
39
TOTAL
141

%
48,23
12,77
6,38
4,96
27,66
100,00

M 2 – Transparència
Sol·licituds
55
15
10
3
27
110
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%
50,00
13,64
9,09
2,73
24,55
100,00

Total
Sol·licituds
123
33
19
10
66
251

%
49,00
13,15
7,57
3,98
26,29
100,00
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En aquesta taula de dalt es mostra la distribució de les entitats, ordenades segons la grandària
d’hàbitat, per a cada modalitat. La majoria de sol·licituds en ambdues modalitats vénen dels
municipis més xicotets (1-5.000 habitants), seguida dels municipis més grans (de més de
20.000 habitants). Aquesta distribució es correspon amb la distribució demogràfica dels
municipis valencians, i és per això que no ens aporta informació rellevant. Per afegir
informació útil a aquesta taula, se’n presenta la següent:

M1 – Participació
Grandària
Sol·licituds
1-5.000
68
5.001-10.000
18
10.001-15.000
9
15.001-20.000
7
Superior a 20.000
39
TOTAL
141

%
55,28
54,55
47,37
70,00
59,09
56,18

M 2 – Transparència
Sol·licituds
55
15
10
3
27
110

%
44,72
45,45
52,63
30,00
40,91
43,82

Total
Sol·licituds
123
33
19
10
66
251

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

En aquesta taula sí podem veure quines són les preferències de les entitats locals segons la
seua grandària d’hàbitat. Per exemple, a les entitats de 15.001-20.000 habitants hi ha clara
preferència per la participació per damunt de la transparència. La resta d’entitats locals no
mostren diferències per una o una altra modalitat.

Sol·licituds per nombre d'habitants
n= 251
26,29%

49,00%
3,98%
7,57%
13,15%
1-5.000
15.001-20.000

5.001-10.000
Superior a 20.000
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Si es realitza una anàlisi per modalitats, cal dir que en la Modalitat 1, és a dir, la de Participació, la
demanda més gran se centra en poblacions més menudes (47%), amb un 27 per cent de més de
20.000 habitants. Semblant al que ocorre a la Modalitat 2, de Transparència, on els nuclis xicotets
suposen més de la meitat de les sol·licituds (50%) i un 24 per cent són de més de 20.000 habitants.

Modalitat 1

Modalitat 2

n=141

n=110
24,55%

27,66%

48,23%

50,00%

2,73%

4,96%
9,09%

6,38%
12,77%
1-5.000
15.001-20.000

5.001-10.000
Superior a 20.000

13,64%
10.001-15.000

1-5.000
15.001-20.000

5.001-10.000
Superior a 20.000

10.001-15.000

9. Camp d'actuació del projecte en la Modalitat 1
Les actuacions i mecanismes per al foment de la participació ciutadana i del teixit associatius
(Modalitat 1) se subdivideixen en tres grans grups:
A) Processos participatius (pressupostos participatius, agenda 21, plans estratègics participatius,
plans sectorials, altres processos).
B) Espais, òrgans i eines de participació (consells ciutadans, defensor/a del veí i la veïna,
comissions de treball, xarxes ciutadanes, fòrums, comitès cívics, tallers, consultes ciutadanes,
assemblees ciutadanes, ordenances municipals de participació, altres).
C) Accions per al foment del teixit associatiu (accions formatives, estudis/treballs d'investigació,
reconeixement social de l'associacionisme i del voluntariat, altres accions).
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En els següents càlculs només s’han comptat les sol·licituds no excloses, ja que entre les excloses n’hi
ha duplicades o incorrectes i distorsionen la presentació d’informació. El percentatge que acompanya
cada grup d’actuació s’ha calculat sobre el nombre total de sol·licituds per a cada modalitat.
En els següents quadres es mostra, en primer lloc, quines actuacions han sigut més realitzades pels
sol·licitants, sent la més freqüent la B,(creació d’espais, òrgans i eines de participació) amb un 90%,
però seguida de prop per la A (processos participatius, plans estratègics, agenda 21) amb 84,2%. Això
vol dir que quasi totes les sol·licituds han incidit sobre processos participatius i espais, òrgans i eines
de participació.

Total Modalitat 1
Camp d’Actuació

Sol·licituds amb incidència
101
108
79

a. Processos participatius
b. Espais, òrgans i eines de participació
c. Accions per al foment del teixit associatiu

Percentatge
(n=120)
84,17
90,00
65,83

Comparant les diferents grandàries d’hàbitat de les entitats locals, és rellevant la diferència observada
en els camps d’actuació. En concret, les entitats de 5.000 o menys habitants han tingut molta més
incidència en la creació d’espais, òrgans i eines de participació. D’altra banda, les entitats de més de
5.000 habitants han fet més incidència en accions per al foment del teixit associatiu.

Fins a 5.000
Camp d’Actuació

Sol·licituds amb incidència

Percentatge (n=56)

a. Processos participatius
b. Espais, òrgans i eines de participació

47
54

c. Accions per al foment del teixit associatiu

34

83,93
96,43
60,71
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Més de 5.000
Camp d’Actuació

Sol·licituds amb incidència

Percentatge (n=64)

54
54
45

84,38
84,38
70,31

a. Processos participatius
b. Espais, òrgans i eines de participació
c. Accions per al foment del teixit associatiu

En el següent gràfic s'analitza si els projectes han tingut incidència en més d'un dels àmbits d'actuació.
Com es veu, més de la meitat han tingut incidència en 3 àmbits, seguida per un 38% dels projectes que
han tingut incidència en 2 els àmbits anteriorment definits.

Nombre d'àmbits d'actuació dels projectes (%)
10,83%

1
2
3

50,83%
38,33%

n=120

10. Camp d'actuació del projecte en la Modalitat 2
Les actuacions i mecanismes per al foment de la transparència en l'activitat pública (Modalitat 2), se
subdivideixen en quatre grans grups:
A) Adequació de les seus electròniques o webs municipals a les obligacions de publicitat activa
establides en la normativa estatal i autonòmica aplicable.
B) Elaboració de procediments, fonamentalment telemàtics, per a possibilitar el dret de lliure
accés de la ciutadania a la informació pública, garantint l'adaptació a les persones amb
diversitat funcional.
C) Adequació de les seus electròniques i webs de l'entitat per a la publicació de tota aquella
informació de caràcter econòmic, estadístic o producte de la investigació científica o tècnica
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que puga ser aprofitada per la ciutadania en formats accessibles i reutilitzables (dades
oberts/open data).
D) Elaboració d'altres ferramentes o mecanismes que potencien la transparència i l'accés de la
ciutadania a la informació pública.
En els següents càlculs només s’han comptat les sol·licituds no excloses, ja que entre les
excloses n’hi ha duplicades o incorrectes i distorsionen la presentació d’informació. El percentatge que
acompanya cada grup d’actuació s’ha calculat sobre el nombre total de sol·licituds per a cada
modalitat.
Pel que fa a les sol·licituds de la modalitat 2, el camp d’actuació en què més incideixen els projectes
per als quals s’ha sol·licitat subvenció és el A, «obligacions de publicitat activa», amb un 87,88% dels
projectes aprovats, seguit del D, «altres eines» (78,79%).

Total Modalitat 2
Camp d’Actuació

Sol·licituds amb incidència
87
68
71
78

A. Obligacions publicitat activa
B. Dret d'accés a la informació pública
C. Dades obertes / open data
D. Altres eines

Percentatge
(n=99)
87,88
68,69
71,72
78,79

Si comparem les sol·licituds segons la grandària d’hàbitat, la principal diferència és que les entitats
locals de més de 5.000 han dissenyat projectes que incideixen en la D, «altres eines», en el 93,88%
dels casos, mentre que les que tenen fins a 5.000 habitants ho han fet en un 65,31%. D’altra banda, els
projectes de les entitats locals de 5.000 o menys habitants incideixen més en el camp C, «dades
obertes» (un 75,51% enfront del 69,39% de les entitats de més de 5.000). Per últim, les entitats locals
més grans han apostat més per projectes amb incidència en el camp A, «obligacions de publicitat
activa» (91,84% davant del 85,71% de les entitats més xicotetes).

Fins a 5.000
Camp d’Actuació

Sol·licituds amb incidència
42
34
37
32

A. Obligacions publicitat activa
B. Dret d'accés a la informació pública
C. Dades obertes / open data
D. Altres eines
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Més de 5.000
Camp d’Actuació

Percentatge
(n=50)
91,84
69,39
69,39
93,88

Sol·licituds amb incidència
45
34
34
46

A. Obligacions publicitat activa
B. Dret d'accés a la informació pública
C. Dades obertes / open data
D. Altres eines

En el següent gràfic s'analitza si els projectes han tingut incidència en més d'un dels àmbits
d'actuació. Quasi la meitat dels projectes de la modalitat 2 (48,48%) tenen impacte en quatre àmbits
d’actuació explicats anteriorment, seguida d’aquells que tenen incidència en 3 àmbits (24,24%).

Nombre d'àmbits d'actuació dels projectes (%)
14,14%
1
2
3
4

13,13%
48,48%

n=99
24,24%

11. Qualitat dels projectes presentats
En primer lloc es pot observar que un 21 per cent de les sol·licituds presentades, 46, no han arribat a
50 punts, que és la puntuació mínima per aprovar. D’aquestes 46 sol·licituds que no han aprovat, el
63% corresponen a la modalitat 2, Transparència.
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En relació a la qualitat dels projectes aprovats, el 94 per cent no supera els 80 punts i cap projecte
supera els 90 punts. Pel que fa a la comparació entre modalitats, les puntuacions són semblants, amb
puntuacions superiors a la modalitat 1 en totes les grandàries d’hàbitat.

Modalitat 1
Intervals de
puntuació Sol·licituds
6
<50
21
50-60
16
60-70
11
70-80
3
80-90
0
>90
0
No avaluat
TOTAL
57

%
10,53
36,84
28,07
19,30
5,26
0,00
0,00
100

Modalitat 1
Intervals de
puntuació Sol·licituds
11
<50
16
50-59,99
18
60-69,99
15
70-79,99
3
80-89,99
0
90-100
0
No avaluat
TOTAL
63

%
17,46
25,40
28,57
23,81
4,76
0,00
0,00
100

Fins a 5.000
Modalitat 2
Sol·licituds
17
18
9
4
1
0
0
49

%
34,69
36,73
18,37
8,16
2,04
0,00
0,00
100

Totals
Sol·licituds
23
39
25
15
4
0
0
106

Més de 5.000
Modalitat 2
Sol·licituds
12
15
16
5
2
0
0
50

%
24,00
30,00
32,00
10,00
4,00
0,00
0,00
100

%
21,70
36,79
23,58
14,15
3,77
0,00
0,00
100,00

Totals
Sol·licituds
23
31
34
20
5
0
0
113

%
20,35
27,43
30,09
17,70
4,42
0,00
0,00
100,00

Una vegada s’han llevat els suspesos del càlcul, hem fet una mitjana amb les puntuacions obtingudes.
Les Entitats Locals de fins a 5.000 habitants han obtingut 63,1 punts de mitjana. Les que tenen més de
5.000 habitants n’han obtingut 64,7. Comptant totes les entitats, la mitjana de puntuació és de 64
punts. Evidentment, si férem la mitjana de totes les sol·licituds, no només de les aprovades, les
mitjanes serien més baixes.
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Modalitat 1
Intervals de
puntuació Sol·licituds
17
<50
37
50-59,99
34
60-69,99
26
70-79,99
6
80-89,99
0
90-100
0
No avaluat
120
TOTAL

%
14,17
30,83
28,33
21,67
5,00
0,00
0,00
100

Tots els hàbitats
Modalitat 2
Sol·licituds
29
33
25
9
3
0
0
99

%
29,29
33,33
25,25
9,09
3,03
0,00
0,00
100

Totals
Sol·licituds
46
70
59
35
9
0
0
219

%
21,00
31,96
26,94
15,98
4,11
0,00
0,00
100,00

12. Import de subvenció concedit
L'import global màxim establit en el resolc tercer de la Resolució de 26 de març de 2018, per a
finançar aquestes subvencions, ascendia a 795.000 euros. Aquest import es fa a càrrec de l’aplicació
pressupostària 22.02.01.112.90.4 dels Pressupostos de la Generalitat, dividit entre 370.000 euros de la
línia S7311000 destinada a subvencions d’entitats locals de més de 5.000 habitants i 425.000 euros

de la línia S8316000 destinada a subvencions d’entitats locals de fins a 5.000 habitants.
En total, s'ha concedit la subvenció a 159 projectes, 89 a la modalitat 1 i 70 a la modalitat 2, la qual
cosa vol dir que s’han pogut subvencionar el 85,44% dels projectes aprovats.

Modalitat 1
Modalitat 2
TOTAL

Sol·licituds aprovades
Nre. Projectes
Subvenció (€)
103
467.437,12
70
330.539,02
173
797.976,14

Nre. De Projectes
89
70
159

Concessió
%
Quantitat (€)
86,41
405.221
100,00
330.141
91,91
735.362

En les entitats amb 5.000 habitants o menys totes les sol·licituds aprovades han estat subvencionades,
amb la totalitat de la quantitat demanada. El dèficit pressupostari en aquesta línia és, per tant, 0.
Tanmateix, en les entitats de més de 5.000 habitants, han aprovat 173 sol·licituds i només se n’han
subvencionat 159, ja que 15 sol·licituds de la modalitat 1 han aprovat i no han obtingut subvenció. A
més, tot i que en la modalitat 2 totes les aprovades han obtingut subvenció, una d’elles ha rebut menys
del que havia demanat per manca de crèdit.
En global, les sol·licituds aprovades han demanat 797.976,14 euros i s’han concedit 735.362 euros,
apareixent un dèficit de 62.614,5 euros, el 7,85% de l’import sol·licitat pels projectes aprovats.

19 de 46

%
86,69
99,88
92,15

Direcció General de Transparència i Participació
Passeig de l'Albereda, 16
46010-València

13. Execució de la concessió
Ja hem exposat el procés de sol·licitud i de concessió de subvencions. Ara examinem l’execució, que
estudia tot el procediment a partir del moment que es publica la resolució de concessió de
subvencions. Per això, tot i que en aquest apartat es mostren les exclusions produïdes en la resolució,
no s’entrarà a explicar-les.

Concessió

Requeriments
Minoracions
Pèrdua del dret de cobrament
Subvencions pagades al 100%
Renúncies
Crèdit pagat
Crèdit concedit no pagat
Exclusions en resolució

Concessió
159 projectes
Dades generals d’execució
Quantitat
Unitat
76 Requeriments/ total de concessions
26 Minoracions/ total de concessions
23 Pèrdua dret cobrament/ total de concessions
98 Pagades 100%/ total de concessions
12 Renúncies/ total de concessions
528.172,43 € Crèdit pagat/ concedit en resolució
207.189,70 € Crèdit no pagat/ concedit en resolució
34 Exclusions/ total de sol·licituds

735.362,13 €

%
47,80
16,35
14,47
61,64
7,55
71,82
28,18
13,44

La quantitat finalment executada (pagada a les entitats) és menor que la quantitat concedida en la
resolució, per algunes de les situacions que s’expliquen a continuació. A partir de la resolució de
concessió s’han produït les següents situacions:
- Els requeriments s’han emès a l’entitat sol·licitant quan la documentació presentada per aquesta no
estava completa o no era correcta i calia ser corregit amb l’aportació d’algun document o informació.
S’han produït 76 requeriments: quasi la meitat de concessions han comportat requeriments (47,8%).
Cal recordar que els hem comptat per expedient i no per entitat, i això vol dir que algunes entitats
poden tenir més d’un requeriment si han participat en les dues modalitats i en les dues els ha faltat
documentació.
- La pèrdua del dret de cobrament suposa, en aquest informe, que l’entitat subvencionada ha caigut
en algun motiu que fa reduir la subvenció a cobrar a 0 euros, és a dir, que no cobre la subvenció
concedida en la resolució de concessió. 23 concessions, el 14%, han perdut el dret de cobrament total.
Açò es produeix per:
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Motius de pèrdua del dret de cobrament
Desistiment o no resposta
Justificació econòmica incorrecta o no presentada
No han realitzat el projecte
Altres
TOTAL

Quantitat

%
4
12
1
6
23

17,39
52,17
4,35
26,09
100,00

- La no justificació o justificació incorrecta de la despesa econòmica de la subvenció,
causada perquè no s’ha aportat la documentació necessària o s’ha aportat la justificació
incorrectament (factures que no reuneixen els requisits per ser acceptades, haver gastat una
part o la totalitat de la subvenció en despeses no subvencionables, etc.). És el motiu
majoritari amb 12 casos (52,17%,).
- Els desistiments, 4 casos (17,39%), que es produeixen quan l’entitat sol·licitant no continua
participant en el procediment de concessió de subvencions. El principal motiu de desistiment
és que l’entitat requerida no responga a un requeriment de l’administració.
- La no realització del projecte subvencionat. S’ha produït un cas.
- Altres, amb motius variats, com ara no certificar estar al corrent de les obligacions de
rendició dels seus comptes anuals davant de la Sindicatura de Comptes o pagaments fora de
termini. S’han produït 6 casos.
- Les minoracions són reduccions del crèdit pagat a l’entitat en relació a la quantitat concedida en la
resolució. Els motius de les minoracions són bàsicament els mateixos que els apuntats en l’apartat
anterior. La diferència, a efectes d’aquest informe, entre la pèrdua del dret de cobrament i les
minoracions és que la pèrdua de dret de cobrament ocorre quan l’entitat no cobra res. D’altra banda, la
minoració implica que es reduïsca parcialment la subvenció concedida, però sí que es cobre alguna
quantitat. Si bé ací tractem els dos casos per separat, es pot entendre la minoració com una pèrdua del
dret de cobrament parcial, de la mateixa forma que es pot entendre la pèrdua del dret de cobrament
com una minoració total. Un 16% de les concessions en la resolució han sigut minorades
- La renúncia és la retirada de l’entitat sol·licitant del procés de concessió de subvenció per la seua
voluntat expressa. En aquest cas s’han produït 12 renúncies (7,55%).
Si sumem els casos vists anteriorment, tenim un total de 61 concessions de subvenció (vora el 39%)
que s’han vist reduïdes parcialment o totalment. Per tant, d’un total de 159 concessions, ens queden 98
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concessions (61,64%) que s’han pagat al 100% del concedit en la resolució. Així, el crèdit finalment
pagat és de 528.172,43€, un 71,82% de la quantitat concedida en la resolució, 735.362,13€.

14.- Conclusions
Una vegada realitzat l'anàlisi estadística referent a la convocatòria de subvencions a entitats locals,
exercici 2018, cal extraure les conclusions següents:
•

•

•

•

•
•

•

El 92% de les sol·licituds van ser presentades per ajuntaments, el 5% per mancomunitats i
1,6% per entitats locals menors. A més a més, s’han rebut sol·licituds errònies de 2 entitats
ciutadanes.
El percentatge més gran de sol·licituds se centra a la província de València, amb quasi dos
terços del total, seguit a molta distància per Alacant amb el 22 per cent, quedant en últim lloc,
amb tan sols el 13 per cent, la província de Castelló.
A la província d’Alacant, la comarca amb més sol·licituds ha estat la Marina Alta,
concentrant-ne un 26%. A la província de Castelló una sola comarca ha presentat la meitat de
les sol·licituds: La Plana Baixa. Per últim, a la província de València la distribució de
sol·licituds ha estat més repartida, sent les comarques que més n'han realitzat l’Horta Nord i
La Ribera Alta, suposant aproximadament un 26% entre les dues.
El 49% dels sol·licitants representen poblacions amb menys de 5.000 habitants i un 26%
superiors a 20.000 habitants, i això mostra un perfil de les entitats locals sol·licitants polaritzat
en les menys i les més poblades.
No hi ha relacions rellevants entre la grandària d’hàbitat i la modalitat sol·licitada.
Les actuacions i mecanismes per al foment de la participació ciutadana i del teixit associatiu
(Modalitat 1) se subdivideixen en tres grans grups: processos participatius (A); espais, òrgans i
ferramentes de participació (B); i accions per al foment del teixit associatiu (C). Les més
realitzades pels sol·licitants ha sigut la B amb un 90%. No obstant això, les altres modalitats
també han estat concorregudes, sent del 84,2% en la modalitat A i del 65,8% la modalitat C. A
més, en un 50% dels casos, els sol·licitants han realitzat actuacions en tres camps d'actuació.
Les actuacions i mecanismes per al foment de la transparència en l'activitat pública (Modalitat
2) se subdivideixen en quatre grans grups: A) Adequació de les seus electròniques a les
obligacions de publicitat activa; B) Elaboració de procediments per a possibilitar el dret de
lliure accés a la informació pública; C) Adequació de les seus electròniques per a la publicació
d'informació que puga ser aprofitada per la ciutadania en formats accessibles i reutilitzables
(dades obertes/open data); i D) altres eines o mecanismes que potencien la transparència i
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•

•

•

l'accés a la informació pública. L'actuació més realitzada pels sol·licitants ha sigut la A amb
un 88%. A més, en un 48% de casos, els sol·licitants han realitzat actuacions en quatre camps
d'actuació.
En total, s'ha concedit la subvenció a 159 projectes, 89 a la modalitat A i 70 a la modalitat B,
la qual cosa suposa un 91,91% de les sol·licituds presentades que han superat els 50 punts, és
a dir, que han estat aprovades.
Si es té en compte la diferència entre les subvencions sol·licitades que han superat els 50 punts
(797.976,14 euros) i les subvencions concedides (735.362 euros), es detecta un dèficit de
finançament de 62.614,5 euros, que seria el necessari per a cobrir els requeriments.
98 concessions (61,64%) s’han pagat al 100% del concedit en la resolució. Així, el crèdit
finalment pagat és de 528.172,43€, un 71,82% de la quantitat concedida en la resolució,
735.362,13€.
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ANNEX I.1. ENTITATS LOCALS BENEFICIARIES DE LA SUBVENCIÓ “MODALITAT 1”
ENTITATS LOCALS DE FINS A 5.000 HABITANTS
NºEXP
TPLOA1/42
/2018

TPLOA1/58
/2018

TPLOA1/57
/218

TPLOA1/21/
2018

TPLOA1/19/
2018

ENTITAT

NOM DEL
PROJECTE

Ajuntament de Beneixama /
Ayuntamiento de Beneixama

Beneixarxa", web
Agenda Local 21
Beneixama

Ajuntament de Xilxes /
Ayuntamiento de Chilches

Ajuntament de
Catadau/Ayuntamiento de
Catadau
Ajuntament d’Alborache/
Ayuntamiento de
Alborache
Ajuntament de la Romana /
Ayuntamiento de la
Romana

TPLOA1/34/

Ajuntament de Morella /

2018

Ayuntamiento de Morella

TPLOA1/15/

Ajuntament de Titaguas /

2018

Ayuntamiento de Titagua

TPLOA1/50/
2018

Ajuntament d’Alfarp /
Ayuntamiento de Alfarp

ACTIVITATS PREVISTES
1.Participació ciutadana de forma electrònica.
2.Enquestes.

1.Manteniment i Impuls Xarxa d’Associacions
Pla de Participació
Ciutadana 2018

Pla municipal
d’enfortiment i formació
del teixit associatiu
Plataforma estratègica
per a configurar un
mercat experimental i
social a Alborache

Culturals.

2. Consolidació de la participació ciutadana a la
vida cultural de Xilxes.
1. Desenvolupar la Plataforma Virtual Associativa
2. Pla de Formació Associatiu
3. Fira associativa
4. Accions de dinamització.
1. Primera fase de la creació d’un mercat
experimental (Recollida)
2. Segona fase: bolcat
3. Avaluació

Consolidació d’una
1. Protocol de pressupostos participatius.
experiència participativa 2. Votació i priorització de projectes d’inversió.
basada a una dinàmica 3. Deliberació per conformació de projectes.
de pressupostos
participatius
Participació ciutadana en 1. Treball amb les associacions juvenils de la
una societat dinàmica i comarca
compromesa.
Foros locales.
Emprende-reactiva
Titaguas

Procés estratègic
participatiu - Alfarp
participa

1. Fòrums locals. Emprén-reactiva Titaguas

1. Campanya de sensibilització entorn a la
participació ciutadana

Elaboració de les línies 1. Taller d’elaboració de línies estratègiques i
estratègiques
i propostes propostes amb representants polítics.
TPLOA1/47/
Ajuntament d'Agullent /
d’acció del Pla
2018
Ayuntamiento de Agullent Estratègic Participatiu
d’Agullent (PEPA)
TPLOA1/7

Ajuntament de Vilanova

/2018

d’Alcolea / Ayuntamiento

Agenda 21 de la cultura
de
Vilanova d'Alcolea:
jornades de participació
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de Vilanova d’Alcolea

TPLOA1/4/
2018

Ajuntament d’Alcalalí /
Ayuntamiento de Alcalalí

TPLOA1/38/

Ajuntament de Xeresa /

2018

Ayuntamiento de Xeresa

ciutadana

Marca territorial local
«Alcalalí en flor»

1. Taller amb els actors socioeconòmics.
2. Taller de participació amb persones majors
3. Taller participatiu amb joves i xiquets/es
4. Taller participatiu amb dones.
5. Pla de mitjans de difusió de les accions

Proyectos y actuaciones 1. Pressupostos participatius
para el fomento de la 2. Plans estratègics participatius.
participación ciudadana 3. Plans sectorials participatius.
en el municipio de
Xeresa
1. Presentació de la iniciativa al veïnat de la

Enttat Local Inframunicipal la
TPLOA1/32/
2018

Barraca d’Aigües Vives /
Entidad Local
Inframunicipal la Barraca
d’Aigües Vives

TPLOA1/33/

Ajuntament de Quartell /

2018

Ayuntamiento de Quartell

TPLOA1/41/
2018

Barraca d'Aigües Vives
2. Auditoria de projectes relacionats amb govern
obert impulsats per l’ajuntament
3. Qüestionari digital obert a la ciutadania de la
Disseny del pla d'acció Barraca d'Aigües Vives
de govern obert de la 4. Creació del consell de govern obert
Barraca d'Aigües Vives 5. Jornada informativa de govern obert
2018-2021
6. Estudi qualitatiu de l'estat del govern obert a la
localitat
7.Mesa de persones expertes en govern obert
8. Redacció, validació i aprovació del pla d’acció
estratègic de govern obert de la Barraca d'Aigües
Vives

III Jornades de
Particiació Ciutadana

Ajuntament de Sot de Chera /
Ayuntamiento de Sot de

1. Cap de setmana del ciutadà
2. Grup de treball
3. Tallers d’igualtat, joventut i confecció de
revista de participació.
4. Mostra d’associacions
1. Creació portal de participació ciutadana

Participacion ciudadana:
Sote participa!

Chera

TPLOA1/43/

Ajuntament de Sollana /

2018

Ayuntamiento de Sollana

TPLOA1/27/

Ajuntament d’Alfara del

2018

Patriarca / Ayuntamiento

Sollana es forma en
transparència
Pressupostos
participatius

de Alfara del Patriarca
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1. Conformació Grup Motor
2. Conformació d'una Comissió Tècnica.
3. Autoreglament amb Grup Motor i Comissió
Tècnica
4. Tallers oberts per a fer propostes (3 Tallers)
5. Reunió grup motor i Comissió Tècnica per a
validació de propostes

Direcció General de Transparència i Participació
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6. Devolució pública i votació ciutadana de les
propostes
7. Presentació Pública dels resultats
8. Avaluació del procés.
1. Sessió inicial i informativa
2. Sessions participatives - Diàlegs apreciatius
TPLOA1/61/
2018

Ajuntament d’Agres /
Ayuntamiento de Agres

Consolidació pla
estratègic participatiu
MouAgres

3. Tallers participatius
4. Presentació dels resultats obtinguts
5. Seguiment del procés, creació d'una comissió i
de l'observatori MOUAGRES

6. Intercanvi d'experiències d'èxit per planificar que
es pot i no es pot fer al municipi

Ajuntament de Benitatxell /
TPLOA1/8/2
018

TPLOA1/12/
2018

Ayuntamiento de
Benitachell

Ajuntament de Senyera /
Ayuntamiento de Senyera

TPLOA1/36/ Ajuntament d'Aielo de Malferit
2018

/ Ayuntamiento de Aielo
de Malferit

TPLOA1/14/

Ajuntament de la Font d’En

2018

Carròs / Ayuntamiento de
la Font d’En Carròs

TPLOA1/9/2
018
TPLOA1/37/
2018

Ajuntament de Benferri /
Ayuntamiento de Benferri

1. Participació Ciutadana mitjançant mostreig
Participación Ciudadana representatiu al Poble Nou de Benitatxell
mediante muestreo
representativo en el
Poble Nou de Benitatxell

Foment de la
participació ciutadana i
del teixit associatiu

APP Municipal: AIELO
DE MALFERIT A UN
CLIC

Programa de
presupuestos
participativos
Presupuestos
Participativos Benferri
2018-19

Ajuntament d’Albalat dels
Sorells / Ayuntamiento de
Albalat dels Sorells

1. Obligacions documentals i procedimentals de
les associacions.
2. Comunicació entre organització municipal i
ciutadans.
3. Difondre els ODS.
4. Formar i reunir els distints òrgans de
participació ciutadana del municipi
5. Facilitar l’accés i formació a la societat de la
informació.
6. Promoure comunicació, cooperació i
desenvolupament de serveis.
7. Coordinació, seguiment i avaluació de la
participació.
1. Posada en funcionament de la APP Municipal
"AIELO DE MALFERIT A UN CLIC"

1. Procés de pressupostos participatius
2. Sessions formatives i tallers deliberatius.

1.Pressupostos participatius 2018-19

1. Creació del Portal de Participació Ciutadana
Implantació Participació
Ciutadana
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TPLOA1/59/

Ajuntament de Loriguilla /

2018

Ayuntamiento de
Loriguilla

TPLOA1/25/
2018

Dinamización y
promoción
de la
Ajuntament d’Alcublas /
participación para la
Ayuntamiento de Alcublas revisión del plan general
de Alcublas

TPLOA1/55/

Ajuntament del Real de

2018

Gandia / Ayuntamiento de
El Real de Gandia

TPLOA1/16/
2018

1. Campanya d'actualització i digitalització
Estrategia de
del registre municipal d’associacions de
participación ciudadana
Loriguilla.
"Loriguilla participa"

Ajuntament de Barxeta /
Ayuntamiento de Barxeta

1. Tallers formatius i deliberatius per a la població
Estratègia participativa
associada i no associada del municipi.
del
2. Creació i desenvolupament d'òrgans estables de
Real de Gandia: El Real
participació ciutadana.
participa
3. Tallers d'iniciació a la participació infantil.
Projecte per a la millora 1. Taller noves tecnologies.
en l'accessibilitat dels 2. Promoció de l’associacionisme
ciutadana

Ajuntament de
TPLOA4//20
18

Camporrobles /
Ayuntamiento de

1. Informació i formació.
2. Participació ciutadana.
3. Sessió participativa 2.
4. Retorno de la informació.

Creación de Foro de
emprendedores y
empresas del Alto Turia

1. Creació fòrum de participació d’emprenedors i
empresaris de l’Alt Túria.

Camporrobles
TPLOA1/51/
2018

TPLOA1/17/
2018

TPLOA1/40/
2018

1. Taules sectorials de treball.
Mancomunidad de Municipios
Rincón de Ademuz

Ajuntament de Potries /
Ayuntamiento de Potries

Ajuntament de Chelva /
Ayuntamiento de Chelva

TPLOA1/22/

Ajuntament de Bellreguard /

2018

Ayuntamiento de

Estrategia territorial del
Rincón de Ademuz

Programa municipal de
pressupostos
participatius de Potries.

1. Recollida pública de propostes.
2. Sistematització, preselecció i valoració de
propostes presentades.
3. Votació pública.
4. Presentació de resultats.

1. Creació Portal de Participació Ciutadana de
Portal de participación
l’Ajuntament de Chelva.
ciudadana del Ayuntamiento
de Chelva

1. Bellreguard tria.
Bellreguard tria

Bellreguard
TPLOA1/31/

Ajuntament de Serra /

2018

Ayuntamiento de Serra

Creación y desarrollo de 1. Taller de participació amb actors
una “Marca Local” que socioeconòmics.
recoja mediante proce- 2. Taller de participació amb persones majors.
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sos de participación ciu- 3. Taller de participació amb dones.
dadana los principales 4. Taller de participació amb joves.
activos económicos,
identitarios y sociales
del municipio de Serra.
TPLOA1/3/2
018

Ajuntament d’Enguera /
Ayuntamiento de Enguera

TPLOA1/39/ Ajuntament de Montaverner /
2018

Ayuntamiento de
Montaverner

TPLOA1/6/2
018

Ajuntament d’Alfafara /
Ayuntamiento de Alfafara

TPLOA1/24/

Ajuntament de Bonrepòs i

2018

Mirambell / Ayuntamiento
de Bonrepòs i Mirambell

TPLOA1/28/
2018

Ajuntament de Càlig /
Ayuntamiento de Càlig

Esta es la verdad

1. Montaverner participa.
Foment de la participació
ciutadana i teixit
associatiu 2018

Fomento de la
participación ciudadana
y de la transparencia de
información desde el
portal web municipal
Activació de la
participació ciutadana a
la població infantil de
Bonrepòs i Mirambell

Ayuntamiento de

1. Foment de la participació ciutadana i de la
transparència d’informació des de el portal web
municipal

1. El nostre poble ideal
2. El joc dels drets de les xiquetes i els xiquets.
3. I tu què faries si...?
4. Un passeig pel poble.
1. Jornades de pressupostos participatius

Jornades de pressupostos
participatius

TPLOA1/13/ Ajuntament de Quatretonda /
2018

1. Informar sobre el projecte.
2. Habilitar mitjans d’opinió
3. Publicació de resultats.

1. Quatretonda participa.
Quatretonda participa.

Quatretonda
TPLOA1/52/

Ajuntament de Castelfabib /

2018

Ayuntamiento de
Castielfabib

TPLOA1/2/2
018

Ajuntament d’Alfarrasí /
Ayuntamiento de Alfarrasí

TPLOA1/46/

Ajuntament de Simat de la

2018

Valldigna / Ayuntamiento
de Simat de la Valldigna

1. Los Desayunos en Castielfabib sobre
Proceso participativo
desenvolupament rural.
para el empoderamiendo
de las mujeres
Elaboració del pla
estratègic municipal de
participació d'Alfarrasí

1. Establiment d’un procés participatiu.
2. Elaboració del Pla Estratègic.

I Pressupostos
1. Jornada informativa i formativa sobre
participatius de Simat de participació.
la Valldigna
2. Elaborar marc normatiu dels pressupostos
participatius.
3. Definir estratègia comunicativa del procés
participatiu.
4. Arreplegada de propostes i exposició de
resultats.
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5. Execució, seguiment i votació de les propostes
escollides.
6. Avaluació

TPLOA1/18/
2018

Ajuntament d’Orba /
Ayuntamiento de Orba

TPLOA1/11/

Ajuntament de Vistabella del

2018

Maestrat / Ayuntamiento

Pressupostos
participatius i consell
d'infants

1. Presentació del procés.
2. Constitució grup motor i autoreglament/
constitució del consell
3. Diagnòstic participat
4. Generació de propostes
5. Priorització de propostes
6. Avaluació del procés participatiu
1. Vistabella Participa 2018

Vistabella Participa 2018

de Vistabella del Maestrat
TPLOA1/49/

Ajuntament de Bocairent /

2018

Ayuntamiento de
Bocairent

TPLOA1/35/
2018

Elecció Projecte de
Reurbanització de la
Plaça de l'Ajuntament

Ajuntament de Villar del
Arzobispo / Ayuntamiento
de Villar del Arzobispo

TPLOA1/23/

Ajuntament de Benilloba /

2018

Ayuntamiento de
Benilloba

Villar: Agenda cultural
participativa.

/ Entidad Local Menor de

1. Campanya de difusió i presa de consciència al
voltant de la participació.

1. Establiment d’un Procés Participatiu
Elaboració del pla
2. Elaboració del Pla Estratègic
estratègic municipal de
participació de Benilloba
1. El Perelló tan a prop!

TPLOA1/60/ Enttat Local Menor del Perelló
2018

1. Campanya de votació.

El Perelló avant! V.18

El Perelló
1. Projectes participatius

Ajuntament de la Pobla Llarga
TPLOA1/5/2
018

/ Ayuntamiento de La
Pobla Llarga

Decidim la Pobla
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ENTITATS LOCALS DE MÉS DE 5.000 HABITANTS
NºEXP
TPLOB1/50/2018

ENTITAT

NOM DEL PROJECTE

ACTIVITATS PREVISTES

Ajuntament de

Pla estratègic participatiu per
al disseny de la city branding
de massamagrell

1. Presentació del projecte a
la ciutadania
2. Entrevistes personals en
profunditat
3. Entrevistes grupals
semiestructurades
4. Focus group per ítems
detectats
5. Qüestionari digital obert
per a la construcció de “city
branding” de Massamagrell
6. Pluja d’idees i creativitat

Desenvolupament de
l'estratègia de participació
ciutadana de l'ajuntament de
Castelló de la Plana

1. Decidim- pressupostos
participatius 2018
2.Enquestes I diagnòstics de
carrer
3. Consells de participació
4. Agenda sistèmica
5.Escola de participació
6. Campanya per
l'enfortiment del teixit
associatiu
7. Recrea 2030

Silla per la particiPASSIÓ

1. Somiem Silla
2. Enquesta popular
3. Rendició de comptes
4. De l’aula al carrer.

Consell Local de Joventut

1. Constitució i aprovació del
Consell Local de Joventut

Quart participa 2018

1. Servei d’assessoria
associativa.
2. Cursos de formació
associativa.
3. Estudi d’avaluació

Massamagrell /
Ayuntamiento de
Massamagrell

TPLOB1/2/2018

Ajuntament de Castelló de la
Plana / Ayuntamiento de
Castellón de la Plana

TPLOB1/77/2018

Ajuntament de Silla /
Ayuntamiento de Silla

TPLOB1/22/2018

Ajuntament de Vinaròs /
Ayuntamiento de
Vinaròs

TPLOB1/39/2018

Ajuntament de Quart de
Poblet / Ayuntamiento
Quart de Poblet

d’impacte del teixit associatiu
4. Grup de treball associatiu
5. Sopar associatiu
6. Procés participatiu per a la
renovació de la carta local de
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participació ciutadana.
TPLOB1/49/2018

Ajuntament d'Alaquàs /

Participa Alaquàs 2018

1. Cursos de formació per a
les associacions 2018.
2. Assessoria per a
associacions 2018.
3. Consell de xiquets i
xiquetes.
4. Corresponsals juvenils.
5. Decideix Alaquàs 2018.
6. Consell de dones 2018.

Foro de participación infantil

1. Aplec obert creatiu
2. Grups de treball
col·laboratiu.

VOTIVEU

1. Reglament de Participació

Ayuntamiento de
Alaquàs

TPLOB1/72/2018

Ajuntament de Museros /
Ayuntamiento de
Museros

TPLOB1/74

Ajuntament de Riba-roja de

Ciutadana i Transparència.
2. Oficina de Participació
Ciutadana i Transparència.
3. Guia municipal de participació
ciutadana.
4. Pla Local de foment i
enfortiment del teixit associatiu.

Túria / Ayuntamiento de
Riba-roja de Túria

TPLOB1/56/2018

Ajuntament de Carlet /
Ayuntamiento de Carlet

TPLOB1/61/2018

Ajuntament d’Onil /
Ayuntamiento de Onil

TPLOB1/23/2018

Ajuntament de Pedreguer /
Ayuntamiento de

Dinamització del portal de
participació de l’Ajuntament
de Carlet.

1. Formació externa i
capacitació interna en
matèria de participació
ciutadana.

Implantación de presupuestos 1. Implantació de Tecnologies
participativos
col·laboratives pel que fa als
Pressupostos Participatius.
Programa municipal de
pressupostos participatius 7a
edició

1. Consulta pública
d’inversions municipals pressupost municipal 2019

Pedreguer
TPLOB1/54/2018

Ajuntament d'Oliva /

ImpulsaOliva

1. Creació del consell
municipal del fòrum
d'associacions i del nou
reglament de Participació
Ciutadana

Ciutat amiga de la infància

1. Crear, consolidar un
Consell de Participació
Democràtica Infantil

Pla de participació per a
l’estudi de la mobilitat de
l’alumnat dels centres

1. Presentació del projecte.
2. Enquestes específiques.
3. Passejos urbans de

Ayuntamiento de Oliva

TPLOB1/33/2018

Ajuntament d'Almussafes /
Ayuntamiento de
Almussafes

TPLOB1/73/2018

Ajuntament de Meliana /
Ayuntamiento de
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TPLOB1/13/2018

TPLOB1/55/2018

Meliana

educatius. Meliana. Camins
escolars segurs.

reconeixement per edats.
4. Taller de diagnòstic
participatiu de mobilitat
quotidiana i majoritària
5. Taller participat de
propostes.

Mancomunidad Hoya de
Buñol – Chiva

Plan estratégico participativo
para el Consejo Económico y
Social comarcal.

1. Establir per al CES un pla
estratègic de participació.
2. Dissenyar processos
consultius i propostes.

Ajuntament de Calp

Necessitats socials

1. Necessitats socials

Participa jugant al carrer

1. El Consell d'infància i
Adolescència passa a l'acció

/Ayuntamiento de Calp
TPLOB1/24/2018

Ajuntament de Gata de
Gorgos / Ayuntamiento de
Gata de Gorgos

TPLOB1/71/2018

Ajuntament de Turís /
Ayuntamiento de Turís

TPLOB1/53/2018

Ajuntament de l’Eliana /
Ayuntamiento l'Eliana

TPLOB1/69/2018

Ajuntament de Xirivella /
Ayuntamiento de

Dissenyem el futur de Turís: 1. Presentació del projecte de
procés de participació juvenil
participació juvenil i
formació al professorat
Programa Pressupostos
participatius 3a edició.

1. Consulta pública
d’inversions municipals

Impuls dels òrgans de
participació territorial:
consells de barri

1. Promoció de la
participació en els consells de
barri.
2. Sessió oberta dels consells
de barri.
3. Comunitat activa.
4. Sessió de devolució en els
consells de barri.

"Mislata la suma de todxs"

1. Tallers de participació
"Mislata la suma de totxs"

Pressupostos Participatius
decideiXàtiva’18

1. Constitució Grup Motor

Xirivella

TPLOB1/57/62

Ajuntament de Mislata /
Ayuntamiento de Mislata

TPLOB1/62/2018

Ajuntament de Xàtva /
Ayuntamiento de Xàtiva
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Ciutadà.
2. Punts d’Informació
Ciutadana decideiXàtiva 2018
3. Reglament "Instrucció de
Pressupostos Participatius".
4. Taller participatiu
"Coneixent Xàtiva"
5. Taller participatiu "Millorant
Xàtiva".
6. Taller participatiu
"decideiXàtiva Jove: Tu
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També Tens Veu".
7. Punts de suport presencial
a la consulta ciutadana.

TPLOB1/64/2018

Ajuntament de Dénia /
Ayuntamiento de Dénia

TPLOB1/16/2018

Ajuntament de
Benaguasil /
Ayuntamiento de

Procés participatiu de
pressupostos participatius

1. Pressupostos participatius
Dénia 2019

Disseny del pla d'acció de
govern obert de Benaguasil
2018-2021

1. Presentació de la iniciativa
a la ciutadania de Benaguasil
2. Auditoria de projectes
relacionats amb govern obert
impulsats per l'ajuntament
3. Qüestionari digital obert a

Benaguasil

la ciutadania de Benaguasil.
4. Creació 1 composició del
consell de govern obert.
5. Jornada municipal "què és
el govern obert?”
6. Diagnòstic qualitatiu de
govern obert de Benaguasil
7. Impuls d'una taula
d'experts en govern obert
8. Redacció, validació i
aprovació del 1er pla d'acció
estratègic de govern obert de
Benaguasil
TPLOB1/51/2018

Ajuntament de la Pobla de
Vallbona / Ayuntamiento

Consolidación de la cultura
participativa en el municipio
de La Pobla de Vallbona

1. Posada en marxa de la
unitat de participació
ciutadana
2. Creació pàgina web
*consells *sectorials
3. Creació pàgina web
associacions
4. Jornades de formació i
assessorament a les
associacions
5. Jornada de participació
ciutadana i els seus
procediments
6. Jornada llei de
transparència i la seua
aplicació a les corporacions
locals.
7. Diagnòstic participatiu
“joventut i participació”

Paiporta participa

1. Pressupostos participatius.
2. Trobades amb l’alcaldessa.
3. Accions de suport i

de la Pobla de Vallbona

TPLOB1/35/15

Ajuntament de Paiporta /
Ayuntamiento de
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Paiporta

TPLOB1/15/2018

enfortiment del teixit
participatiu.
4. Accions de reconeixement
i visibilització del teixit
associatiu.
5. App Paiporta info.

Ajuntament de Rafelbunyol /

Rafelbunyol a prop teu

1. Consulta ciutadana sobre
les principals necessitats de
Rafelbunyol.
2. Trobades tu fas
Rafelbunyol
3. Difusió del projecte i
sensibilització en participació
ciutadana
4. Regulació pressupostos
participatius Rafelbunyol
5. Propostes ciutadanes en
matèria de transparència
6. Sessió de devolució
d’aportacions ciutadanes

Inversions participatives
2018

1. Disseny del projecte
2. Presentació del procés de
participació ciutadana
3.Tallers de deliberació
4. Votació
5. Presentació de resultats
6. Seguiment i avaluació

Enfortint les associacions i
millorant la participació.

1. Pacte civil

L'Ajuntament més a prop

1. L'Ajuntament més a prop

Ayuntamiento de
Rafelbunyol

TPLOB1/44/2018

Ajuntament de la Pobla de
Farnals / Ayuntamiento
de la Pobla de Farnals

TPLOB1/3/2018

Ajuntament de Picassent /
Ayuntamiento de
Picassent

TPLOB1/38/2018

Ajuntament de Borriana /
Ayuntamiento de
Burriana

TPLOB1/58/2018

Mancomunidad La Serranía

Participación ciudadana en la
1. Millora de les eines del
Serranía. Mejora del buen
bon govern.
gobierno.
2. Innovació sobre eines TIC,
creació de pressupostos
participatius.
3. Presentació a la ciutadania.
Tallers.
4. Desenvolupament d’eines
de diagnòstic.
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TPLOB1/78/2018

Ajuntament de la Vall

Pressupostos participatius

1. Pressupostos participatius.

Presupuestos participativos

Fase d'informació i difusió;
recollida de propostes;
construcció col·lectiva de
propostes; informes tècnics;
priorització de propostes i
avaluació final.

d'Uixó / Ayuntamiento de
la Vall d’Uixó
TPLOB1/34/2018

Ajuntament de Villena /
Ayuntamiento de Villena

TPLOB1/27/2018

Ajuntament de Tavernes de
la Valldigna /

Desenvolupament de
polítiques públiques dirigides
al sector associatiu

1. Acostant l’administració
electrònica al teixit associatiu
de Tavernes de la Valldigna.

Ayuntamiento de
Tavernes de la
Valldigna
TPLOB1/25/2018

Ajuntament de Foios /

Teixint pressupostos

1. Diagnosi de les propostes
tècniques existents al
municipi de Foios.
2. Dinamització i foment de
la participació ciutadana en la
presa de decisions.
3. Recopilació de la
informació arreplegada

Campanya informativa per a
la sensibilització i informació
ciutadana sobre els contractes
públics i cost dels serveis
municipals

1. Campanya informativa
"Carcaixent ho val"

Plan de acción local de la
Agenda 21 por la
sostenibilidad de Mutxamel
2018-2019 (en adelante pal
2018-2019)

1. Redacció, presentació i
aprovació del pla d'acció
local per la sostenibilitat de
Mutxamel 2018-2019

Creació de taules sectorials
participatives

1. Jornada informativa i
formativa inicial

Ayuntamiento de Foios

TPLOB1/41/2018

Ajuntament de Carcaixent /
Ayuntamiento de
Carcaixent

TPLOB1/28/2018

Ajuntament de Mutxamel /
Ayuntamiento de
Mutxamel

TPLOB1/70/2018

Mancomunidad La CosteraCanal
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ANNEX II. ENTITATS LOCALS BENEFICIARIES DE LA SUBVENCIÓ “MODALITAT 2”
ENTITATS LOCALS DE FINS A 5.000 HABITANTS
NºEXP

ENTITAT

NOM DEL PROJECTE

ACTIVITATS PREVISTES

Ajuntament de
TPLOA2/24/2018

Manuel /
Ayuntamiento

Transparencia de la actividad
1. Portal de transparència i publicitat activa
pública

de Manuel
Ajuntament de
TPLOA2/8/2018

Benirredrà /
Ayuntamiento

Benirredrà t'acosta a la
transparència i participació

1. Ensenyament i apropament als adults dels nous
tràmits electrònics

de Benirredrà
Ajuntament de
TPLOA2/42/2018

Llombai /
Ayuntamiento

Transparència de l’activitat
pública: registre electrònic i
catàleg de procediments

1. Establiment del registre electrònic
2. Catàleg de procediments
3. Publicació de continguts i donar a conèixer.

de Llombai
Ajuntament de
TPLOA2/48/2018

Catadau /
Ayuntamiento

Actualització de dades de
transparència Catadau

1. Elaboració de documentació per a publicar al
portal
2. Accions de dinamització

de Catadau
Ajuntament del
Ràfol

d'Almúnia /
TPLOA2/10/2018

Ayuntamiento

Adequació pàgina web

1. Adequació web municipal

Software abierto para
cnfigurar un mercado
experimental y social en
Alborache

1. Difusió i consultes de participació veïnal
2. Executar processos consultius i avaluació de
resultats. Difusió.

de El Ràfol
d’Almúnia
Ajuntament
TPLOA2/26/2018

d’Alborache /
Ayuntamiento
de Alborache

TPLOA2/43/2018

Ajuntament
d'Alfarp /

Dret d'accés a la informació 1. Dret d'accés a la informació pública mitjançant
pública mitjançant el portal de el portal de transparència d'Alfarp.
transparència d'Alfarp
2. Manual de gestió i manteniment d’informació
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Ayuntamiento

en el portal de transparència i impuls de
l’elaboració del reglament municipal de
transparència.

de Alfarp
Ajuntament
TPLOA2/36/2018

d’Olocau /
Ayuntamiento

Olocau transparent

1. Definició de les bases.

de Olocau
Ajuntament de
TPLOA2/49/2018

Xilxes /
Ayuntamiento
de Chilches

1. Adequació Portal de Transparència
2. Promoció de la Transparència i Participació
"Plan de Transparencia Xilxes
Ciutadana
2018 – Paredes de cristal"
3. Participació Ciutadana en la Transparència de
l'activitat pública

Ajuntament de
TPLOA2/51/2018

Loriguilla /
Ayuntamiento
de Loriguilla

Estrategia municipal de
1. Creació i nomenament de les persones editores
transparencia pública y acceso
i supervisores del portal de transparència
a la información

Ajuntament
d’Albalat dels

Sorells /
TPLOA2/32/2018

Ayuntamiento
de Albalat dels

Implantació ferramentes de
transparència

Sorells

1: creació d'una unitat per al seguiment del
compliment de mantenir la informació pública
actualitzada, i
Assegurar el manteniment tècnic del portal de
transparència.
2: millora específica del portal de transparència
(visor pressupostari)
3. Presentació a la ciutadania mitjançant tallers
ciutadans i tallers específics per a la dona.
4. Creació d'un sistema de seguiment,
dinamització i millora de continguts

Ajuntament de
TPLOA2/45/2018

Chera /
Ayuntamiento
de Chera

TPLOA2/20/2018

Ajuntament de
Titaguas /

Creación de sede electrónica,
adecuación web
1. Creació de seu electrònica, adequació web
ayuntamiento y portal de
ajuntament i portal de transparència
transparencia

Mejora de la accesibilidad de
los portales web municipales

Ayuntamiento
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de Titaguas
Ajuntament de
TPLOA2/2/2018

Albuixech /
Ayuntamiento
de Albuixech

Publicación activa de
información en el portal de 1. Publicació activa d'informació en el portal de
transparencia y desarrollo del transparència i desenvolupament del portal de
portal de transparencia del
transparència de l’Ajuntament d'Albuixech
Ajuntament de Albuixech
1. Orientació i direcció del procés per a la

Ajuntament de
Rotglà i

Corberà /
TPLOA2/53/2018

Ayuntamiento
de Rotgla i

Rotglà i corbera, municipi
transparent. Portal de la
transparència de Rotglà i
Corberà

Corbera

recopilació pujada i actualització de dades per a la
seua inserció
2. Disseny del sistema de manteniment posterior
de la transparència per part de l'Ajuntament.
3. Transparència pel que fa a la seua imatge i
capacitat de visualització en dispositius mòbils
(responsive).
4. Formació en el manteniment del portal al
personal de l’ajuntament per automanteniment per
l'Ajuntament

Ajuntament de
TPLOA2/30/2018

Càlig /
Ayuntamiento
de Càlig
Ajuntament de
Sant Joan de

Moró /
TPLOA2/33/2018

Ayuntamiento
de Sant Joan
de Moró

Promoció de la seu electrònica
1. Promoció de la seu electrònica i el portal de
i el portal de transparència de
transparència
l’Ajuntament de Càlig

1. Adequació de la seu electrònica
2. Adequació de la web municipal.
3. Elaboració de procediments telemàtics per
Transparencia en la actividad garantir el lliure accés dels ciutadans a la
pública de Sant Joan de Moró informació.
4. Altres eines o mecanismes que potencien la
transparència i l’accés de la ciutadania a la
informació pública.

Ajuntament de

Camporrobles /
TPLOA2/41/2018

Ayuntamiento
de

1. Adequació de les seus electròniques o webs
Web municipal y Portal de
Transparencia de
Camporrobles

Camporrobles
TPLOA2/5/2018

Ajuntament de
Beneixida /

municipals a les obligacions de publicitat activa
establides.
2. Difusió de la posada en marxa i actualització de
la web municipal i del portal de transparència.
3. Tallers de formació

1. Creació i adequació sede electrònica.
Adecuación de la sede
electrónica y web municipal 2. Adequació de la pàgina web en termes de
en términos de transparencia. transparència.
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Ayuntamiento

3. Avaluació i control de les activitats realitzades.
4. Seguiment d'actuacions iniciades.

de Beneixida
Ajuntament de la
TPLOA2/22/2018

Romana /
Ayuntamiento
de la Romana
Ajuntament

TPLOA2/13/2018

d'Alpuente /
Ayuntamiento
de Alpuente

Serveis de recolzament per a
la implementació efectiva de
l’administració electrònica i
millora de l’Administració
Pública mitjançant la
transparència
Actualización de la
información de la sede
electróncia, web y redes
sociales municipales de
Alpuente

1. Servei d’assistència tècnica per al registre de
factures i altra documentació.
2. Estudi, disseny, implementació i avaluació dels
serveis socials mitjançant cartes de serveis

1. Implantació, actualització i difusió de la seu
electrònica de l’ajuntament.
2. Manteniment i actualització de la informació
municipal a través de xarxes socials.

Ajuntament de
TPLOA2/23/2018

Millares /
Ayuntamiento
de Millares

Adecuación de la web
municipal apartado de
transparencia

1. Creació de l’apartat de transparència a la web
municipal.
2. Tractament de la informació.

Yátova transparente y
participativa

Yátova transparent i participativa
1. Portal municipal de *transparència
2.Publicació del butlletí d'informació municipal
3. Adaptació de continguts per a l'app
"Ajuntaments".
4. Comunicació a través de xarxes socials

Ajuntament de
TPLOA2/6/2018

Yátova /
Ayuntamiento
de Yátova
Ajuntament
d'Albalat de la

TPLOA2/7/2018

Ribera /
Ayuntamiento
de Albalat de

Portal de Transparencia del
1. Posada a la disposició de els/as ciutadans/as
Ayuntamiento de Albalat de la
d'informació pública en el Portal de Transparència
Ribera

la Ribera
Ajuntament de
TPLOA2/28/2018

Sinarcas /
Ayuntamiento

Implantacion portal de
transparencia

de Sinarcas
TPLOA2/50/2018

Ajuntament de

Creación de aplicaciones
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Tàrbena /
Ayuntamiento
de Tàrbena

informáticas para el acceso,
valorización de la actividad
pública.

informàtiques i creació d’especificacions futures

Ajuntament de
TPLOA2/34/2018

Chelva /
Ayuntamiento

Chelva: gobierno abierto y
transparente

1. Govern transparent.

de Chelva
Ajuntament
d'Aras de los
TPLOA2/47/2018

Olmos /
Ayuntamiento
de Aras de los

Mejora y nuevo diseño del
portal web del ayuntamiento
de Aras de Los Olmos

1. Millora i nou disseny del portal web.

Olmos
Ajuntament de
TPLOA2/25/2018

Rafal /
Ayuntamiento

Visualizacion de presupuestos
1. Visualització de pressupostos en Rafal
en Rafal

de Rafal
Enttat Local
Menor del
PLOA2/52/2018

Perelló /
Entidad Local

El Perelló transparent

Menor de El

1. El Perelló Informa
2. Disseny de nova Web i Feed de notícies – El
Perelló Informa.
3. El Perelló Obert

Perelló
Ajuntament de
TPLOA2/19/2018

Caudiel /
Ayuntamiento

Mejora de la transparencia y
acceso a la información

de Caudiel
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ENTITATS LOCALS DE MÉS DE 5.000 HABITANTS
NºEXP

ENTITAT

TPLOB2/1/2018

Ajuntament de Castelló de la

TPLOB2/21/2018

NOM DEL PROJECTE

Millora de la transparència i
1. Panell govern obert
accés de la informació de
2.Actualització del registre
Plana / Ayuntamiento de
l'ajuntament de Castelló de la municipal d'associacions base
Castellón de la Plana
Plana 2018
de dades online.
3. Guia de transparència del
registre d'associacions.
4. Canals de comunicació i
transparència departamentals.
5. Actualització de la seu
electrònica.
6. Petició d'informació
pública.
Ajuntament de Tavernes de

la Valldigna /
Ayuntamiento de
Tavernes de la

Manteniment i
actualitzacions de la
informació continguda en el
portal de transparència del
web municipal.

Valldigna

TPLOB2/9/2018

Ajuntament de Godella /
Ayuntamiento de
Godella

TPLOB2/60/2018

ACTIVITATS PREVISTES

Ajuntament de Rafelbunyol /
Ayuntamiento de

1. Reforç i millora de l’àrea
web de transparència i bon
govern.
2. Publicitació de tots els
continguts i indicadors de
transparència prescrits per
normatives i estàndards.
3. Protocol de coordinació i
gestió de dades del portal de
transparència.

Foment de la transparència i
1. Tramitació expedient
de l'administració electrònica ordenança transparència per a
aprovació.
2. Revisió i creació de
procediments telemàtics que
falten
3. Portal de transparència
propi i revisió dels
procediments i formats de
publicació
Pla anual de transparència
Rafelbunyol 2018

Rafelbunyol
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1. Redacció del pla anual de
transparència Rafelbunyol
2018
2. Articulació d’un procés de
publicació i seguiment
d’informació al portal de
transparència
3. Avaluació inicial del portal
de transparència de
Rafelbunyol
4. Formació, capacitació i
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sensibilització del personal
municipal
5. Publicació de continguts al
portal de transparència
6. Avaluació final del portal
de transparència
7. Memòria anual de
transparència 2018
TPLOB2/39/2018

Ajuntament de

Massamagrell /
Ayuntamiento de

Projecte de millora i
actualització de l'estratègia de
transparència pública de
Massamagrell

1. Actualització de
documentació i arxius de
l’exercici 2018
2. Millora de la
documentació del portal de
transparència de
Massamagrell i foment del
format “open data”
3. Jornades formatives sobre
novetats normatives en
transparència
4. Dinamització dels grups de
treball del portal de
transparència
5. Campanya de difusió a la
ciutadania del portal de
transparència
6. Realització d’un vídeo
institucional “què és per a tu
la transparència?”

Millora de les apps i del
portal web municipal

1. Millora de les apps i del
portal web municipi

Implantació Visor
Pressupostari

1. Implantació Visor

Massamagrell

TPLOB2/29/2018

Ajuntament de Borriana /
Ayuntamiento de
Burriana

TPLOB2/27/2018

Ajuntament de Gandia /
Ayuntamiento de Gandia

TPLOB2/32/2018

TPLOB2/26/2018

Pressupostari

Ajuntament de Càrcer /

Creació i comunicació
Portal de transparència de l´
ciutadana del portal de
ajuntament de Càrcer. Difusió
Ayuntamiento de Càrcer transparència de l´ajuntament
i jornades formatives
de Càrcer
Ajuntament de Paiporta /

Paiporta dades obertes
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Ayuntamiento de

en Dades Obertes per gestor
extern
2 - Personalització del mòdul
portal transparència
3 - Implementació
4 - Publicació
5 - Implantació del mòdul
visor pressupostari de
transparència

Paiporta

TPLOB2/42/2018

Ajuntament de l’Alcora /
Ayuntamiento de l’Alcora

TPLOB2/37/2018

Ajuntament de Tavernes

Blanques / Ayuntamiento
de Tavernes Blanques

Visor pressupostari de
l'Ajuntament de l'Alcora

1. Visor pressupostari de
l'Ajuntament de l'Alcora

Implantación del portal de
transparencia del
Ayuntamiento de Tavernes
Blanques

1. Portal de transparència i
publicitat activa

Ajuntament de la Pobla de

TPLOB2/40/2018

Actualització de
procediments i noves eines
Vallbona / Ayuntamiento
de transparència i rendició de
de la Pobla de Vallbona
comptes

1. Portal indicadors públics
de projectes en
desenvolupament.
2. Obertura i transparència
de la gestió pública
3. Assessoria i formació
especifica
4. Adaptació noves normes
5. Difusió, rendició de
comptes i publicitat activa

TPLOB2/45/2018

Mancomunidad de Camp de

Camp de Túria accessible i
transparent

1. Web pública de
transparència i participació
ciutadana.
2. Implementació de la
intranet.

Adecuación de la sede
electrónica y web a la ley de
transparencia

1. Adequació de la seu
electrònica i web a la llei de
transparència

Modernització en matèria de
Transparència

1. Implantació del nou Portal
de Transparència

Implantación tecnologia para

1. Implantació tecnològica de

Túria

TPLOB2/2/2018

Ajuntament de Redován /
Ayuntamiento de
Redován

TPLOB2/43/2018

Ajuntament de Catarroja /
Ayuntamiento de
Catarroja

TPLOB2/48/2018

Ajuntament d'Onil /
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Ayuntamiento de Onil
TPLOB2/53/201

Ajuntament de Turís /
Ayuntamiento de Turís

TPLOB2/13/2018

Mancomunidad Hoya de
Buñol–Chiva

consulta pública de ejecución la solució "con mis impuestos"
del presupuesto

Actualització, millora i
difusió del portal de
transparència de Turís

1. Creació de la identitat del
portal de transparència de
Turís

Software abierto para el
Consejo Económico y Social
Comarcal

1. Consultes de participació
intermunicipals entre els
components del CES
2. Consultes de participació
de veïns.

TPLOB2/30/2018

Ajuntament de Quart de
Poblet / Ayuntamiento de
Quart de Poblet

Portal de Govern Obert

1. Pressupostos municipals
2. Indicadors de transparència
3. Equip de govern
4. Notícies
5. QuarTIC

TPLOB2/15/2018

Ajuntament d'Albaida /
Ayuntamiento de Albaida

Implantació del portal de
transparència i visor
pressupostari de l'ajuntament
d'Albaida

1. Implantació del portal de
transparència per gestor
extern
2. Personalització del portal
3. Implementació
4. Publicació

TPLOB2/58/2018

Ajuntament de la Vall d’Uixò /

On van els meus impostos.

1. On van els meus impostos

Visor presupuestario

1. Implantació del visor
pressupostari

Ayuntamiento de la Vall
d'Uixò
TPLOB2/3/2018

Ajuntament de Chiva /
Ayuntamiento de Chiva

TPLOB2/33/2018

Mancomunidad
intermunicipal de l'Horta

Renovación web y del portal 1. Renovació web i del portal
de transparencia
de transparència

Sud

TPLOB2/18/2018

Ajuntament de Pego /

Presupuestos participativos

1. Presentació a la ciutadania

Monòver web

1. Monòver web

Ayuntamiento de Pego
TPLOB2/8/2018

Ajuntament de Monóvar /
Ayuntamiento de
Monóvar
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TPLOB2/52/2018

Ajuntament de Xirivella /
Ayuntamiento de
Xirivella

TPLOB2/11/2018

Ajuntament de Sedaví /
Ayuntamiento de Sedaví

TPLOB2/41/2018

Ajuntament d’Orihuela /
Ayuntamiento de

Implantació nou portal de
Transparència i implantació
procediment sol·licitud accés
informació.

1. Processos Participatius
2. Espais i òrgans de
participació
3. Disseny i implementació
de polítiques públiques.
4. Estratègies de comunicació
per a la difusió del Projecte
de Transparència
5. Mecanismes, mètodes i
formes de participació.

Visor presupuestario
Ayuntamiento de Sedaví

1. Implantació del visor
pressupostari.
2. Sensibilització i difusió
publicitària.

Formación en transparencia
para los miembros de la
comisión técnica municipal

1. Reunions de la comissió
tècnica.
2. Jornades de formació en
transparència.
3. Jornades de formació en
protecció de dades.

Accessibilitat web i
retransmissió dels plenaris
municipals

1. Retransmissions del
plenari i accessibilitat de la
web municipal Mislata.es
2. 1+1=3, formació i
acompanyament per a les
associacions
3. Recrea Mislata
4. Avaluació d'impacte del
teixit associatiu

Adequació de la web
corporativa i la seu
electrònica

1. Informació, formació dels
serveis i avaluació del
seguiment

Dénia Transparent

1. Modernització del portal
de transparència local

Objetivo: accesibilidad y
transparencia

1. Ampliació de mòduls de
funcionalitat i formació.

Actualització del portal de
transparència de Canals

1. Actualització del portal de
transparència de Canals

Orihuela

TPLOB2/46/2018

Ajuntament de Mislata /
Ayuntamiento de Mislata

TPLOB2/28/2018

Mancomunitat de serveis

socials de la Marina
Alta
TPLOB2/51/2018

Ajuntament de Dénia /
Ayuntamiento de Dénia

TPLOB2/10/2018

Ajuntament de Catral /
Ayuntamiento de Catral

TPLOB2/23/2018

Ajuntament de Canals /
Ayuntamiento de Canals
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TPLOB2/36/2018

Ajuntament de Benetússer /
Ayuntamiento de

Visor Presupuestario
incorporado al Portal de
Transparencia

1. Visor Pressupostari

Implantació d'un visor online
de transparència
pressupostària

1. Implantació d'un visor
pressupostari

Benetússer

TPLOB2/35/2018

Ajuntament de Nules /
Ayuntamiento de Nules

TPLOB2/59/2018

Mancomunidad La Serranía

Actualización evolutiva del
portal de transparencia

1. Actualització evolutiva del
portal de transparència
2. Establiment de reglament i
pla sectorial.
3. Campanya de publicitat
ciutadana.

TPLOB2/20/2018

Ajuntament d’Alboraia /

Comunicació visual i
comprensible de
pressupostos per a la
ciutadania

1. Estudi, anàlisi i contractació

Creació del portal de
transparència

1. Creació del portal de
transparència i participació
ciutadana

Ayuntamiento de
Alboraya

TPLOB2/22/2018

Ajuntament de l'Alcúdia /
Ayuntamiento de
l’Alcúdia
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de la millor solució
tecnològica.
2. Alta i instal·lació en el núvol
i proposta de disseny gràfic i
enviament de fitxers
3. Validació de dades
4. Publicació en producció
5. Implementació portal:
Govern Obert
6. Reclassificació econòmica
en l'aplicació pressupostària
7. Promocionar el Portal.

