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

Acta 3/2018 de la Reunió de la Comissió Tècnica de Coordinació en Matèria de Transparència
Data: 30 d’octubre de 2018
Hora de començament: 12 h
Hora d’acabament: 14.15 h
Lloc: Sala 7- Edifici B - Ciutat Administrativa 9 d’octubre

Conselleria/Organisme autònom

Assistents

Presidenta de la Comissió

Aitana Mas Mas

Vicepresidenta de la Comissió

Ana Ródenas Peris

Secretària de la Comissió

Beatriz Serón Costa

Subdirector general de l’Institut Valencià d’Administració Pública

Gustavo Zaragoza Pascual

Subdirector general de Producció i Consolidació de les Tecnologies de la
Informació i les Comunicacions Corporatives

José Cuevas Aparici

Vicepresidència i conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

Ignacio Blanco Giner
Begoña Melendez Pérez

Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic

Isabel López Luna

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i
Llibertats Públiques

Eva Mª Simó

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

Javier Bolinches Cervera

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Salvador Estela Rodrigo
Ada García-Romeu Martínez

Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Carmen Iborra Juan
Josep Vicent Tarí García

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i
Desenvolupament Rural

Pau Mendoza Martínez

Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

Amalia Gregori Alfaro

Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i
Cooperació

Mª Dolores Benavent Blasco

Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove (IVAJ)

Isabel Gonzálvez Meseguer

Servei Valencià d'Ocupació i Formació (SERVEF)

Jesús Silla Llopes

Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT)

Fco.José García Esquerdo

Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA)

Mª Carmen Escrivà Badiola
Juan Romero Comino

Institut Valencià d'Administració Tributària (IVAT)

Fco. Javier Casas Gimeno

Institut Cartogràfic Valencià (ICV)

Graciano Moya Peinado
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Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV)

Ana Grau Izquierdo

Convidats

Subdelegació de Protecció de Dades

Joaquín Cañada González
Mª Dolores Andrés Mundina

Subdirector d’Anàlisi i Avaluació de Polítiques de Despesa

Juan A. Vidagañ Usach

Tècnics de suport

Servei de Transparència de l’Activitat Pública

Rosa Miralles Febrer
Trini Pablo Cervera

Orde del dia

1. Lectura i aprovació de l’acta de la reunió del 8 de juny de 2018 i benvinguda als nous membre de la
Comissió.
Presentació del Visor Pressupostari de la Generalitat a GVA Oberta.
Reactivació del Cercador de Subvencions a GVA Oberta.
Pla Biennal de Transparència.
Estat de tramitació de l’avantprojecte de la Llei de Govern Obert de la Generalitat.
6. Presentació del Portal de Participació de la Generalitat «GVA Participa».
7. Precs i preguntes:
• Llei de Lobbies, estat de la tramitació
• Curs de RECCI pels alts càrrecs
• Curs auto-formatiu de Transparència de l’IVAP
• Informes de l’Advocacia

2.
3.
4.
5.

Desenvolupament de la sessió
La presidenta dóna la benvinguda i, abans de passar al primer punt de l’orde del dia presenta a les noves
membres de la comissió per part de la conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes
Democràtiques i Llibertats Públiques, Aurora Majuelos i Eva Mª Simó.
1. Lectura i aprovació de l’acta de la reunió de 8 de juny de 2018.
S’aprova sense al·legacions.
2. Presentació del Visor Pressupostari de la Generalitat a GVA Oberta.
Aitana Mas presenta al subdirector d’Anàlisi i Avaluació de Polítiques de Despesa, Juan Antonio Vidagañ, de
la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, que assisteix com a convidat a la reunió per a presentar el Visor
Pressupostari de la Generalitat que està actiu a GVA Oberta des de juliol.
La secretària fa un incís per presentar a Joaquín Cañada i Mª Dolores Andrés de la Subdelegació de
Protecció de Dades i explica que quan es creà la comissió no existia i per aquest motiu no formen part d’ella,
però que estan convidats a assistir a les reunions sempre que ho creguen convenient.
Juan Antonio Vidagany informa que s’ha mantingut una reunió conjunta amb tots els organismes autònoms
de la Generalitat perquè puguen introduir les seues dades al Visor que ara només conté la comptabilitat de
la Generalitat i de les Institucions Estatutàries.
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L’objectiu que s’ha perseguit al dissenyar l’aplicació ha sigut el de construir un entorn amigable per a la
ciutadania perquè conega els recursos de la Generalitat, encara que cal tindre uns coneixements mínims de
pressupostos per entendre-la.
Després d’una detallada exposició del Visor, rep la felicitació d’alguns dels assistents a la reunió.
La vicepresidenta, Ana Ródenas, pren la paraula i convida als membres de les Comissions de Transparència
a utilitzar el Visor com eina de treball.
Ignacio Blanco proposa incloure una presentació del Visor en el Butlletí setmanal que publica la Conselleria
d’Igualtat i Polítiques Inclusives. S’acorda fer una difusió massiva a tots els funcionaris.
3. Reactivació del Cercador de Subvencions a GVA Oberta.
Pren la paraula Joaquín Cañada per a informar que des de la subdelegació s’ha començat a treballar en les
conselleries perquè apliquen de manera homogènia el «Reglament de Protecció de Dades», que la pàgina
de la subdelegació està en proves però que es pot consultar la web de l’Agència Estatal de Protecció de
Dades i també fer qualsevol consulta per correu electrònic.
La vicepresidenta de la Comissió explica la desactivació del cercador de subvencions, en el mes de juny de
2018, al detectar que estaven publicant-se dades protegides de caràcter personal. Per tal d'identificar els
problemes es va impulsar un grup de treball format per la Intervenció General, el servei d’Aplicacions
Econòmiques d’Hisenda i la direcció general de Transparència i s’observaren diversos problemes:
insuficiències en l'aplicació WREDAS que ocasionaven confusió en els usuaris, falta de formació dels usuaris
de WREDAS i desconeixement de la normativa de transparència i protecció de dades de caràcter personal,
per aquest motiu es va acordar formar a les persones que introdueixen les dades a l’aplicació WREDAS.
Una volta corregits tots els problemes el buscador es va tornar a activar.
La direcció general de Transparència ha mantes reunions amb la Intervenció General i la direcció general de
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions per a determinar com es podien filtrar les dades que
s’havien publicat de manera incorrecta.
L’IVAP, a proposta de la Intervenció General i amb la col·laboració de la direcció general de Transparència i
Participació, la delegació de Protecció de Dades i la direcció general de Tecnologies de la Informació i les
Comunicacions, ha organitzat un curs formatiu per a les persones que treballen en l’aplicació WREDAS, tant
en les conselleries com en els organismes autònoms. Es proposa que al curs assistisquen dos persones de
cada conselleria i dos de cada organisme autònom.
Josep Tarí diu que li pareix insuficient el nombre de places oferides donat que són més les persones que
treballen en l’aplicació i li respon la secretària, Beatriz Serón, que hi ha un compromís d’ampliar-les en un
futur i en qualsevol cas els assistents al curs poden transmetre el coneixement als seus companys.
Intervé Joaquín Cañada i diu que des de la Subdelegació de Protecció de Dades es publicarà una «Guia
Pràctica» general sobre la normativa de protecció de dades, què i com deu publicar-se.
La subdirectora, Ana Ródenas, explica que tal com es va acordar en l’última reunió de la comissió, s’ha
intentat millorar la recerca de les subvencions perquè el ciutadà, que no té per què conéixer l’estructura de
les conselleries, puga fer la cerca directament per conselleria però fins al moment no s’ha pogut solucionar.
4. Pla Biennal de Transparència.
Pren la paraula Beatriz Serón per explicar que s’ha adjudicat el contracte per a dissenyar el «Pla Biennal de
Transparència» a una de les 3 empreses que presentaren oferta de les 9 que foren convidades a participar.
El preu d’adjudicació ha sigut de 12.600 euros més IVA i l’empresa adjudicatària López Carvajal.
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Pel que fa a la planificació, en una primera fase de diagnòstic de la situació, s’analitzaran les obligacions en
matèria de transparència, el seu compliment i els dèficits detectats en cadascú dels departaments del
Consell i els organismes autònoms.
Amb tota la informació recollida per l’empresa en aquesta fase es duran a terme reunions en cadascuna de
les comissions de transparència de les conselleries i els seus organismes autònoms i en la Direcció General
del Sector Públic Instrumental de la Generalitat perquè puguen fer les aportacions que creguen oportunes.
A partir dels resultats de la fase anterior i de les propostes fetes pels diferents departaments del Consell i
dels seus organismes autònoms, l’empresa elaborarà un informe d’avaluació i propostes del Pla Biennal que
inclourà les conclusions, les línies estratègiques, les mesures i les propostes d’actuació del Pla.
Pren la paraula la presidenta, Aitana Mas, per a explicar que el Decret 105/2017, de 28 de juliol, obliga a
elaborar el Pla Biennal i que des de la Conselleria de Transparència el que es pretén és crear grups de
treball entre les conselleries i l’empresa per, des d’una perspectiva multidisciplinària, aportar novetats en
matèria de transparència i fer alguna cosa més del que obliga la normativa que servisca de ruta per al nou
govern.
Josep Tarí diu que no li pareix efectiu que l’empresa es reunisca en les Comissions de Transparència al que
Aitana li respon que l’empresa es reunirà en totes les conselleries i en personal de la direcció general de
Transparència que assistirà a cadascuna de les reunions, i que farà aplegar dos dies abans de la reunió la
documentació pertinent.
La secretària diu que es vol comptar amb l’opinió de totes les conselleries abans de prendre decisions.
Ignacio Blanco proposa que l’empresa es reunisca amb les Unitats de Transparència per a preparar les
propostes abans de presentar-les a les comissions, s’aprova la proposta.
5. Estat de tramitació de l’avantprojecte de la Llei de Govern Obert de la Generalitat.
Han sigut emesos els informes de l’advocacia i del Consell de Transparència. L’informe de l’advocacia
proposa canviar l'estructura de la llei, mentre que el segon aporta molts suggeriments que es tindran en
compte en la nova redacció.
Destaquem que el silenci positiu es manté com a dret de la ciutadania, malgrat la sentència del Tribunal
Constitucional sobre la llei de transparència aragonesa, a l’espera del dictamen del Consell Jurídic
Consultiu.
La primera setmana de febrer eixirà del Consell i s’espera que en un any s’aprove. Està previst que el
projecte de llei s’aprove en febrer o març del 2019.
6. Presentació del Portal de Participació de la Generalitat «GVA Participa».
La presidenta explica que no s’ha pogut dur la presentació en «preproducció» perquè s’està remodelant
D’altra banda des de la direcció general de Transparència i Participació s’envià una carta a totes les
sotssecretaries i a les Unitats de Transparència de les conselleries perquè revisaren la informació dels
òrgans de participació que es publicaran al portal i feren les correccions escaients, sols n'han contestat
cinc.
Mª Carmen Escrivà, de l’Agència Valenciana de Foment i de Garantia Agrària, sol·licita que se’ls remeta, des
de la direcció general als organismes autònoms totes les comunicacions que s’envien a les sotssecretaries
perquè de vegades no els aplega la informació.
Després d’algunes intervencions s’acorda millorar la coordinació i posar en còpia a les Unitats de
Transparència dels organismes autònoms totes les comunicacions que s’envien per correu o per registre
departamental a les Unitats de Transparència de les conselleries.
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7. Precs i preguntes:
• Pren la paraula la presidenta per informar que el projecte de la Llei reguladora de l’activitat de
Lobby de la Generalitat està actualment en les Corts per a discutir les esmenes, es preveu que la
llei s’aprove la setmana del 28 de novembre.
• Respecte a la posada en marxa del nou registre d’alts càrrecs RECCI, la competència del qual és de
l’Oficina de Control de Conflicte d'Interessos, començarà a funcionar el pròxim 27 de novembre
mentre que l’actual registre RABAC deixarà d'estar operatiu el dia 6, raó per la qual hi haurà un
període transitori en el qual els alts càrrecs han de confirmar les noves dades carregades en RECCI.
•

Gustavo Zaragozà informa que el curs auto-formatiu de Transparència de l’IVAP ja està disponible.
Pren la paraula la secretària de la comissió per informar sobre la nova edició del curs » Conflictes i
estratègies de gestió en matèria de transparència i protecció de dades» que va dirigit
fonamentalment al personal de les Unitats de Transparència. A més, com a conseqüència d’una
petició de formació per part de la conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i
Desenvolupament Rural, s’ha sol·licitat a l’oficina d’assistència al Consell de Transparència, Accés a
la Informació Pública i Bon Govern, el disseny i impartició d’actuacions formatives en matèria
d’accés a la informació pública dirigides a les diferents Comissions de Transparència de les
conselleries i organismes autònoms.

•

Ignacio Blanco, pregunta si ja tenim resposta de quins informes de l’advocacia es poden publicar, la
vicepresidenta li contesta que el procediment establert en el reglament, i que fou consensuat amb
l’Advocacia General, diu que són les sotssecretaries les que tenen que, previ consulta preceptiva a
l’advocacia, decidir quins informes s’han de publicar i que mai es publicaran si afecten assumptes
que estan pendents de litigi, per tant la iniciativa de la publicació correspon a les sotssecretaries.

•

Torna a intervindre Ignacio Blanco per a proposar que es cree un nou model dels documents
d’accés a la informació pública quan la resposta a la persona que sol·licita la informació siga: «la
informació no existeix».
Pren la paraula la secretària, Beatriz Serón per a informar que la conselleria d’Agricultura té un
procediment específic d’accés a la informació pública en matèria de medi ambient i un model de
document pel qual informen la persona interessada que la sol·licitud no es correspon en «Dret
d’accés» i per tant deu aplicar-se la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. Beatriz diu que des del servei de
Transparència en l’Activitat Pública s’enviarà un llistat en les unitats del Registre Departamental al
qual deuen enviar-se les sol·licituds d’accés a la informació pública.

Acords
1. L’Acta de la reunió del passat 8 de juny s’aprova per unanimitat dels assistents en votació ordinària.
2. Enviament d’un correu massiu a tot el personal de la Generalitat per a donar-los a conéixer el Visor
Pressupostari de la Generalitat del portal de transparència GVAOberta.
3. En relació al curs organitzat per l’VAP i la direcció general de Transparència i Participació de
l’aplicació WREDAS, i donat que a alguns dels membres de la Comissió els pareix insuficient per a
poder impartir-lo a totes les persones que treballen en subvencions, es pren l’acord de comunicarho a la Intervenció General i intentar ampliar-lo per a futures edicions i enviar de nou el mail als
organismes autònoms que fins ara no han designat a les persones que hi han d'assistir.
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4. S’acorda que es mantindran reunions prèvies en les Unitats de Transparència de cada conselleria
per a preparar el «Pla Biennal de Transparència» a les que es faran arribar les propostes amb 48
hores d’antelació perquè puguen estudiar-les abans, i que les conclusions d’aquestes reunions es
traslladen a les Comissions de Transparència per al seu estudi, aportació de noves propostes i
aprovació del seu contingut.
5. S’acorda remetre a les Unitats de Transparència únicament informació sobre els assumptes de la
seua competència.
6. Des del servei de Transparència de l’Activitat Pública s’enviarà un correu amb un llistat en les
unitats de transparència i el Registre Departamental de cada una d’elles on deuen enviar-se les
sol·licituds d’accés a la informació pública que no són de la seua competència.
7. Preparar un model de dret d’accés per a respondre a la ciutadania quan la informació sol·licitada no
existeix.
8. Publicar en GVA Oberta un text explicatiu del període de transició, del 6 al 27 de novembre, entre
la posada en marxa del nou registre d’alts càrrecs RECCI i l’actual RABAC, en el que es pot donar la
circumstància de què un alt càrrec no haja confirmat les dades bolcades al nou registre i aquestes
desapareguen del portal.

La secretaria

Vist i plou
La presidenta
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