GENERALITAT
VALENCIANA
Conselleria de Transparencia,

Respo nsabilitat Social,
Participació i Cooperació

PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELL SOBRE L'APROVACIÓ DEL PLA BIENNAL DE TRANSPARENCIA DE LA
GENERALITAT 2019-2021
L'article 8 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril,
de la Generalitat, en materia de transparencia i de regulació del Consell de Transparencia, Accés a la
lnformació Pública i Bon Govern, preveu que el Consell aprovara un Pla Biennal de Transparencia per a la
implantació i seguiment de les obligacions en materia de transparencia.
La Direcció General de Transparencia i Participació, com a organ competent, ha impulsat l'elaboració del Pla
Biennal de Transparencia comptant amb la col·laboració i participació deis departaments de la Generalitat,
els organismes autonoms i la resta d'ens del sector públic instrumental, mitjanc;:ant l'organ directiu
competent. A més, la Comissió tecnica de coordinació en materia de transparencia, com a organ col ·legiat
de coordinació interdepartamental de les actuacions necessaries per a complir les obligacions de
transparencia, va informar favorablement de l'adopció del Pla Biennal de Transparencia en data 13 de febrer
de 2019.
El Pla s'estructura en sis línies estrategiques, que al seu torn es divideixen en mesures a desenvolupar a
través de les accions. Amb aquest plantejament de tres subd ivisions es pretén a més facilitar el seguiment i
avaluació del mateix Pla.
Les sis
l.
2.
3.
4.
5.
6.

línies estrategiques en que es divideix el Pla Biennal de Transparencia són:
Garantir l'accés efectiu a la informació pública .
Promoure la cultura de la transparencia entre la ciutadania.
Gestió eficac;: i eficient de la transparencia.
Crear'un marnde planificació, avaluació i rend ició de comptes de les polítiques públiques.
Generar valor i coneixement a través del foment de l'ús de les dades obertes.
Fomentar la innovació en la Generalitat a través de la col·laboració i la participació social i interna.

A ti de garantir l'efectiu desenvolupament del Pla i el compliment deis seus objectius, s'estableix un model
de governanc;:a estructurat en tres nivells de responsabilitat, on s'involucren les Unitats de Transparencia
deis diferents departaments del Consell, el Servei de Transparencia de l'Activitat Pública i la Comissió
tecnica de coordinació en materia de transparencia .
S'establira una periodicitat anual peral seguiment del Plaque suposara una Avaluació Intermedia a l'any de
la seua aprovació . Aquesta recollira un document de millares i redefinició d'accions, si fóra necessari, pera
l'optima implementació del Pla.
Canelos el període de vigencia del Pla Biennal de Transparencia es dura a terme l'Avaluació Final. Aquesta, a
més, haura de recollir un document específic de millares i accions a incloure en el següent Pla Biennal en
funció de !'experiencia sorgida en l'execució d'aquest.
S'habilitara en el Portal GVA Oberta un apartat específic per a la Rendició de Comptes del seguiment i
avaluació del Pla Biennal.
Així, de conformitat amb el que disposa l'article 28.c) de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell,
l'article 8 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell i a proposta del conseller de Transparencia,
Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, el Consell,
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ACORDA
PRIMER.- Aprovar el Pla Biennal de Transparencia de la Generalitat 2019-2021, que s'adjunta com annex .
SEGON.- Facultar a l'organ directiu competent en materia de transparencia per a la seua execució

seguiment.

EL CONSELLER DE TRANSPARENCIA,
RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ 1 COOPERACIÓ

Firmat per Manuel Alcaraz Ramos
18/04/20i ~ 12:2~ : 10
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PEL CONSELL EN LA
DEL DIA
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26 ABR. 2019
SELLERA SECRETARIA,
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