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ORDE DEL DIA:

1. Lectura i aprovació de l’acta de la reunió del 24 de gener de 2018.
2. Presentació de la Carta de Serveis del Portal de Transparència de la Generalitat, GVA Oberta.
3. Actualització de la informació del Portal, GVA Oberta:
• relació actualitzada de les normes que estguen en procés d’elaboració
• informació sobre planifcació estratègica i avaluació de plans i programes
• informació relatva als béns de la Generalitat
• documents amb rellevància jurídica: directrius, instruccions, acords, circulars, resolucions de
caràcter normatu
• informes jurídics de l’Advocacia de la generalitat que donen resposta a consultes plantejades
• informació relatva a subvencions i ajudes públiques
4. Entrada en vigor del Decret 65/2018, de 18 de maig, de desenvolupament de la Llei 8/2016, de 28
d’octubre, de la generalitat, d’incompatbilitats i confictes d’interessos de persones amb càrrecs
públics no electes.
5. Estat de tramitació de l’avantprojecte de llei de Govern Obert de la Generalitat.
6. Precs i preguntes
Documentació d'interès:
• Informe Setmana de l’Administració Oberta
• Informe Auditoria ciutadana
• Pla de Formació de l’IVAP
• Decret 50/2018, de 27 d’abril, del Consell, pel qual es regula la gestó documental,
l’organització i el funcionament dels arxius de la Generalitat
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1. Lectura i aprovació de l’acta de la reunió de 24 de gener de 2018
La presidenta de la Comissió dóna la benvinguda i pregunta als assistents si tenen algun suggeriment o
canvi a fer en l’acta de la reunió del passat 24 de gener.
L’acta es va enviar per correu electrònic en un enllaç de la convocatòria però alguns dels assistents no l’han
llegida per la qual cosa, es tornarà a remetre i si tenen algun suggeriment cal fer-lo per correu electrònic.
Abans de passar al segon punt de l’orde del dia la presidenta llig la Resolució, de data 24 de maig de 2018,
de nomenaments i de cessaments dels nous membres de la Comissió que s’han produït com a
conseqüència de canvis en els llocs de treball.
2. Presentació de la Carta de Serveis del Portal de Transparència de la Generalitat, GVA Oberta
La presidenta explica que la Carta de Serveis del Portal de Transparència «GVA Oberta», la qual es va
presentar en un acte en el qual partcipà el conseller Manuel Alcaraz i l’informàtc Hervé Falciani, el passat
2 de maig, i és l’única de l’estat d’un portal de transparència. La llig i explica els compromisos adquirits
davant de la ciutadania.
En aquest moment s’incorporen a la reunió el MH President de la Generalitat Ximo Puig i Ferrer i el
conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Partcipació i Cooperació, Manuel Alcaraz Ramos.
La presidenta de la Comissió agraïx la presència del President i sobretot per haver fet lloc en la seua agenda
per assistr i recolzar la transparència.
Pren la paraula el conseller i agraïx a tots els membres de la Comissió el seu treball, remarcant que és
conscient de l’esforç que suposa donada la manca de personal.
El MH President agraïx al conseller i a la presidenta de la Comissió l’oportunitat de partcipar en la reunió i
destaca la transparència com un eix estratègic necessari per a la recuperació de la confança de la
ciutadania en l’Administració, que no és una qüestó d’estètca, que en una societat avançada és un
apostolat molt important, recalca el gran esforç que suposa i més tenint en compte que som la comunitat
autònoma en menys funcionaris per habitant. Cal generar un escenari en el qual la transparència siga un
segur de vida per a tots els ciutadans i ciutadanes, una garanta que tot funciona, la transparència no es pot
veure com un obstacle, agraïx el treball de les Unitats de Transparència i recalca que ha de ser una qüestó
nuclearitzada per una administració gens opaca, independentment de qui governe, que a més a més fa als
ciutadans i ciutadanes coresponsables en la gestó i afegix que el conseller fa una tasca d’apostolat de la
transparència amb els membres del Consell.
El MH President i el conseller s’acomiaden i la presidenta seguix amb la lectura de la Carta de Serveis.
3. Actualització de la informació del Portal, GVA Oberta
Pren la paraula la secretària de la Comissió, i cap del servei de Transparència de l’Actvitat Pública, Beatriz
Serón, per a tractar, punt per punt, tota aquella informació objecte de publicitat actva que cal publicar a
GVA Oberta segons la normatva en matèria de Transparència i es troba incompleta o no es publica:
- Normatva en procés d’elaboració: cal mantndre actualitzats els expedients de les normes que es troben
en elaboració.
- Normatva tramitada (art. 25): s’acorda crear una nova carpeta denominada «normatva tramitada» per a
incloure totes aquelles normes que han sigut aprovades i publicades al DOGV, amb l’objecte d’eliminar-les
de la carpeta de «normatva en tràmit d’elaboració» i no perdre tota la informació generada. Els expedients

3/6

de les normes s’organitzaran per anys. La presidenta de la Comissió demana que es faça un esforç per
publicar la informació des del 2015.
- Publicació de les directrius, instruccions, acords, circulars, resolucions de caràcter normatu (art. 27.1).
Actualment no s'estan publicant. Cal crear una carpeta en els portals web de les conselleries per publicar
aquesta informació. A més, es crearà un nou apartat a GVA Oberta en el mateix sistema que l’apartat
anterior. Conforme estableix l’artcle 27 del Decret cal publicar les directrius, instruccions, acords, circulars,
resolucions de caràcter normatu o altres documents amb semblants característques que suposen una
interpretació del dret o tnguen efectes jurídics.
La secretària diu que en quant als documents de rellevància jurídica no els estem publicant i per tant
incomplim el que disposa l’artcle 27 del Decret 105/2017 i que cal crear apartats en les webs per a
publicar-hi. Isabel Zafrilla de la conselleria d’Hisenda pregunta quins documents cal publicar i Beatriz llig
l’artcle per a respondre-li.
- Informes jurídics de l’Advocacia de la Generalitat (art. 27.2): Actualment no s'estan publicant. Cal decidir
el procediment per a fer-ho, tal com estableix el Reglament, les sotssecretaries dels departaments del
Consell hauran de publicar-los, prèvia consulta preceptva a l’Advocacia General de la Generalitat.
Es proposa que en el mateix escrit de petció d’informe que remeta la Sotssecretaria a l’Advocacia faça
aquesta consulta preceptva i siga la Sotssecretaria la que ho publique. Respecte a aquest procediment
sorgixen dubtes entre els membres de la Comissió per poder condicionar l’informe que emeta l’Advocacia.
La Vicepresidenta proposa refexionar-ho i remetre un correu en una proposta.
Respecte a la publicació dels informes preceptus als quals fa referència el dit artcle la vicepresidenta diu
que en el Reglament són els sotssecretaris els que tenen la iniciatva, deuen decidir quins es publiquen i
quins no; Carmen Iborra suggereix que es trasllade la responsabilitat a l’advocacia i Ana li contesta que
aquesta no vol assumir -la.
Pren la paraula la presidenta de la Comissió i demana que cada centre gestor elabore, cada dos mesos, un
llistat amb tots aquests documents.
Ana Ródenas diu que dins de les possibilitats del marc legal del Reglament cada sotssecretaria deu vore de
quina manera es pot publicar perquè s’està incomplint i es compromet a enviar un mail als membres de la
Comissió perquè aporten idees.
- Informació sobre planifcació estratègica i avaluació de plans i programes: aquest apartat cal actualitzar-lo
quan s’avaluen els plans estratègics.
- Informació relatva als béns de la Generalitat:
Pren la paraula la presidenta i diu que s’està treballant juntament amb la direcció general del Sector Públic,
Model Econòmic i Patrimoni pel que fa a la publicació dels béns de la Generalitat, de fet el director general,
Juan Ángel Poyatos, envià una carta a les conselleries perquè facen un informe dels béns immobles que
tenen adscrits, destnació i estat d’ocupació. Els membres de la Comissió comuniquen que no l’han rebuda.
Per part de la D.G. de Transparència i Partcipació s’acorda fer-li-la aplegar per correu. Cal publicar la relació
de béns al més aviat possible.
La vicepresidenta comenta que hi ha edifcis dels quals no es pot publicar certa informació pel seu ús
(vivendes tutelades, centres de menors, etc.) com ara l’adreça.
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- Informació relatva a subvencions i ajudes públiques:
Pren de nou la paraula la presidenta per a tractar l’apartat de les subvencions i presentar la nova consulta
de subvencions que extrau la informació de l’aplicació WREDAS. Actualment es poden cercar les
subvencions otorgades per «òrgan concedent» i no per conselleries, açò difculta la cerca, des del primer
moment, es va sol·licitar, per simplicitat i claredat que es poguera buscar per conselleries i organismes
autònoms però per difcultats informàtques no s’ha pogut aconseguir aquesta informació. Els membres de
la Comissió manifesten la seua disconformitat respecte a la informació no es publique per conselleries,
destaquen la necessitat de solucionar-ho, des de la DG de Transparència i Partcipació es comprometen a
traslladar-ho al grup de treball que ha elaborat la consulta.
Un altre problema que s’ha detectat és que de vegades es publiquen concessions de subvencions a
persones fsiques susceptbles de protecció i els gestors de l’aplicació WREDAS han manifestat que no
tenen instruccions clares per a introduir les dades.
La vicepresidenta proposa que les unitats de transparència traslladen aquesta informació als gestors de
WREDAS de les seues conselleries i facen proves per a comprovar la informació que estan publicant, si
tenen cap problema han de fcar-se en contacte amb la Intervenció General i la DGTIC.
La secretària de la Comissió explica, mitjançant la visualització del portal, alguns dels problemes detectats,
un d’ells és la duplicitat de la informació publicada, s’han detectat duplicitats en línies senceres en l’exercici
2015 perquè té dos fonts d’alimentació, WREDAS i la comptabilitat d’Hisenda.
Contnua explicant els diferents apartats i la informació que conté el cercador.
4. Entrada en vigor del Decret 65/2018, de 18 de maig, de desenvolupament de la Llei 8/2016, de 28
d’octubre, de la generalitat, d’incompatbilitats i confictes d’interessos de persones amb càrrecs públics
no electes
La presidenta passa al següent punt de l’orde del dia, pren la paraula la vicepresidenta per a explicar que
fns a l’entrada en vigor del Decret 65/2018, de 18 de maig, la competència del Registre d’Alts Càrrecs,
RABAC; la tenia el Servei de Transparència de l’Actvitat Pública, però s’ha creat la subdirecció general de
l’Ofcina de Control de Confictes d’Interessos, OCCI, i el servei corresponent, que ha assumit les
competències del nou registre, la SGA l’ha dotat de personal.
El 18 de juny fnalitza el període transitori però mentre no estga disponible l’aplicació del nou registre es
mantndrà en vigor el ttol III i l’annex III del Decret 56/2016, de 6 de maig, que es derogarà per resolució
del conseller quan estga ultmada la nova eina informàtca.
La vicepresidenta de la Comissió recalca que la subdirecció de l’OCCI té autonomia funcional i que és
aquest òrgan qui té, des de l’entrada en vigor del decret, les competències del registre i per tractar
qualsevol assumpte referit als alts càrrecs es deuen dirigir allí.
La presidenta explica que hi ha hagut queixes d’alguns alts càrrecs pel mal funcionament de RABAC i que
amb l’entrada en vigor del nou decret han de tornar a presentar les declaracions d’actvitats i de béns, drets
i obligacions patrimonials. Per facilitar-los els tràmits se’ls ha enviat una carta, amb uns formularis adjunts,
perquè puguen enviar-los per correu a l’OCCI, sempre que no hi haja modifcacions substancials en el seu
patrimoni, de quanta igual o superior al 20%, o hagen iniciat alguna actvitat, en ambdós casos ho deuen
justfcar.
En cas d'incompliment, el decret desenvolupa un règim sancionador amb, entre altres conseqüències, la
publicació en el DOGV de les sancions imposades.
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5. Estat de tramitació de l’Avantprojecte de llei de Govern Obert de la Generalitat
La presidenta diu que ha fnalitzat el tràmit d’audiència a les conselleries i a la ciutadania, que s’està
treballant en l’avantprojecte tenint en compte les aportacions d’ambdós i que està pendent l’Informe de
Pressupostos.
En la nova llei es regula el Consell de Transparència, que passa de 5 membres a 3 amb dedicació exclusiva,
amb independència orgànica i funcional.
Una de les grans novetats de l’avantprojecte de llei és que regula la creació d’una secció i una unitat de
transparència en cada conselleria.
La vicepresidenta diu que es poden consultar en GVA Oberta tots els informes que conformen l'expedient
de la norma i la presidenta explica que està previst que el conseller presente l’avantprojecte en l´últm ple
del Consell del 3 d’agost.
6. Precs i preguntes
La presidenta explica als assistents les actvitats dutes a terme dins de la «Setmana de l’Administració
Oberta» i diu que, malgrat d’haver sigut un èxit l’any que ve es treballarà per fer una programació més
ambiciosa.
Respecte de les jornades d’Auditoria Ciutadana, que es van celebrar el 19 i 20 d’abril a la Ciutat
Administratva 9 d’octubre comptaren amb uns ponents de luxe i foren un èxit de partcipació. El contracte
és per a fer el seguiment de la construcció del col·legi «El Rajolar» d'Aldaia.
Per a parlar del Pla de formació de l’IVAP pren la paraula Gustavo Zaragozà, subdirector general, diu que
tal com es van comprometre, aquest any han tret dues convocatòries de cursos amb 4 grups temàtcs, entr
altres u de transparència.
D’altra banda, aquest any hi ha molta demanda de cursos sobre contractació amb l’entrada en vigor de la
nova llei, i com a novetat s'impartran cursos oberts per la mobilitat dels funcionaris, el pròxim dia 27 de
juny s’impartrà el primer en Alacant.
La presidenta passa a explicar que s’ha publicat el Decret 50/2018, de 27 d’abril, del Consell, pel qual es
regula la gestó documental, l’organització i el funcionament dels arxius de la Generalitat.
Cedix el torn de paraula a Vicent Moreno, subdirector general del Llibre, Arxius i Biblioteques, que explica
que el decret era un tema pendent dins de la Generalitat que aborda el disseny de com seran els arxius,
crea l’arxiu intermig i, el més important, crea el lloc d’arxiver en totes les conselleries, el que suposa un
primer pas per a solucionar la greu situació en què es troba la Generalitat. Comunica que la pròxima
setmana hi haurà una reunió en funció pública per a crear els llocs amb una estructura mínima.
Pren la paraula la vicepresidenta i destaca que s’haurà de treballar en com arxivar la documentació que no
està en paper.
Vists tots els punts de l’orde del dia i no havent-hi cap pregunta la presidenta alça la sessió a les dotze
hores i cinc minuts.
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