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

Ref.: DGTP/SPCSC/DI/JD
Assumpte: Informe EL 2016

INFORME ESTADÍSTIC
AJUDES AL FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ LOCAL CIUTADANA I A LA
TRANSPARÈNCIA EN L’ACTIVITAT PÚBLICA
CONVOCATÒRIA 2016
ENTITATS LOCALS
1. Normativa reguladora

• Ordre 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 (DOCV núm. 7798, de
06.06.2016).

• Resolució de 27 de juny de 2016, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social,
Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l’any 2016, subvencions destinades a les
entitats locals (ajuntaments, mancomunitats i altres fórmules associatives d’entitats locals) de la
Comunitat Valenciana, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l’accés a la
informació pública (DOCV núm. 7820, de 04.07.2016).
2. Sol·licituds presentades per modalitat
A la convocatòria s’han presentat 218 sol·licituds de subvenció: 108 sol·licituds corresponents
a la modalitat 1; 109 sol·licituds a la modalitat 2, i 1 sol·licitud que va desistir sense especificar la
modalitat, i s'ha apreciat motiu d’exclusió en 15 casos.
La modalitat 1 va destinada a subvencionar activitats centrades en el foment de la participació
ciutadana i l’associacionisme, mentre que la modalitat 2, al contrari, es destina a activitats de foment
de la transparència i accés a la informació pública.
Per tant, la primera qüestió ressenyable és que s’han presentat projectes per igual a ambdues
modalitats.
3. Sol·licituds presentades per tipologia del sol·licitant
En una convocatòria destinada a entitats locals, el 91 per cent de les sol·licituds van ser
presentades per ajuntaments, mentre que el 6 per cent van ser presentades per mancomunitats. Al
contrari, només es va presentar una entitat local menor.
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TIPUS D'ENTITAT
Ajuntament
Entitat Local Menor
Mancomunitat
Entitat Ciutadana
TOTAL

SOL·LICITUDS
Valor Absolut
Percentatge
199
91,28
1
0,46
13
5,96
5
2,29
218
100,00

Tipología dels sol·licitants
2%6%
0%
Ajuntament
Entitat Local Menor
Mancomunitat
Entitat Ciutadana

91%

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

MODALITATS 1 – Participació
Valor absolut
Percentatge
33
30,56
17
15,74
58
53,70
108
100,00

MODALITATS 2 – Transparència
TOTALS
No s'indica
Valor absolut
Percentatge
Valor absolut Percentatge
15
13,76
0
48
22,02
13
11,93
0
30
13,76
81
74,31
1
140
64,22
109
100,00
1
218
100,00

Gràficament, s’observa clarament que el major percentatge 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, i queda en últim lloc, amb tan sols el 14 per cent, la província de Castelló.

Sol·licituds Presentades
22%
Alicant
Castelló
València
14%
64%
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Si s’analitza per modalitats, es pot observar la mateixa tendència, sobretot en la modalitat 2,
que concentra quasi les tres quartes parts de les peticions. En segon lloc se situa Alacant, en ambdós
casos però a considerable distància. D'altra banda, Castelló és l’última en ambdós casos, si bé en la
modalitat 2 presenta un percentatge semblant a Alacant, mentre que en la modalitat 1 se situa en
aproximadament la meitat.

Modalitat 1

Modalitat 2

Participació

Transparència
14%

31%
Alicant
Castelló
València

Alicant
Castelló
València

12%

54%

16%

74%

A continuació, es realitza l’estudi en l'àmbit de la comarca, per a detectar les necessitats per
zones geogràfiques.
5. Distribució comarcal de les sol·licituds presentades a Alacant
A la província d’Alacant es pot apreciar com la major demanda es concentra en les comarques
de la Marina Alta i el Baix Segura, que representen la meitat de les sol·licituds.
COMARQUES
ALACANT
El Baix Segura
El Baix Vinalopó
El Comtat
El Vinalopó Mitjà
L'Alacantí
L'Alcoià
L'Alt Vinalopó
La Marina Alta
La Marina Baixa
TOTAL

MODALITATS 1 – Participació
Valor absolut
Percentatge
6
18,18
3
9,09
2
6,06
3
9,09
4
12,12
2
6,06
1
3,03
10
30,30
2
6,06
33
100,00

MODALITATS 2 – Transparència
Valor absolut
Percentatge
6
40,00
0
0,00
1
6,67
2
13,33
0
0,00
2
13,33
0
0,00
3
20,00
1
6,67
15
100,00
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TOTALS
Valor absolut Percentatge
12
25,00
3
6,25
3
6,25
5
10,42
4
8,33
4
8,33
1
2,08
13
27,08
3
6,25
48
100,00

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

Alacant

6%
25%

El Baix Segura
El Comtat
L'Alacantí
L'Alt Vinalopó
La Marina Baixa

27%
6%
6%
10%

8%

2%
8%

Modalitat 2

Modalitat 1
Participació
6%

18%

30%

9%
6%
9%
12%

6%

3%

El Baix Vinalopó
El Vinalopó Mitjà
L'Alcoià
La Marina Alta

El Baix Segura
El Baix Vinalopó
El Comtat
El Vinalopó Mitjà
L'Alacantí
L'Alcoià
L'Alt Vinalopó
La Marina Alta
La Marina Baixa

Transparència
7%
20%
40%

13%
7%

El Baix Segura
El Baix Vinalopó
El Comtat
El Vinalopó Mitjà
L'Alacantí
L'Alcoià
L'Alt Vinalopó
La Marina Alta
La Marina Baixa

13%

6. Distribució comarcal de les sol·licituds presentades a Castelló
A la província de Castelló, la major demanda es concentra en les comarques de la Plana Baixa
i el Alto Palancia, que representen el 55 per cent de les sol·licituds.
COMARQUES
CASTELLÓ
El Alto Mijares
El Alto Palancia
El Baix Maestrat
Els Ports
L'Alcalatén
La Plana Alta
La Plana Baixa
TOTAL

MODALITATS 1 – Participació
Valor absolut
Percentatge
1
5,88
2
11,76
4
23,53
2
11,76
0
0,00
3
17,65
5
29,41
17
100,00

MODALITATS 2 – Transparència
Valor absolut
Percentatge
0
0,00
5
41,67
1
8,33
0
0,00
1
8,33
1
8,33
4
33,33
12
100,00
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TOTALS
Valor absolut Percentatge
1
3,45
7
24,14
5
17,24
2
6,90
1
3,45
4
13,79
9
31,03
29
100,00
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3%

Castelló

24%

El Alto Mijares
El Alto Palancia
El Baix Maestrat
Els Ports
L'Alcalatén
La Plana Alta
La Plana Baixa

31%

17%

14%
7% 3%

Modalitat 2

Modalitat 1
6%
12%

Transparència

Participació
29%

24%

El Alto Mijares
El Alto Palancia
El Baix Maestrat
Els Ports
L'Alcalatén
La Plana Alta
La Plana Baixa

El Alto Mijares
33%
42%

18%

El Alto Palancia
El Baix Maestrat
Els Ports
L'Alcalatén
La Plana Alta
La Plana Baixa

8%

12%

8%

8%

7. Distribució comarcal de les sol·licituds presentades a València
A la província de València, a diferència d’Alacant i Castelló, la demanda es troba atomitzada
entre un bon nombre de comarques. No obstant això, cal destacar l’Horta Nord i la Ribera Alta, amb
un poc més d’un 13 per cent cada una, i la Vall d'Albaida amb un 11 per cent.
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MODALITAT 1 – Participació

COMARQUES
VALÈNCIA

Valor absolut
4
4
0
8
5
2
1
3
2
2
6
2
5
5
4
0
53

El Camp de Morvedre
El Camp de Túria
El Valle de Cofrentes-Ayora
L'Horta Nord
L'Horta Oest
L'Horta Sud
La Canal de Navarrés
La Costera
La Hoya de Buñol
La Plana de Utiel-Requena
La Ribera Alta
La Ribera Baixa
La Safor
La Vall d'Albaida
Los Serranos
La Ribera Alta
TOTAL

Percentatge
7,55
7,55
0,00
15,09
9,43
3,77
1,89
5,66
3,77
3,77
11,32
3,77
9,43
9,43
7,55
0,00
100,00

Valor absolut
3
9
3
10
3
7
4
4
3
1
12
4
4
10
4
1
82

El Camp de Morvedre
El Camp de Túria
El Valle de Cofrentes-Ayora
L'Horta Nord
L'Horta Oest
L'Horta Sud

7%

13%

4%

6%

13%
4% 5% 4% 2%

Modalitat 1

Modalitat 2

Participació
8%

Transparència

8%

8%

11%

9%

9%

15%

4%
9%

El Camp de Morvedre
El Valle de Cofrentes-Ayora
L'Horta Oest
La Canal de Navarrés
La Hoya de Buñol
La Ribera Alta
La Safor
Los Serranos

El Camp de Túria
L'Horta Nord
L'Horta Sud
La Costera
La Plana de Utiel-Requena
La Ribera Baixa
La Vall d'Albaida
La Ribera Alta

4%1%5%
12%

4%
5%
12%

5%

4%

11%
4%

Valor absolut
7
13
3
18
8
9
5
7
5
3
18
6
9
15
8
1
135

11%

2%

7%

Percentatge
3,66
10,98
3,66
12,20
3,66
8,54
4,88
4,88
3,66
1,22
14,63
4,88
4,88
12,20
4,88
1,22
100,00

TOTALS

València

5%1%6%

10%

MODALITAT 2 – Transparència

2% 6% 4% 4%

15%

9%
5% 5% 4% 1%
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Percentatge
5,19
9,63
2,22
13,33
5,93
6,67
3,70
5,19
3,70
2,22
13,33
4,44
6,67
11,11
5,93
0,74
100,00
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8. Sol·licituds per nombre d’habitants del nucli poblacional sol·licitant
El 45 per cent dels sol·licitants representen poblacions amb menys de 5.000 habitants, i un 20
per cent entre 5.001 i 10.000 habitants. Del que s'ha dit anteriorment es pot extraure que les dues
terceres parts dels sol·licitants són poblacions xicotetes.

Sol·licituds per grandaria del municipi
25%

1-5.000
5.001-10.000
10.001-15.000
15.001-20.000
Superior a 20.000

45%
4%
7%
19%

Si es realitza una anàlisi per modalitats, cal dir que en la modalitat 1, és a dir, la de
participació, la major demanda se centra en poblacions més grans, amb un 37 per cent de més
de 20.000 habitants. Al contrari, en la modalitat 2, de transparència, hi ha una major demanda
de nuclis xicotets, dels quals el 58 per cent és inferior a 5.000 habitants.

Modalitat 1

Modalitat 2

Participació

Transparència
15%

32%

37%

1-5.000
5.001-10.000
10.001-15.000
15.001-20.000
Superior a 20.000

2%
6%

58%
19%
18%

6%
7%
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9. Camp d’actuació del projecte en la modalitat 1
Les actuacions i els mecanismes per al foment de la participació ciutadana i del teixit
associatius (modalitat 1), se subdivideix 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 del veí, comissions de treball,
xarxes ciutadanes, fòrums, comités 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).
En els quadres següents es mostra, en primer lloc, quines actuacions han sigut més realitzades
pels sol·licitants, i destaca la B, amb quasi un 92 per cent.

100
Camp d'Actuació
A. Processos participatius
B. Espais, órgans i ferramentes de participació
C. Accions per al foment del teixit associatiu
TOTAL

Valor
65
90
46
98

Percentatge
66,33
91,84
46,94

80

90
65

60

46

40
20
0
A

B

C

En el quadre següent s’analitza si els projectes han tingut incidència en més d’un dels àmbits
d’actuació, i prevalen amb un 40 per cent els sol·licitants que han realitzat actuacions en dos camps
d’actuació.

28%
Àmbits d'actuació
1
2
3
TOTAL

Valor
27
39
32
98

33%

Percentatge
27,55
39,80
32,65
100,00

1
2
3

40%
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10. Camp d’actuació del projecte en la modalitat 2
Les actuacions i els mecanismes per al foment de la transparència en l’activitat pública
(modalitat 2), se subdivideix 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, i garantir 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 que puga
ser aprofitada per la ciutadania en formats accessibles i reutilitzables (dades obertes/open data).
D) Elaboració d’altres eines o mecanismes que potencien la transparència i l’accés de la ciutadania a la
informació pública.
En els quadres següents es mostra, en primer lloc, quines actuacions han realitzat més els
sol·licitants, i destaca la A amb quasi un 81 per cent.

Camp d'Actuació
A. Obligacions publicitat activa
B. Dret d'accés a la informació pública
C. Dades oberts / open data
D. Altres ferramentes
TOTAL

Valor
85
51
56
52
105

Percentatge
80,95
48,57
53,33
49,52

100

85

50

51

56

52

B

C

D

0
A

En el quadre següent s’analitza si els projectes han tingut incidència en més d’un dels àmbits
d’actuació, i prevalen amb un 37 per cent els sol·licitants que han realitzat actuacions en dos camps
d’actuació.
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10%
Àmbits d'Actuació
1

Valor
25

Percentatge
23,81

2

38
25
17
105

36,19

3
4
TOTAL

20%

23,81
16,19
100,00

40%

1
2
3
4

30%

11. Import de subvenció concedit
L’import global màxim establit en el resolc tercer de la Resolució de 27 de juny de 2016, per a
finançar aquestes subvencions, que pujava a 104.430 euros (cent quatre mil quatre-cents trenta euros),
a càrrec de l’aplicació pressupostària 22.02.01.112.90.4, línia S7311000, dels pressupostos de la
Generalitat per a l’exercici 2016, es distribueix destinant un 50 % a cada una de les dues modalitats, és
a dir, 52.215 euros a cada una de les dues modalitats.
En total, s’ha concedit la subvenció a 22 projectes, 11 per modalitat, la qual cosa suposa un 10
per cent de les sol·licituds presentades.
Si es considera la diferència entre la subvenció sol·licitada i la subvenció concedida, es detecta
un dèficit de finançament de -810.075,54, necessari per a cobrir els requeriments.
MODALITAT
Modalitat 1
Modalitat 2
TOTAL

Sol·licituds
Nre. Projectes
Subvenció
108
477.974,40
109
436.531,14
217
914.505,54

Valor absolut
11
11
22

Concessió
Percentatge
Valor absolut
10,19
52.215
10,09
10,14

52.215
104.430

11%

Subv. Concedida
Dèficit

89%
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12. Conclusions
Una vegada realitzada l’anàlisi estadística de tipus qualitatiu referent a la convocatòria de
subvencions a entitats locals, exercici 2016, cal extraure les conclusions següents:
• El 91 per cent de les sol·licituds van ser presentades per ajuntaments; el 6 per cent per
mancomunitats, i una única entitat local menor.
• El major percentatge 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, i queda en últim lloc, amb tan sols el 14
per cent, la província de Castelló. Per modalitats, es pot observar la mateixa tendència, sobretot en la
modalitat 2, que concentra quasi les tres quartes parts de les peticions.
• El 45 per cent dels sol·licitants representen poblacions amb menys de 5.000 habitants i un 20 per
cent entre 5.001 i 10.000 habitants. De tot l’anterior es pot extraure que les dues terceres parts dels
sol·licitants són poblacions xicotetes.
• Per modalitats, en la modalitat 1 (participació), la major demanda se centra en poblacions més grans,
amb un 37 per cent de més de 20.000 habitants. Al contrari, en la modalitat 2 (transparència) hi ha més
demanda de nuclis xicotets, ja que el 58 per cent són inferiors a 5.000 habitants.
• Les actuacions i els mecanismes per al foment de la participació ciutadana i del teixit associatius
(modalitat 1), se subdivideix en tres grans grups: processos participatius (A); espais, òrgans i eines de
participació (B); i accions per al foment del teixit associatiu (C). Les més realitzades pels sol·licitants
ha sigut la B, amb quasi un 92 per cent. A més, en un 40 per cent dels casos, els sol·licitants han
realitzat actuacions en dos camps d’actuació.
• Les actuacions i els mecanismes per al foment de la transparència en l’activitat pública (modalitat 2),
se subdivideix 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 l’accés a la informació pública. L’actuació
més realitzada pels sol·licitants ha sigut la A, amb quasi un 81 per cent. A més, en un 37 per cent de
casos, els sol·licitants han realitzat actuacions en dos camps d’actuació.
• En total, s’ha concedit la subvenció a 22 projectes, 11 per modalitat, la qual cosa suposa un 10 per
cent de les sol·licituds presentades.
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• Si es considera la diferència entre les subvencions sol·licitades (914.505,54 euros) i les subvencions
concedides (104.430 euros), es detecta un dèficit de finançament de -810.075,54, necessari per a cobrir
els requeriments.
13. Recomanacions

• En l’informe es constata l’existència d’un dèficit de finançament per a poder atendre les peticions de
subvenció dels projectes que han obtingut una valoració superior al mínim exigible. En conseqüència,
serà necessari incrementar l’import màxim global de la línia pressupostària que dóna cobertura a
aquestes ajudes en el pressupost de la Direcció General de Transparència i Participació de futurs
exercicis, per a així possibilitar el finançament de més projectes.

• En la convocatòria d’ajudes per a 2016, cada entitat sol·licitant només podia presentar un projecte i
havia de triar entre la modalitat 1 “Foment de la participació ciutadana i enfortiment del teixit
associatiu” o la modalitat 2 “Foment de la transparència i accés a la informació pública”.
Alguns ajuntaments ens han comunicat la necessitat de desenvolupar projectes de caràcter més
integral, que tinguen per objecte la realització d’activitats emmarcades en l'àmbit d’ambdues
modalitats, atesa la seua connexió i complementarietat. Per a això, en futures convocatòries, haurà
d’establir-se la possibilitat que una mateixa entitat puga presentar projectes a ambdues modalitats.

• La puntuació per als projectes presentats s’obté de l’anàlisi i avaluació de la informació que aporta
l’entitat sol·licitant i que està recollida fonamentalment en el document “Formulari de presentació del
projecte”.
Per això, es recomana que les entitats sol·licitants emplenen adequadament l’esmentat formulari, i que
contesten tots els apartats d'aquest. També poden, si escau, presentar documents complementaris que
arrepleguen aquella informació que per limitació d’espai, no s’haja pogut fer constar en el formulari.

• Les entitats sol·licitants en el disseny dels seus projectes hauran d’adequar-se a l’objecte previst en
les convocatòries, així com tindre en compte els criteris de valoració definits en les bases reguladores
d’aquestes subvencions (Ordre 4/2016, de 3 de juny, DOGV núm. 7798, de 6 de juny). El major o
menor grau de compliment d’aquests criteris determinarà la puntuació final del projecte.
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ANNEX I.1. ENTITATS LOCALS BENEFICIÀRIES DE LA SUBVENCIÓ
MODALITAT 1
NÚM.
EXP.

ENTITAT

22/029/16 Ajuntament d'Aldaia

22/093/16

22/018/16

Ajuntament de Morella

Ajuntament d'Algar de
Palancia

NOM DEL PROJECTE

ACTIVITATS PREVISTES
1. Reglament de participació
2. Fòrum de les dones
3. Pla estratègic de subvencions
4. Suport a l'associacionisme
5. Formació a les associacions i al personal implicat
6. Treball en xarxa

Participaldaia

La participació ciutadana en una
societat dinàmica i compromesa,
incidint en la promoció de la igualtat i
la participació dels joves

1. Elaboració del diagnòstic en matèria d'igualtat
2. Treball en les i els joves
3. Creació del Grup de Participació Ciutadana
4. Accions de seguiment del projecte
1. Jornada informativa inicial
2. Sessió formativa
Planificació estratègica participativa de
3. Sessions participatives – world café
l'activitat turística local
4. Sessió informativa del pla estratègic turístic local
5. Monitoratge del procés

1. Assessorament i gestió directa del personal especialitzat
Pla d’Acció Local Agenda 21 Local de extern de l'Ajuntament de Calp
22/024/16 Ajuntament de Calp
Calp
2. Aprovació i gestió del Pla d'Acció Local de l'Agenda 21
Local amb processos de participació ciutadana
1. Fira de la igualtat i la solidaritat
2. Programa formatiu i informatiu de l’estratègia de
Dinàmiques de la participació
22/217/16 Ajuntament de Santa Pola
participació ciutadana
ciutadana a Santa Pola
3. Articulació d'associacionisme local: reglament, consell
local i pressupostos
22/116/16 Ajuntament d'Ondara

Participació ciutadana d'Ondara

22/119/16 Ajuntament de Benicarló

Teixint Participació

22/104/16 Ajuntament de Borriana

Pressupostos participatius 2017
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1. Contractació de personal per tal de desenvolupar el
projecte: persona dinamitzadora
2. Creació del Consell de Participació Ciutadana
3. Elaboració d'un pla estratègic de participació.
1. Formació de taules participatives de la Regidoria de
Benestar Social
2. Campanya de difusió dels òrgans i vies de participació
ciutadana
3. Creació d'un full anomenat “Benicarló Opina” per a
queixes, suggeriments i propostes
4. Reunions de cada taula participativa de la Regidoria de
Benestar Social
5. Jornada de jocs no sexistes
6. Plataforma de participació juvenil “Play Jove”
7. Bosc comestible
8. Plantada d'aromàtiques, ornamentals, medicinals i
condimentàries
9. Jornada pràctica sobre esqueixos i planter
10. Xarrada sobirania alimentària a càrrec de Gustavo Duch
Guillot
11. Campanya “Fem un pas endavant per la igualtat de
gènere” per a commemorar el dia 8 de març
12. Dia de la diversitat i la diversió
13. Realització i organització del Fòrum Jove: participació
al voltant dels polítiques de joventut.
14. Fira de la Joventut: resultat de les accions, demandes i
objectius de la participació juvenil
15. Adhesió a la Xarxa Participa de la Fundació Horta Sud.
16. Dia universal de la infància
17. Cursos i xarrades per al foment de l'associacionisme i
enfortiment del teixit associatiu"
1. Pressupostos participatius
2. Presentació de propostes
3. Arreplega de suports

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

NÚM.
EXP.

ENTITAT

NOM DEL PROJECTE

ACTIVITATS PREVISTES
4. Votació de les propostes
1. Disseny i definició de continguts
2. Promoció de la participació associativa
3. Foment i visibilització de la iniciativa ciutadana. Pla de
comunicació
4. Desenvolupament de la Fira. Exposició i programa
d'activitats autogestionades
5. Avaluació i contrast en grups de discussió

22/037/16 Ajuntament de Xirivella

Fira d'associacions

22/032/16 Ajuntament de Quartell

I Jornades de Participació Ciutadana,
Associacions i Comerç

22/053/16 Ajuntament de Mislata

Mislata+Ciutadania. Programa anual
de ciutadania 2016

1. Mostra d'associacions
2. Conferència i taula redona
3. Tallers
4. Dia del ciutadà
1. 1+1=3 Jornades de Formació per a la Participació
Ciutadana (per a associacions)
2. Campanya “Som súper 2”. Acte de promoció i
visibilització del moviment associatiu
3. Alcalde de barri

ANNEX I.2. ENTITATS LOCALS BENEFICIÀRIES DE LA SUBVENCIÓ
MODALITAT 2
NÚM.
EXP.

ENTITAT

NOM DEL PROJECTE

1. Rendició de comptes
2. Publicitar el projecte
3. Jornada de presentació als ciutadans
4. Valoració final del projecte

22/065/16 Ajuntament de Manises Manises amb tu

Mancomunitat
22/207/16 Intermunicipal de
l’Horta Sud

ACTIVITATS PREVISTES

Portal de transparència Mancohortasud

22/101/16 Ajuntament de Paiporta Paiporta espai obert
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1. Creació i disseny d’un portal de transparència amb les
seccions equivalents a les recomanacions de Transparència
Internacional Espanya, adaptades a la Mancomunitat
Intermunicipal de l’Horta Sud
1. Portal web de Transparència
2. Portal web per a cercar informació en les actes dels plens
3. Elaboració del Reglament de regals i hospitalitat
4. Adhesió al codi de bon govern de la FEMP
5. Implantació del portal de la Diputació SITAE, com a gestor
del tauler d'anuncis electrònics
6. Targetes de la diputació amb certificat digital per a facilitar
a l'oposició l'accés a la plataforma digital i als expedients de
les comissions informatives i els plens
7. Creació de l'app “Paiporta Info”
8. Publicació en línia de les memòries anuals del servei de
Policia, Esports, de l'Auditori, del Centre Cultural i del Museu
de la Rajoleria
9. Retransmissió en directe dels plens i creació d'un canal de
Youtube per a visualitzar plens anteriors
10. Difusió per Facebook, Twitter i Instagram de les notícies
més rellevants de l'Ajuntament
11. Dotació d'ordinadors, tauletes i portàtils en diferents
dependències de l'Ajuntament per a facilitar a la ciutadania
l'accés als recursos d'Internet de l'Ajuntament de Paiporta
12. Elaboració de l'inventari amb l'assessorament de la
Diputació
13. Planells informatius de les notícies i els actes més
rellevants de l'Ajuntament
14. Elaboració de la carta de serveis
15. Programació de cursos per a la ciutadania d'accés als
recursos en línia de l'Ajuntament de Paiporta
16. Implantació del OCM (Observatori Ciutadà Municipal),
per a mostrar de forma gràfica els pressupostos
17. Creació del portal web del Museu de la Rajoleria
18. Creació del portal DescObrim Paiporta

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

NÚM.
EXP.

ENTITAT

22/164/16 Ajuntament de Llíria

NOM DEL PROJECTE

Estratègia i assessorament tècnic del
portal de transparència de
l’Ajuntament de Llíria

22/068/16 Ajuntament de Godella Transparència en el teu ajuntament

22/031/16

Ajuntament de
Burjassot

22/039/16 Ajuntament de Foios

22/081/16

Ajuntament de
Vilallonga

Portal de transparència de
l'Ajuntament Burjassot

ACTIVITATS PREVISTES
19. Implantació de l'eina Svisual de la fundació Fesord CV per
a les persones sordes en la població de Paiporta
20. Substitució de les càmeres i del sistema d'enregistrament
del saló plens
1. Taller de formació en transparència per a funcionaris
2. Conformar equips de treball per àrees governamentals
3. Anàlisi del marc estatal i autonòmic i creació d’indicadors
4. Presentació de la iniciativa i compromís de l’Ajuntament de
Llíria amb la ciutadania
5. Maquetació, estandardització i disseny gràfic propi de tota
la documentació
6. Publicació de la informació maquetada i estandarditzada en
el portal
1. Completar els continguts de publiqueu activa de la llei
2. Posada en funcionament d'un portal de dades obertes
3. Finalització de l'ordenança de transparència i bon govern
4. Normalització lingüística en la generació dels continguts
del portal de transparència i portal de dades obertes
1. Anàlisi i estructuració de la informació
2. Desenvolupament del gestor web
3. Disseny del portal web
4. Desenvolupament del disseny adaptable
5. Proves de validació
6. Introducció de dades
7. Elaboració pla de comunicació
8. Llançament portal web
9. Campanya de comunicació
10. Feedback i millores

1. Creació d'un portal web de transparència per tal de complir
la Llei 19/2013 i la 2/2015 de la Generalitat
2. Instal·lació d'una càmera a la sala d'actes de l'ajuntament
3. Implantació d'un sistema integral de tramitació electrònica
1. Accessibilitat de la informació
2. Regulació de la normativa local per a la transparència
Accions per al desenvolupament de la
3. Transversalitat
transparència institucional i el lliure
4. Participació ciutadana
accés a la informació de ciutadans i
5. El valencià com a llengua vehicular del projecte
ciutadanes
6. Dades obertes
7. La dona amb la transparència
Foios, govern obert i participatiu

1. Actes de rendició de comptes
2. Assemblees informatives
3. Portal de Transparència
Transparència i accés a la informació
22/211/16 Ajuntament de Museros
4. Implantació d’un programari de gestió documental
pública
5. Ordenança municipal sobre transparència
6. Adequació del web municipal
7. Panells informatius
1. Creació d'un grup de coordinació per a la transparència en
la gestió de les convocatòries i ajudes públiques, que ha d'estar
format per empleats i empleades municipals de diverses àrees
i serveis.
Transparència sobre les convocatòries
2. Reunió de treball del diferents serveis que gestionen
22/066/16 Ajuntament de Silla
i les resolucions de concessió de
subvencions i ajudes i establiment del procediment a seguir en
subvencions i ajudes públiques
la tramitació d'aquestes
3. Instrucció dels usuaris que s'encarregaran d'utilitzar
l'aplicació comptable i d'aportar la informació a la BDNS

22/005/16

Ajuntament de
Redován

Adequació del web de Redován a la
Llei de transparència
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1. Adaptació de la seu electrònica de l’Ajuntament de
Redován a la Llei de transparència. Informar sobre
l’actualització de nous continguts, a través dels mitjans de
comunicacions locals, el web municipal, la pàgina de
Facebook i el compte en Twitter de l’Ajuntament.

