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RESULTAT: APROVAT AMB ESMENES
EXPEDIENT: E-00910-2015-000053-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA.Proposa aprovar la moció subscrita pel Sr. Jaramillo, regidor delegat de Transparència,
Govern Obert i Auditoria Ciutadana, relativa a 'Impuls a la transparència, el Dret de Accés a la
Informació i la Participació Ciutadana en l'Ajuntament de València'.
DICTAMEN
Es dóna compte d'un dictamen de la Comissió de Participació, Dretes, Innovació
Democràtica i Seguretat Ciutadana que proposa aprovar la moció subscrita pel Sr. Jaramillo,
regidor delegat de Transparència, Govern Obert i Auditoria Ciutadana, relativa a "Impuls a la
Transparència, del Dret de Accés a la Informació i la Participació Ciutadana en l'Ajuntament de
València", del següent tenor:
“A causa del profund deteriorament de les institucions, és necessari un procés de
regeneració democràtica que acabe amb la corrupció institucionalitzada i les males pràctiques de
govern, per a tornar als representants de la ciutadania una legitimitat social que fa temps que han
perdut. Eixa regeneració ha d’arribar de la mà d'un profund canvi en les formes de fer política
pública, en el qual s'asseguren mecanismes de control i transparència que han estat absents en els
últims temps de la vida política valenciana.
L'objectiu principal de l'Ajuntament de València ha de ser, així, tornar la ciutat a la seua
ciutadania. Per a això, és necessària una transformació integral en la concepció del món polític,
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com a dimensió essencial de la vida social, i de la política, com el treball actiu de participació en
les decisions i debats que afecten el funcionament de la comunitat.
El Servici de Transparència i Govern 0bert s’ha creat amb la principal missió d'impulsar,
desenvolupar, implementar, executar i millorar el contingut del Reglament de Transparència i
Participació Ciutadana, especialment per a tot el que fa referència a transparència i govern obert.
Per a això, crearem mecanismes entre la ciutadania i l'administració a fi de garantir el dret a la
informació, i el control i la fiscalització de l'acció de govern per part de la ciutadania.
Amb estes premisses, ja hi ha hagut passos cap este nou model, però no suficients:
El dia 10 de desembre de 2013 es va publicar en el Butlletí Oficial de l'Estat la Llei
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que té
per objecte, com disposa el seu article 1, ampliar i reforçar la transparència de l'activitat pública,
regular i garantir el dret d'accés a la informació relativa a aquella activitat i establir les
obligacions de bon govern que han de complir les persones amb responsabilitat pública, així com
les conseqüències que se’n deriven de l’incompliment.
D’altra banda, la disposició final novena de la Llei 19/2013, relativa a l'entrada en vigor,
disposa que els òrgans de les comunitats autònomes i entitats locals disposaran d'un termini
màxim de dos anys per a adaptar-se a les obligacions contingudes en aquesta llei. En
conseqüència, les entitats locals, han d'adaptar-se a les disposicions de la Llei abans de l'11 de
desembre de 2015.
A la nostra Comunitat, el passat de 2 d'abril del 2015, es va aprovar la Llei 2/2015 de la
Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.
Aquesta llei entrarà en vigor d'acord amb el següent règim: 1. El capítol I del títol I al cap de sis
mesos de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Açò significa que el
9 d'octubre de 2015 entra en vigor la citada normativa d'obligat compliment per a l’Ajuntament
de València.
El Ple de l’Ajuntament de València, del 24 d'abril del 2015, va aprovar la modificació del
Reglament de Participació Ciutadana, a l’efecte d'introduir les previsions de la Llei 19/2013.
Aquesta modificació va ser publicada en el BOP, amb un període d'al·legacions. No es va enviar
a les entitats municipals per a la seua revisió i aportació. No es va publicar una vegada passat el
període d'al·legacions. No es va difondre a la ciutadania com a part del procés. No té cap sentit
generar ordenances de participació en les quals no participe la ciutadania.
Per això, esta nova corporació creu que la ciutadania ha de ser el centre del procés i, per
això, no sols serveix elaborar una ordenança, sinó que també publicar-la per diferents canals,
editar-la, difondre-la i fer tot el possible perquè la ciutadania es considere que té la potestat
d'accionar les polítiques públiques.
En l'acord de govern firmat en la Nau es van establir 36 mesures de pacte, de les quals,
quatre tenen relació directa amb la transparència i govern obert.
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Per totes les raons exposades més amunt, aquesta moció té com a objecte impulsar les
primeres accions que l'Ajuntament de València ha d'assumir per a començar el nou camí de la
transparència i govern obert a la ciutat de València.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, i amb el dictamen de la
Comissió de Participació, Drets, Innovació Democràtica i Seguretat Ciutadana, Bombers i
Intervenció en Emergències, l'Ajuntament Ple acorda:
Primera. Que el Ple de l’Ajuntament quede assabentat que una vegada publicat l’anunci de
modificació del Reglament de Participació Ciutadana, sense haver sigut presentada cap
al·legació, restarà aprovada definitivament l’Ordenança de transparència i participació ciutadana
de l’Ajuntament de València.
Segona. Donar la màxima difusió i publicitat a la citada Ordenança. Per a la qual cosa es
procedirà a editar-ne el contingut, es publicarà en el BOP i a la resta de mitjans que es considere
necessari, alhora que es realitzarà una adequada difusió, especialment a les organitzacions de la
societat civil, començant per les entitats donades d’alta en el Registre Municipal d’Entitats
Ciutadanes.
Tercera. Avaluar i retre compte, abans d’un any, del funcionament de l’Ordenança
municipal de transparència i participació ciutadana. Per a la qual cosa es tindrà especial atenció
d’incorporar-hi les aportacions realitzades per la ciutadania i pel funcionariat sobre la seua
implementació, i presentar així les propostes necessàries per a modificar-la i millorar-la.
Quarta. Crear un Grup de Treball Interdepartamental amb l’objectiu d’impulsar la
transformació municipal necessària per tal d’aconseguir la màxima transparència i el dret d’accés
a la informació a l’Ajuntament de València, de manera que s’adaptarà el funcionament municipal
a l’ordenança i les noves disposicions legislatives (lleis i reglaments) per tal d’aonseguint la
major implicació possible del funcionariat i de la ciutadania. El dit grup de treball estarà
composat per secretaris, caps de serveis i s’hi podran afegir totes les persones que es trobe
convenient, proposades pel regidor delegat de Transparència, Govern Obert i Auditoria
Ciutadana.
Cinquena. El dit grup de treball haurà de proposar, entre d’altres mesures, la creació i
funcionament d’un Registre d’Obsequis, la creació d’un Registre de Personal per a Alts Càrrecs i
Persones Assimilades, la creació i posada en marxa d’un model d’agenda institucional, així com
la realització de propostes de procediments, protocols, etc. Per a afavorir la posada a disposició
de tota la ciutadania de la màxima informació possible, en el formats més adients.
Sisena. Crear un grup de treball, basat en metodologia d’investigació acció participant, que
estarà format inicialment, com a grup promotor, per membres procedents de les universitats
valencianes, entitats ciutadanes, tècnics municipals i responsables polítics, experts, etc."
ESMENA D'ADICCIÓ
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La Presidència informa que el regidor de Transparència, Govern Obert i Auditoria
Ciutadana, Roberto Jaramillo Martínez, ha presentat una esmena d’adicció a este punt de l'ordre
del dia.
El Sr. secretari llig l’esmena d’adicció:
“El dia 22 d’octubre de 2015, en la Comissió de Participació, Drets, Innovació
Democràtica i Seguretat Ciutadana, Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències, es va
presentar pel regidor de Transparència, Govern Obert i Auditoria Ciutadana, Roberto Jaramillo
Martínez, Moció ‘Impuls a la transparència, el dret d’accés a la informació i la participació
ciutadana a l’Ajuntament de València’.
Una vegada debatuda la moció en la Comissió es va acordar incloure en la formulació de
la moció les següents consideracions, quedant els paràgrafs d’esta com segueixen:
El paràgraf 7 ha de ser:
‘El Ple de l’Ajuntament de València, del 24 d'abril del 2015, va aprovar la modificació del
Reglament de Participació Ciutadana, a l’efecte d'introduir les previsions de la Llei 19/2013. El
procés va tenir participació dels grups polítics en oposició on es van incloure les seves
al·legacions però el procés es pot millorar. No es va enviar a les entitats municipals que estan
registrades a l'Ajuntament per a la seva revisió i aportació, no es va publicar una vegada passat
el període d'al·legacions i no es va difondre a la ciutadania com a part del procés. No té cap
sentit generar ordenances de participació en les quals no participe la ciutadania.’
En les propostes d'acord, en la clàusula segona el paràgraf ha de ser:
‘Segona. Donar la màxima difusió i publicitat a la citada ordenança. Per a la qual cosa es
procedirà a editar-se el contingut renumerant els articles del Reglament per efecte de la
modificació aprovada, elaborant-se un text consolidat, es publicarà en el BOP i a la resta de
mitjans que es considere necessari, alhora que es realitzarà una adequada difusió, especialment
a les organitzacions de la societat civil, començant per les entitats donades d’alta en el Registre
Municipal d’Entitats Ciutadanes.’
En la clàusula quarta, el paràgraf ha de ser:
‘Quarta. Crear un Grup de Treball Interdepartamental amb l’objectiu d’impulsar la
transformació municipal necessària per tal d’aconseguir la màxima transparència i el dret
d’accés a la informació a l’Ajuntament de València, de manera que s’adaptarà el funcionament
municipal a l’ordenança i les noves disposicions legislatives (lleis i reglaments) per tal
d’aconseguint la major implicació possible del funcionariat i de la ciutadania. El dit grup de
treball estarà composat almenys per secretaris, caps de serveis, una representació dels Grups
municipals PP i Ciudadanos, i s’hi podran afegir totes les persones que es trobe convenient,
proposades pel regidor delegat de Transparència, Govern Obert i Auditoria Ciutadana.’”
DEBAT
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La Presidència obre el primer torn de paraules.
Sr. Estellés
“Sr. Jaramillo, agradeciendo de antemano el esfuerzo hecho por lograr un consenso en esta
moción desde la Comisión hasta aquí.
Simplemente comentar que hubiésemos querido más concreción y una mejor
procedimentación en los puntos 4 y 6 de la moción. Concretamente, en lo referido a los grupos de
trabajo interdepartamentales en los cuales agradecemos que nos haya incluido tanto a
Ciudadanos como al PP. Como en los grupos de trabajo de investigación y acción participativa
en el cual le rogaría que en una próxima sesión se pudiese llevar a cabo nuestra participación
también, haciendo hincapié que fuésemos Ciudadanos y otros partidos de la oposición.
Gracias.”
Sra. Simón
“No lo quiero dejar para otra sesión. Sí que me gustaría que explicara aquí el Sr. Jaramillo
en qué consisten esos dos grupos de trabajo. Usted no vino a la Comisión, hablamos con su
asesora pero no nos quedó muy claro. Creo que hay que tener una sistemática de trabajo mucho
más clara, no podemos decir en ambiguo que va a haber dos grupos de trabajo sin saber
exactamente a qué se va a dedicar cada uno.
Nosotros creemos que la trasparencia y la participación empieza dentro de la casa y los
grupos de la oposición queremos estar en tantos grupos de trabajo como se hagan. Y entendería
que uno tiene que ser interdepartamental o como lo quieran llamar, y el otro digamos que es más
conceptual. Entiendo que el conceptual es el que tiene que decidir qué cosas queremos y qué
cosas no son necesarias o qué nos demanda la ciudadanía publicar, y el otro más técnico que diga
como ha de publicarse eso que establezcan los protocolos, que es un grupo mucho más técnico
donde se decida si son datos en formatos abiertos, reutilizables, con autoridad tecnológica. En ese
grupo quizá si es tan técnico no sería necesario que estuviéramos, pero sí que quiero que nos
aclare cuales son las funciones y cual es la composición de cada uno de los dos grupos de
trabajo.”
Sr. Jaramillo
“Buenos días a todos los presentes.
Primero quiero dar las gracias porque parece que va a ser una votación por unanimidad y
por las aportaciones que como se ha dicho salieron de la Comisión Informativa. Creo que esto es
un ejemplo de la forma en la que podemos trabajar, creo que todas las aportaciones son
constructivas y que siempre enriquecen un texto final cuando se hacen desde ese punto
constructivo. Además, queremos desde el gobierno que el gobierno abierto, la trasparencia, la
participación, la rendición de cuentas no deberían tener ningún color político aunque hasta ahora
lo hayan tenido, y deberían ser patrimonio de todos y de todas.
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Contestando un poco a lo que han comentado ya, por ir adelantándome, dejar claro que no
hay nada escrito en piedra. Son grupos de trabajo. Al primero solicitaron pertenecer y van a
pertenecer ya. El segundo, como les he comentado antes del pleno, tiene una visión más
conceptual y no es más que un grupo promotor que después trabajará con los actores que se
consideren oportunos.
De todas formas, como les he indicado antes del pleno, se les realizará una invitación para
que puedan participar, para que puedan entender, podemos tener una reunión y les explicamos
exactamente en qué consiste todo esto. Pero también sí que quiero hacer una salvedad y una
explicación, si les invitamos como grupos municipales también deberíamos invitar a los Grupos
municipales Socialista y Compromís. Llega un momento en el que los espacios se vuelven
inoperativos. Dejando eso claro, lo trabajaremos. No hay nada escrito en piedra, como he dicho al
principio. Si es necesario, participarán.
En segundo lugar, quiero agradecer la presencia en este pleno de los representantes de Fem
Ciutat y Utópica, y también de la Coordinadora de ONGD, que son miembros de ese grupo
promotor del que estábamos hablando antes y que todos ellos tienen una amplia experiencia en
este campo y por eso participan en ese espacio. Voy a explicar porqué quiero comenzar por aquí.
Quiero comenzar por aquí porque ellos representan el elemento diferenciador que para nosotros
significa introducir estos nuevos cambios y este nuevo camino en el que queremos embarcarnos.
Porque hasta ahora cuando se hablaba de participación se hablaba de trabajar con la oposición en
las comisiones informativas y otros espacios de gobierno. Y esto, aunque es un objetivo en el que
profundizar y queremos mejorar en ello, es insuficiente. Hay que decirlo claramente, es
insuficiente.
Cuando se habla de trasparencia se habla de informar a la oposición de las cuentas, de los
contratos, del día a día del gobierno. Y aunque esto de nuevo es un objetivo al que queremos
sumarnos y al que queremos llegar y en el que queremos mejorar, de nuevo vuelve a ser
insuficiente. Y voy a explicar por qué. Es insuficiente porque la ciudad está fuera de los muros de
estas instituciones, la gente está de puertas hacia fuera. Y aunque seamos representantes, la gran
parte de la sociedad está ahí fuera y es con quien nosotros queremos trabajar.
La participación de la que nosotros hablamos se hace con ellos, fomentando que participen.
No es suficiente decir que queremos participación. Si no publicamos, si no anunciamos que
existen esos espacios la gente no puede participar, nunca acudirá. La trasparencia que buscamos
también es para ellos y para ellas, y hay que preguntarles qué quieren conocer y preocuparnos de
que la información sea entendible. La rendición de cuentas solo tiene sentido si es junto a ellos, si
pueden evaluar nuestro trabajo del día a día. El gobierno abierto en general, el empoderamiento,
la promoción de la participación de la ciudadanía solo tiene sentido por tanto y se conseguirá de
esa forma, trabajando codo con codo con ello.
También quiero dejar claro, porque se está hablando de varios grupos de trabajo, que no
queremos ser un grupo de expertos encerrados en un despacho que toman decisiones como si
fuera un laboratorio y juegan con la ciudadanía como si fueran ratoncillos, para nada. Como he
dicho antes, queremos trabajar codo con codo con la ciudadanía y con toda nuestra gente. Antes
de las elecciones adquirimos un compromiso con la gente y quiero dejarlo muy claro porque este
es el origen de eso. Dijimos: ‘No vais a tomar decisiones cada cuatro años, como estáis haciendo
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ahora. No vais a poner un voto en una urna y si te he visto no me acuerdo. Y dentro de tres años
y medio ya hablaremos, ya os haremos las promesas correspondientes’, no. Por eso estamos
hablando hoy aquí, estamos hablando de devolver el gobierno a la gente.
Y para nosotros comienza hoy, esta es la primera piedra. Es un proceso de innovación
democrática que para nosotros es imparable y por fin vamos a abrir las puertas de las
instituciones a la gente. Por tanto, sólo queda una única pregunta para todos los representantes
públicos que estamos hoy aquí que es: ¿Nos subimos al tren del cambio de una democracia
participativa o ponemos palos en las ruedas? Este equipo de gobierno tiene claro que quiere
caminar siempre junto a los vecinos y vecinas de Valencia. Ojala todos y todas lo tengamos igual
de claro.
Muchas gracias.”
_______________________
S'abstenten de la sessió els Srs. Novo i Vilar.
_______________________
La Presidència obre el segon torn de paraules.
Sra. Simón
“Sr. Jaramillo, como íbamos a aprobarlo por unanimidad yo no pensaba volver a intervenir.
Pero claro, es que después de este alegato que usted ha hecho de que hoy ponemos la primera
piedra. Pero si hoy no aprobamos nada nuevo, estamos aprobando dar a conocer el Reglamento
que elaboró el PP en el gobierno de la ciudad. Habrá que decir las cosas claras, tendrá que saberlo
la gente. ¿Pero qué me está contando?
Ustedes acaban de llegar aquí y se creen, tienen la tendencia a pensar que antes de llegar
ustedes esto no existía. Pero antes de llegar ustedes esto existía y había muchas cosas mejorables,
pero también había muchas cosas que se han hecho bien. Y sean bienvenidos a un proceso de
trasparencia y participación que ya había empezado.
Y a todos los colectivos a los que usted haya traído hoy, con los que me gustaría hablar
también y contarles qué es lo que había antes, habrá que explicarles que el Reglamento que se
aprobó en el último Pleno no se pudo aprobar antes, no se pudo poner antes en marcha, ni se pudo
publicar antes porque los grupos de la oposición no quisieron firmar la urgencia para poderlo
tratar antes. El equipo de gobierno anterior lo tuvo que traer al último pleno de la legislatura y se
aprobó solo con nuestros votos, con sus abstenciones, las de todos ustedes, los que estaban por lo
menos en este hemiciclo.
Eso hay que decirlo. Yo no iba a hablar, pero cómo me voy a callar. Sr. Giner, como no
voy a decir lo que había antes. Porque eso no era más que la trasposición de una ley, aunque usted
mismo lo ha reconocido que fuimos más allá. Una ley de trasparencia autonómica y nacional, que
también fueron impulsadas en su día por el PP. Así es que bienvenidos sean a la trasparencia y a
la participación.
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Por cierto, otra de las piedras que pusimos no en trasparencia sino en participación es el
Portal de Participación en el que todos los ciudadanos pueden entrar: participa.valencia.es, que
está abandonado desde que tomaron ustedes posesión de sus cargos. Ahí por ejemplo pueden
hacer todo tipo de consultas ciudadanas. Pueden hacer hasta referéndums. ¿Por qué no lo han
utilizado, Sr. Jaramillo?”
Sr. Jaramillo
“La diferencia entre nosotros y vosotros es que para empezar nosotros sí que reconocemos
el trabajo, sí que reconocemos las cosas cuando se hacen. Es cierto que ustedes sacaron este
Reglamento, es cierto que ustedes hicieron un copia-pega del que salió de la Federación
Valenciana de Municipios y Provincias, es cierto que preguntaron a la oposición, es cierto que
recogieron algunas de las enmiendas. Todo eso es cierto, pero también es cierto que hay una base
de datos con 1.100 asociaciones a las que no se les consultó. Que tuvieron un mes más por lo que
acaba usted de indicar y no se consultó absolutamente con nadie.
Es que además los datos cantan, es que no hay ninguna duda. Cómo es posible que un
Reglamento de Participación y Trasparencia que se hizo además durante la campaña electoral,
que la exposición pública se hizo sin que nadie se enterase. Es que el dato canta. ¿Cuál fue la
respuesta de la ciudadanía a ese Reglamento? Cero, porque no lo conocían. Está muy bien hablar
de que ustedes eran trasparentes, está muy bien hablar de que ustedes eran participativos. Pero los
datos cantan. No hubo ninguna respuesta porque ustedes no se encargaron de generar esos
espacios de participación y trasparencia en los cuales la gente pudiera opinar.
Porque, lo siento, publicar en el BOP es un mínimo legal, pero eso no es trasparencia. Eso
es insuficiente, porque su democracia hasta ahora es insuficiente.”
VOTACIÓ
L'acord, que inclou l’esmena d’adicció, s'adopta per unanimitat de tots els regidors i totes
les regidores presents en la sessió (falten els Srs. Crespo, Novo i Vilar, i la Sra. Bernal).
ACORD
"A causa del profund deteriorament de les institucions, és necessari un procés de
regeneració democràtica que acabe amb la corrupció institucionalitzada i les males pràctiques
de govern, per a tornar als representants de la ciutadania una legitimitat social que fa temps que
han perdut. Eixa regeneració ha d’arribar de la mà d'un profund canvi en les formes de fer
política pública, en el qual s'asseguren mecanismes de control i transparència que han estat
absents en els últims temps de la vida política valenciana.
L'objectiu principal de l'Ajuntament de València ha de ser, així, tornar la ciutat a la seua
ciutadania. Per a això, és necessària una transformació integral en la concepció del món polític,
com a dimensió essencial de la vida social, i de la política, com el treball actiu de participació en
les decisions i debats que afecten el funcionament de la comunitat.
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El Servici de Transparència i Govern 0bert s’ha creat amb la principal missió d'impulsar,
desenvolupar, implementar, executar i millorar el contingut del Reglament de Transparència i
Participació Ciutadana, especialment per a tot el que fa referència a transparència i govern obert.
Per a això, crearem mecanismes entre la ciutadania i l'administració a fi de garantir el dret a la
informació, i el control i la fiscalització de l'acció de govern per part de la ciutadania.
Amb estes premisses, ja hi ha hagut passos cap este nou model, però no suficients:
El dia 10 de desembre de 2013 es va publicar en el Butlletí Oficial de l'Estat la Llei
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que té
per objecte, com disposa el seu article 1, ampliar i reforçar la transparència de l'activitat pública,
regular i garantir el dret d'accés a la informació relativa a aquella activitat i establir les
obligacions de bon govern que han de complir les persones amb responsabilitat pública, així com
les conseqüències que se’n deriven de l’incompliment.
D’altra banda, la disposició final novena de la Llei 19/2013, relativa a l'entrada en vigor,
disposa que els òrgans de les comunitats autònomes i entitats locals disposaran d'un termini
màxim de dos anys per a adaptar-se a les obligacions contingudes en aquesta llei. En
conseqüència, les entitats locals, han d'adaptar-se a les disposicions de la Llei abans de l'11 de
desembre de 2015.
A la nostra Comunitat, el passat de 2 d'abril del 2015, es va aprovar la Llei 2/2015 de la
Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.
Aquesta llei entrarà en vigor d'acord amb el següent règim: 1. El capítol I del títol I al cap de sis
mesos de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Açò significa que el
9 d'octubre de 2015 entra en vigor la citada normativa d'obligat compliment per a l’Ajuntament
de València..
El Ple de l’Ajuntament de València, del 24 d'abril del 2015, va aprovar la modificació del
Reglament de Participació Ciutadana, a l’efecte d'introduir les previsions de la Llei 19/2013. El
procés va tenir participació dels grups polítics en l'oposició, on es van incloure les seues
al·legacions. Però el procés es pot millorar. No es va enviar a les entitats municipals que estan
registrades a l'Ajuntament per a la seua revisió i aportació. No es va publicar una vegada passat
el període d'al·legacions. No es va difondre a la ciutadania com a part del procés. No té cap sentit
generar ordenances de participació en les quals no participe la ciutadania.
Per això, esta nova corporació creu que la ciutadania ha de ser el centre del procés i, per
això, no sols serveix elaborar una ordenança, sinó que també publicar-la per diferents canals,
editar-la, difondre-la i fer tot el possible perquè la ciutadania es considere que té la potestat
d'accionar les polítiques públiques.
En l'acord de govern firmat en la Nau es van establir 36 mesures de pacte, de les quals,
quatre tenen relació directa amb la transparència i govern obert.
Per totes les raons exposades més amunt, aquesta moció té com a objecte impulsar les
primeres accions que l'Ajuntament de València ha d'assumir per a començar el nou camí de la
transparència i govern obert a la ciutat de València.
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De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, amb el dictamen de la Comissió
de Participació, Drets, Innovació Democràtica i Seguretat Ciutadana, Bombers i Intervenció en
Emergències, i amb l'esmena subscrita pel regidor de Transparència, Govern Obert i Auditoria
Ciutadana, Cooperació al Desenvolupament i Migració, Sr. Jaramillo, l'Ajuntament Ple per
unanimitat acorda:
Primera. Que el Ple de l’Ajuntament quede assabentat que una vegada publicat l’anunci de
modificació del Reglament de Participació Ciutadana, sense haver sigut presentada cap
al·legació, restarà aprovada definitivament l’Ordenança de transparència i participació ciutadana
de l’Ajuntament de València.
Segona. Donar la màxima difusió i publicitat a la citada Ordenança per a la qual cosa es
procedirà a editar-ne el contingut renumerant els articles del Reglament per efecte de la
modificació aprovada i s'elaborarà un text consolidat, es publicarà en el BOP i a la resta de
mitjans que es considere necessari, alhora que es realitzarà una adequada difusió, especialment a
les organitzacions de la societat civil, començant per les entitats donades d’alta en el Registre
Municipal d’Entitats Ciutadanes.
Tercera. Avaluar i retre compte, abans d’un any, del funcionament de l’Ordenança
municipal de transparència i participació ciutadana. Per a la qual cosa es tindrà especial atenció
d’incorporar-hi les aportacions realitzades per la ciutadania i pel funcionariat sobre la seua
implementació, i presentar així les propostes necessàries per a modificar-la i millorar-la.
Quarta. Crear un Grup de Treball Interdepartamental amb l’objectiu d’impulsar la
transformació municipal necessària per tal d’aconseguir la màxima transparència i el dret d’accés
a la informació a l’Ajuntament de València, de manera que s’adaptarà el funcionament municipal
a l’ordenança i les noves disposicions legislatives (lleis i reglaments) per tal d’aconseguir la
major implicació possible del funcionariat i de la ciutadania. El dit grup de treball estarà
composat almenys per secretaris, caps de Servei, una representació dels grups municipals PP i
Ciutadans, i s’hi podran afegir totes les persones que es trobe convenient, proposades pel regidor
delegat de Transparència, Govern Obert i Auditoria Ciutadana.
Cinquena. El dit grup de treball haurà de proposar, entre d’altres mesures, la creació i
funcionament d’un Registre d’Obsequis, la creació d’un Registre de Personal per a Alts Càrrecs i
Persones Assimilades, la creació i posada en marxa d’un model d’agenda institucional, així com
la realització de propostes de procediments, protocols, etc. Per a afavorir la posada a disposició
de tota la ciutadania de la màxima informació possible, en el formats més adients.
Sisena. Crear un grup de treball, basat en metodologia d’investigació acció participant, que
estarà format inicialment, com a grup promotor, per membres procedents de les universitats
valencianes, entitats ciutadanes, tècnics municipals i responsables polítics, experts, etc."
________________________________
S'absenta el Sr. alcalde i presideix la sessió el primer tinent d'alcalde, Sr. Calabuig.
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