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

Aitana Mas Mas, directora general de Transparència i Participació, en la seua qualitat de
presidenta de la Comissió Tècnica de Coordinació en Matèria de Transparència, regulada
en l’article 66 del decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, li convoca a la reunió de
l'esmentada comissió, que tindrà lloc el proper dia 8 de juny a les 10:30 del matí, a la sala
de sotssecretaris del Palau de Castellfort, al carrer Cavallers núm. 9 amb el següent
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 estiguen en procés d’elaboració
• informació sobre planificació estratègica i avaluació de plans i programes
• informació relativa als béns de la Generalitat
• documents amb rellevància jurídica: directrius, instruccions, acords, circulars,
resolucions de caràcter normatiu
• informes jurídics de l’Advocacia de la Generalitat que donen resposta a consultes
plantejades
• informació relativa a subvencions i ajudes públiques
4. Entrada en vigor del Decret 65/2018, de desenvolupament de la Llei 8/2016, de 28
d’octubre, de la Generalitat, d’incompatibilitats i conflictes 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’interés:
• Informe Setmana de l’Administració Oberta
• Informe Auditoria ciutadana
• Pla de formació IVAP
• DECRET 50/2018, de 27 d’abril, del Consell, pel qual es regula la gestió
documental, l’organització i el funcionament dels arxius de la Generalitat
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