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ACTUACIÓ ORDINÀRIA PREVISTA EN EL PLA DE LA IGS (2016-2017)
Àrea del pla:
V.1. TRANSPARÈNCIA
Número i denominació de l'actuació en el pla:
1.COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS DE DIFUSIÓ D'INFORMACIÓ ORDENADES PER LA LLEI DE
TRANSPARÈNCIA.
Objecte de l'actuació:
Analitzar i avaluar el nivell i grau de compliment de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de
Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana en el que es referix al
compliment de les obligacions de difusió d'informació (obligacions regulades en el capítol I de l'esmentada
Llei).
Naturalesa de l'actuació:
Investigació i informe.
Data emissió informe:
22 de desembre de 2017.
Resultats de l'actuació:
CONCLUSIONS I RECOMANACIONS:
Amb este treball s'ha pretés obtindre un diagnòstic de l'estat de situació del portal de Transparència en
matèria de publicitat activa que servisca com a instrument per a la millora. És per això, que esta anàlisi es
centra en els aspectes objecte de millora, sense perjuí que ha de reconéixer-se els importants avanços que
ha fet la Generalitat en matèria de publicitat activa, i en particular, després de la posada en marxa del
Portal de Transparència de la Generalitat. L'entrada en funcionament del Portal de Transparència de la
Generalitat ha suposat un avanç important per a garantir la transparència en l'activitat pública atés que
oferix informació de la Generalitat.
Extracte de les principals conclusions i recomanacions:
Primera. En compliment de la normativa, és necessari:
– Definir les funcions que corresponen a les unitats de transparència i facilitar-los una formació
adequada.
– Reforçar la coordinació entre les distintes unitats de transparència de les conselleries.
– Fixar un procediment de seguiment del compliment de l'obligació de subministrar informació i la
seua actualització que afecte totes les conselleries
– Designar un departament que coordine les actuacions en matèria de transparència dels ens del
Sector Públic Instrumental, tal com establix l'article 67.3.a) Del Decret 105/2017.
Segona. En funció de l'anàlisi realitzat, els esforços haurien de centrar-se en les matèries següents:
1. En primer lloc, en el compliment de les obligacions arreplegades en l'apartat d'informació institucional,
organitzativa i de planificació» (article 9, apartat 3.1. Paràgrafs a) i b) i apartat 3.2, paràgrafs a) a l),

ambdós inclosos), tractant-se d'obligacions que afecten totes les conselleries.
Un aspecte de millora comuna per a totes les conselleries és la necessària revisió dels plans anuals i
plurianuals publicats en «Planificació Estratègica» del Portal del Transparència de la Generalitat a fi de
comprovar que figura la totalitat de plans existents, així com de la publicació del grau de compliment dels
plans en el temps previst i els resultats, que hauran de ser objecte d'avaluació i publicació periòdica, amb
els indicadors de mesura i valoració, tal com establix l'article 9.3.2.j) De la Llei 2/2015.
Tal com assenyala la norma, els plans i programes es publicaran tan prompte com siguen aprovats. El grau
de compliment dels plans i dels seus objectius han de publicar-se als sis mesos del seu venciment.
2. En segon lloc, es situa el compliment de les obligacions arreplegades en l'apartat d'Informació
econòmica, pressupostària i estadística» (article 9, apartat 1, paràgrafs a) a o), ambdós inclosos), havent
d'assenyalar que els incompliments es deuen especialment a l'existència d'informació pendent de
publicació o que estant publicada, ha de ser actualitzada.
3. En tercer lloc, cabria considerar la «Informació relativa a alts càrrecs i assimilats» (article 9, apartat 4,
paràgrafs a) a d), ambdós inclosos), afectant totes les conselleries.
4. Finalment, cabria mencionar les obligacions relacionades amb «Informació de rellevància jurídica»
(article 9, apartat 2.1, paràgrafs a) a d), ambdós inclosos i apartat 2.2., paràgrafs a) i b)) que haurien de ser
revisades per part de quatre conselleries.
5. En últim lloc figurarien les obligacions relacionades amb els dos últims apartats de l'article 9 de la llei,
«Informació relativa a territori, urbanisme i medi ambient» (article 9, apartat 5) i «altres continguts
objecte de publicació» (article 9, apartat 6) que afecten només determinades conselleries: Vicepresidència
i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives; Hisenda i Model Econòmic; Educació, Investigació, Cultura i
Esport; i Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenrotllament Rural.

Tercera. En relació amb les obligacions establides en el Decret 105/2017 per al compliment de l'article 9
de la llei, s'ha observat la necessitat de publicar determinada informació, havent de mencionar la següent:
– La publicació dels plans estratègics de subvencions (article 14.3).
– L'informe d'avaluació de la normativa vigent a què fa referència l'art. 130.1 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (article 23.3).
– La publicació d'una relació actualitzada de les normes que estan en procés d'elaboració, indicant
el seu objecte, els tràmits exigibles i l'estat dels mateixos, així com els mecanismes de participació
ciutadana previstos (art. 25.1).
– Una relació de personal empleat públic que haja sigut autoritzat per a compatibilitzar les seues
activitats amb l'exercici, per si o per mitjà de substitució, d'un segon lloc de treball, càrrec o
activitat en el sector públic o privat, amb les limitacions previstes en la llei (article 31.6).

Quarta. És necessari completar la informació publicada, per la qual cosa cada conselleria hauria d'efectuar
una revisió.
Quinta. Es recomana la necessitat d'actualització de la informació per part de totes les conselleries.
Sexta. Tenint en compte l'anàlisi realitzat, han d'incrementar-se els esforços per a garantir la publicitat
activa en els ens del Sector Públic Instrumental de la Generalitat encara que el resultat de l'anàlisi realitzat

en les conselleries i en les entitats no diferix significativament quant a quines són les àrees de millora.
Addicionalment, entre els aspectes a millorar per part de les entitats s'assenyala la dificultat de localitzar
la informació, atés que en alguns casos es publica en el portal de transparència de la Generalitat, en altres
casos es publica en el portal de transparència de les entitats i a vegades, en ambdós portals al mateix
temps però sense ser coincident.

Sèptima. En compliment de l'article 10 de la llei, tots els organismes autònoms han de publicar la seua
informació en el Portal de Transparència GVA Oberta. Basant-se en la llei i als efectes de garantir
l'homogeneïtat de la informació publicada entre els organismes autònoms i de facilitar la seua localització,
tota la informació hauria de ser publicada en el Portal de Transparència de la Generalitat.

Octava. És necessari un impuls en l'aplicació del capítol I del Decret 105/2017 de desplegament de la llei
2/2015, de 2 d'abril, del qual la entrada en vigor es va produir el 2 de setembre de 2017. S'ha observat
que, en nombroses ocasions, es publica determinada informació, encara que no amb el detall que exigix el
reglament.

