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MAPA D'ACTORS
IMPLICATS EN
L'ELABORACIÓ DEL PLA

Unitats de transparència dels departaments de la
Generalitat
Comissions de transparència dels departaments de la
Generalitat
Organismes autònoms
Personal empleat públic
Comissió tècnica de coordinació en matèria de
transparència
Ciutadania
El Consell
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ANTECEDENTS DEL PLA BIENNAL
CREACIÓ DE LA
APROVACIÓ DE LA LLEI
19/2013 DE
TRANSPARÈNCIA DE
L'ESTAT

CONSELLERIA DE
TRANSPARÈNCIA,
RESPONSABILITAT
SOCIAL,
PARTICIPACIÓ I

SIGNATURA DEL
CONVENI AMB
TRANSPARÈNCIA
INTERNACIONAL

COOPERACIÓ

Desembre 2013 - Abril 2015
APROVACIÓ DE LA
LLEI 2/2015 DE
TRANSPARÈNCIA DE
LA GENERALITAT I
ENTRADA EN VIGOR

Juny 2015 - Octubre 2015

Desembre 2015

ENTRADA EN VIGOR
DE LES OBLIGACIONS
DE PUBLICITAT
ACTIVA DE LA LLEI
2/2015

FI DEL TERMINI
D'ADAPTACIÓ DE LA
LLEI DE
TRANSPARÈNCIA DE

DE LA PART DE DRET

L'ESTAT PER A LES

D'ACCÉS A LA

COMUNITATS

INFORMACIÓ

AUTÒNOMES

PÚBLICA
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ANTECEDENTS DEL PLA BIENNAL

POSADA EN MARXA
DEL NOU PORTAL DE
TRANSPARÈNCIA DE LA
GENERALITAT GVA
OBERTA

APROVACIÓ DEL
APROVACIÓ DEL

DECRET 105/2017 DE

CODI DE BON

DESPLEGAMENT DE

GOVERN

LA LLEI DE
TRANSPARÈNCIA

Gener 2016 - Abril 2016

Juny 2016

APROVACIÓ DE LA

TRÀMIT TELEMÀTIC

LLEI 5/2016 DE

DE SOL·LICITUD

COMPTES OBERTS

D'ACCÉS A LA
INFORMACIÓ
PÚBLICA

Juliol 2017 - Novembre 2018
APROVACIÓ DE LA LLEI
25/2018 REGULADORA
DE L'ACTIVITAT DELS
GRUPS D'INTERÉS DE
LA COMUNITAT
VALENCIANA
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ETAPES DEL PLA

DIAGNÒSTIC DE
SITUACIÓ

•Anàlisi normativa i documental
•Enquesta al personal al servei de
la Generalitat
•Taules de treball amb les Unitats
de transparència

SEGUIMENT I
AVALUACIÓ

•Implementació del Pla
•Seguiment i avaluació

ELABORACIÓ DE
PROPOSTES

•Anàlisi de dèficits, amenaces,
fortaleses i oportunitats
•Estudi de les propostes dels
departaments de la Generalitat
•Elaboració de l'Informe d'avaluació
i propostes

APROVACIÓ DEL I PLA
BIENNAL DE TRANSPARÈNCIA

•Aprovació pel Consell

ELABORACIÓ DE
L'ESBORRANY DEL PLA

•Elaboració de l'Esborrany del I Pla
Biennal de Transparència
•Presentació a la Comissió tècnica
de coordinació en matèria de
transparència

PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

•Consulta a la ciutadania i recepció
d'aportacions
•Inclusió d'aportacions en el Pla
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MISSIÓ

Planificar la política de transparència
de la Generalitat durant el període
2019-2021 per a consolidar i aprofundir
en el compromís contret amb la
ciutadania al juny de 2015.
Donar resposta a l'exigència de la
societat d'aconseguir una
transparència efectiva i obrir una
finestra d'oportunitat per a traçar
noves polítiques orientades a les
necessitats de la ciutadania.

El l Pla Biennal de Transparència
suposa una aposta decidida per
avançar cap a una administració
transparent, íntegra, participativa,
eficaç i basada en el bon govern, com
a estratègia per a l'adopció del nou
paradigma que suposa el govern obert:
establir una nova forma de relació
entre l'administració i la ciutadania de
la Comunitat.
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VALORS
VALORS
La integritat pública com a fonament del
funcionament de les institucions públiques i de la
seua qualitat democràtica.
El bon govern a través de la gestió eficaç i
eficient dels recursos públics.
La innovació pública per a la millora dels serveis
públics.
La recuperació de la confiança de la ciutadania en
les institucions públiques a través de la rendició
de comptes i la participació.

Impulsar la creació de valor social i
econòmic a través de la posada a la
disposició de la ciutadania de nous i
majors conjunts de dades generades per
l'administració valenciana.
La co-creació d'una política pública, com
la d'accés a la informació seguint les
prescripcions de l'Aliança per al Govern
Obert.
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LÍNIES ESTRATÈGIQUES
1. - Garantir l'accés efectiu a la
informació pública.
Consolidació dels continguts actuals de
publicitat activa, millorant-los, potenciantlos i garantint la seua accessibilitat a totes
les persones incidint en la veracitat,
qualitat i utilitat dels continguts. Aposta per
la millora de l'exercici del dret d'accés a la
informació pública.

4.- Crear un marc de planificació,
avaluació i rendició de comptes de
les polítiques públiques.
La consolidació de la transparència ha de
cimentar-se en la rendició de comptes i en
l'avaluació de les polítiques públiques
desenvolupades. Per a la qual cosa es
crearà un sistema d'avaluació de polítiques
i serveis públics que suposarà un verdader
marc de rendició de comptes que promourà
la integritat pública com a mitjà de
recuperació de la confiança de la ciutadania
en l'Administració de la Generalitat.

2.- Promoure la cultura de la
transparència entre la ciutadania.
La cultura de la transparència i del govern
obert ha de desenvolupar-se i implantarse en el si de la societat valenciana. a
través d´accions de divulgació,
sensibilització i formació en la materia
perquè arribe a tota la ciutadania i redunde
en la qualitat democràtica de la societat i
de les institucions.

5.- Generar valor i coneixement a
través del foment de l'ús de les
dades obertes.
Les dades obertes de l'administració
posseeixen un important valor que ha de
ser posat a la disposició de la ciutadania
per al seu ús i explotació com a via de
generació de coneixement i aprofitament
pel cual es promourà el seu ús i establiran
vies per a mantindre una relació proactiva
entre la ciutadania i la Generalitat en aquest
àmbit.

3.- Gestió eficaç i eficient de la
transparència.
Suposa una aposta per la millora i
modernització de la gestió administrativa,
fonamentada en l'ús de les noves
tecnologies i l'optimització dels recursos
humans destinats a tal fi i aprofundint en
la bona gestió dels recursos públics.

6.- Fomentar la innovació en la
Generalitat a través de la col·laboració
i la participació social i interna.
El Pla Biennal de Transparència ha de ser el
pont de transició d'un marc de
transparència cap a un altre marc efectiu de
govern obert en el si de la Generalitat . Per
a això, el Pla recull accions de consolidació
i avanç en les matèries pròpies del govern
obert basades en la creació de sinergies
amb la societat i el personal al servei de
l'Administració, generant nous canals de
participació i col·laboració que
afavorisquen la innovació pública.
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1. Línia estratègica.
Garantir l'accés efectiu a
la informació pública
1.1. Mesura. Ampliació i
millora dels continguts de
publicitat activa

01. Millorar la qualitat dels continguts del Portal de
Transparència, GVA Oberta
02. Eina de visualització del volum pressupostari de contractes
03. Creació d'un històric d'alts càrrecs en GVA Oberta
04. Visor de tributs de la Generalitat
05. Mapa d'infraestructures judicials, educatives, sanitàries i de recursos
en serveis socials de la Comunitat Valenciana
06. Creació d'un apartat específic de protecció de dades en el
Portal GVA Oberta
07. Transparència des del disseny en la nova aplicació de gestió de la
informació economicofinancera de la Generalitat
08. Consulta de la despesa en publicitat i promoció institucional de la
Generalitat
09. Ampliació dels continguts relacionats amb les persones que tenen la
condició d'alts càrrecs de la Generalitat
10. Automatització de l'actualització, publicació i consulta en GVA Oberta
de continguts informatius relacionats amb les persones que tenen la
condició d'alt càrrec
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1. Línia estratègica.
Garantir l'accés efectiu a
la informació pública
1.1. Mesura. Ampliació i
millora dels continguts de
publicitat activa

11. Millora de la publicitat de les Actes del Consell
12. Enllaçar al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, DOGV, tota la
normativa que se cita en els llocs web de la Generalitat
13. Presentació de dades de gestió de Polítiques Socials amb un
enfocament de gènere
14. Web específica amb informació actualitzada sobre el BREXIT
15. Informació sobre enquestes i estudis d'opinió
16. Diagnòstic de la informació pública dels arxius de la Comunitat
Valenciana

9

1. Línia estratègica.
Garantir l'accés efectiu a
la informació pública

17. Millora de la transparència dels recursos humans de la Generalitat
18. Millora i ampliació dels continguts de l'apartat sectorial de sanitat
en el Portal GVA Oberta
19. Creació d'un apartat de transparència sectorial en matèria
d'educació en el Portal GVA Oberta
20. Millorar la informació publicada en matèria de medi ambient en el

1.2. Mesura. Ampliació i
millora dels continguts de
transparència sectorial
de GVA Oberta

Portal GVA Oberta
21. Millorar la transparència sectorial sobre la Unió Europea
22. Preguntes freqüents i pictogrames de procediments administratius
i prestacions gestionades per la Vicepresidència i la Conselleria
d'Igualtat i Polítiques Inclusives
23. Plans de mobilitat redactats
24. Tramitació per mitjans electrònics dels expedients urbanístics i la
seua divulgació en la web
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1. Línia estratègica.
Garantir l'accés efectiu a
la informació pública

25. Creació d'una guia d'accés a la informació pública
26. Posada en funcionament d'una aplicació informàtica per a la
tramitació interna de les sol·licituds d'accés a la informació pública
27. Identificació i publicació de la informació més sol·licitada
mitjançant el dret d'accés a la informació pública

1.3. Mesura. Millora de la
gestió interna del
procediment de dret d'accés a
la informació pública

28. Facilitar a les persones sol·licitants de dret d'accés a la informació
pública conéixer l'estat del procediment
29. Donar a conéixer el procediment específic de dret d'accés a la
informació ambiental
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1. Línia estratègica.
Garantir l'accés efectiu a
la informació pública

30. Millora de l'accessibilitat del lloc web de la conselleria competent
en matèria de polítiques inclusives i projecte de lectura fàcil
en GVA Oberta
31. Adaptació dels continguts de transparència al públic infantil

1.4. Mesura. Garantir
l'accessibilitat universal a la
informació pública

32. Millora del disseny i visualització dels continguts del
Portal GVA Oberta
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2. Línia estratègica.
Promoure la cultura de la
transparència entre la
ciutadania

33. Programa de formació del professorat en transparència i govern
obert
34. Estratègia de comunicació i difusió del govern obert
35. Estratègia de difusió del Pla Biennal de Transparència de la
Generalitat
36. Formació i difusió del govern obert entre la població juvenil
37. Actuacions formatives, jornades, seminaris i tallers en matèria de

2.1. Mesura. Sensibilització i
difusió de la cultura de la
transparència entre la
ciutadania

govern obert
38. Centres educatius oberts
39. Millorar la qualitat i l'experiència d'usuari del programa Palaus
Transparents
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3. Línia estratègica.
Gestió eficaç i eficient de
la transparència

40. Millora de la informació sobre béns immobles de la Generalitat
41. Garantir la integritat dels continguts del Portal de Transparència
de la Generalitat que enllacen a llocs externs
42. Transparència des del disseny en l'elaboració de l'aplicació de
gestió electrònica dels expedients de normativa en tràmit d'elaboració

3.1. Mesura. Transformació
digital amb impacte en la
consolidació de la
transparència

43. Interoperabilitat entre els sistemes d'informació de la Generalitat i
els dels seus organismes autònoms
44. Connexió de GVA Oberta i Dades Obertes amb el registre
d'associacions de la Comunitat Valenciana per a la seua simplificació
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3. Línia estratègica.
Gestió eficaç i eficient de
la transparència

45. Carpeta de la Unitat de Transparència
46. Elaboració d'una guia de protecció de dades
47. Formació en matèria de govern obert

3.2. Mesura. Capacitació dels
recursos humans en
administració electrònica en
general i específicament en
transparència, protecció de
dades i reutilització
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4. Línia estratègica. Crear
un marc de planificació,
avaluació i rendició de
comptes de les polítiques
públiques

48. Actuacions formatives i de sensibilització en matèria de
transparència, integritat i bon govern a les persones que exercisquen
com a alt càrrec en la Generalitat i el seu sector públic instrumental
per a facilitar el compliment de les seues obligacions i compromisos
49. Ampliació de la carpeta de l'alt càrrec

4.1. Mesura. Garantir el
compromís dels alts càrrecs
de la Generalitat amb la
integritat i el bon govern,
d'acord amb el principi
d'exemplaritat
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4. Línia estratègica. Crear
un marc de planificació,
avaluació i rendició de
comptes de les polítiques
públiques

50. Aplicació de clàusules de responsabilitat social i de transparència
en contractació pública i en subvencions
51. Creació i avaluació de noves Cartes de Servei en l'àmbit de la
Generalitat
52. Creació d'un projecte pilot per a l'avaluació de polítiques públiques
en la Generalitat: seguiment de les actuacions del I Pla Biennal de
Transparència de la Generalitat

4.2. Mesura. Posada en marxa
d'un sistema de planificació i
avaluació de les polítiques
públiques

53. Informe anual d'avaluació del Pla Anual Normatiu de la Generalitat
54. Avaluació de polítiques socials. Avaluació intermèdia del Pla de
Salut de la Comunitat Valenciana (2016 - 2020)
55. Planificació i elaboració de polítiques públiques a partir de
l'anàlisi d'enquestes epidemiològiques

17

4. Línia estratègica. Crear
un marc de planificació,
avaluació i rendició de
comptes de les polítiques
públiques

56. Creació d'una consulta pública en GVA Oberta sobre el Registre de
Grups d'Interés
57. Millora de la rendició de comptes de la Generalitat
58. Publicitat i rendició de comptes dels òrgans competents en
matèria de transparència en la Generalitat

4.3. Mesura. Creació d'un marc
de rendició de comptes

59. Accions de millora realitzades en els departaments de salut a
partir dels suggeriments, queixes i agraïments de la ciutadania
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5. Línia estratègica.
Generar valor i
coneixement a través del
foment de l'ús de les
dades obertes
5.1. Mesura. Estratègia de
reutilització de la informació
pública de la Comunitat
Valenciana

60. Estratègia autonòmica de dades obertes
61. Elaboració d'una Guia de dades obertes
62. Millora qualitativa del Portal de Dades Obertes
63. Difusió i promoció de l'ús de dades obertes
64. Geoposicionament de dades publicables
65. Identificació mínima i unívoca de les dades publicables
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5. Línia estratègica.
Generar valor i
coneixement a través del
foment de l'ús de les
dades obertes
5.2 Mesura. Ampliació dels
conjunts de dades oferides en
el Portal de Dades Obertes i
afavoriment de la
interoperabilitat i dels
formats reutilitzables

66. Identificació de les dades publicades en GVA Oberta que poden
incorporar-se al Portal de Dades Obertes
67. Ampliació dels continguts del Portal de Dades Obertes de la
Generalitat
68. Incorporació de les estadístiques elaborades per l'òrgan central
d'estadística de la Generalitat als portals GVA Oberta i Dades Obertes
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6. Línia estratègica.
Fomentar la innovació en
la Generalitat a través de
la col·laboració i la
participació social
i interna

69. Organització dels processos participatius en l'elaboració
normativa
70. Millora de la transparència i la participació de la cooperació al
desenvolupament de la Comunitat Valenciana
71. Foment de la participació ciutadana després dels Incendis
forestals. Taules de concertació
72. Foment del Voluntariat Forestal
73. Participació pública en els expedients d'autorització ambiental
integrada
74. Accions de comunicació a les persones desocupades
75. Fòrum Ciutadà de Mobilitat de la Comunitat Valenciana
76. Formació i assessorament a les entitats ciutadanes

6.1. Mesura. Foment de la
participació ciutadana

77. Elaboració d'una guia de protecció de dades dirigida a les entitats
ciutadanes de la Comunitat Valenciana
78. Posada en marxa d'un portal de participació ciutadana de la
Generalitat
79. Foment de la responsabilitat social, econòmica i ambiental en el
territori valencià
80. Establiment d'elements comuns i difusió dels òrgans de
participació institucional de la Generalitat
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6. Línia estratègica.
Fomentar la innovació en
la Generalitat a través de
la col·laboració i la
participació social
i interna

81. Estratègia de transparència del Sector Públic Instrumental
82. Estratègia de formació de les persones empleades en el sector
públic de la Generalitat en matèria de govern obert
83. Elaboració d'un mapa i un cercador d'entitats locals transparents
84. Edició de la guia de transparència i sistema d'autoavaluació per a
les federacions esportives de la Comunitat Valenciana
85. Comunicació de les propostes de la Unió Europea en matèria de

6.2. Mesura. Col·laboració
interadministrativa

publicitat activa, dret d'accés a la informació pública, bon govern,
rendició de comptes i reutilització de la informació pública
86. Col·laboració amb altres institucions i regions europees per a
l'intercanvi de bones pràctiques
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6. Línia estratègica.
Fomentar la innovació en
la Generalitat a través de
la col·laboració i la
participació social
i interna

87. Convocatòria de premis a la innovació i les bones pràctiques en
transparència i govern obert en la Generalitat
88. Aplicació d'instruments de participació per a la innovació interna

6.3. Mesura. Foment de la
innovació interna pública

89. Auditoria ciutadana en el sector públic instrumental de la
Generalitat
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METODOLOGIA DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ

1. Quan es farà el seguiment i avaluació del Pla?
Avaluació Intermèdia: segon trimestre de 2020.
Avaluació Final: segon trimestre de 2021.
2. On es podrà fer el seguiment de l'execució del Pla?
En el Portal de Transparència de la Generalitat, GVA Oberta.
3. Com es farà el seguiment de l'execució del Pla?
• Informe d'Avaluació Intermèdia.
• Informació gràfica del grau d'execució del Pla.
• Informació gràfica del grau d'execució de cada línia estratègica.
• Informació gràfica del grau d'execució de cada mesura del Pla.
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