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ESCOLTA

ACTIVA
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PRINCIPIS
Abans de començar, hem de tindre en compte...



EQUÀLITAT

Socióloga  y politóloga
especialista en técnicas de

innovación social 

Pamela Alonso Torres
Sociólogo y politólogo
experto en inclusión y

cohesión social

Andreu Francés Llin

Som una consultoria especialitzada en igualtat,
sostenibilitat, participació i transparència
pública; amb una trajectòria de més de 10 anys
treballant tant en l'àmbit públic com en el
privat.

Treballem de forma integral en el disseny,
assessorament, execució i avaluació de
projectes per a les administracions públiques i
altres entitats interessades.

 

www.equalitat.es
 



Què és el Govern Obert?

 www.menti.com



Què és el Govern Obert?

Una forma de governar i gestionar les institucions públiques que
aboga per exercir el poder con -i junt amb la ciutadania i la societat.

Grups d'Interés: aquells individus o colectius, organitzats o no, que es
veuen influenciats per l'activitat de l'administració, o bé poden influir en
ella. 



TRANSPARÈNCIA

RENDICIÓ DE
COMPTES

PARTICIPACIÓ 

Els pilars
fonamentals del
Govern Obert

INTEGRITAT
PÚBLICA

Què és el
Govern
Obert?



Una recuperació de la
confiança social en les
institucions públiques

Persegueix maximitzar la
generació de valor públic
proposant: 

Una devolució de poder cap a
una societat responsable

Una major regeneració
democràtica

Un major equilibri entre
govern i ciutadaniaUn govern més dialogant

Què és
Govern
Obert?

Impuls TICs



Cicle d'una política pública
Identificació del

problema

Incorporació del
problema a l'agenda

política

Formulació
d'alternatives

Fase de decisió

Implementació de la
política pública

Avaluació de la
política pública
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TRANSPARÈNCIA

Divulgació d'informació i dades
governamentals rellevants de manera

oportuna, accesible, comprensible i
reutilitzable.

 
(OECD, forthcoming) 

 
 



LEGISLACIÓTRANSPARÈNCIA

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.

Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i
Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana



DRETSTRANSPARÈNCIA
Publicitat Activa: 

Publicar i difondre mitjançant diferents canals (en-línia i paper)
informació veraç, objectiva i actualitzada, de forma clara,
estructurada, comprensible i fàcilment localitzable, que siga el
principi d'accessibilitat universal.

Dret d'Accés a la Informació Pública: 

Es considera informació pública als continguts o documents,
independentment del suport o format, que obren en poder de
l'Administració Pública i hagen sigut elaborats o adquirits en
l'exercici de les seues funcions. 

Reutilizació de la informació pública:

Difondre la informació pública propiciant la lliure disposició per la
ciutadania i els altres grups d'interés, per a generar valor
mitjançant nous productes i serveis.



INSTRUMENTSTRANSPARÈNCIA

http://www.alfaradelpatriarca.es/es/portal-de-transparencia/

Conté la informació pública d'acord amb les
prescripcions tècniques que s'estableixen

reglamentàriament, seguint els principis de:
a) Accessibilitat 

b) Interoperabilitat
c) Reutilizació

Portal de Transparència
Eines establides per a exercir el Dret

d'Accés a la Informació pública:
a) Via telemàtica 
b) Via presencial

Vies de sol·licitud
Per tal de promoure la transparència de

l'activitat pública, vetlar pel compliment de
les obligacions de publicitat i salvaguardar

l'exercici de dret d'accés a la informació
pública.

a) Nacional 
b) Autonòmica

Consell de Transparència



RENDICIÓ DE COMPTES

La responsabilitat i el deure del govern, les entitats
públiques, el funcionariat públic i les persones que prenen

decisions de brindar informació transparent i ser
responsables de les seues accions, activitats i compliment.

 
També inclou el dret i la responsabilitat de la ciutadania i els

altres grups d'interés de tindre accés a esta informació i
tindre la capacitat de qüestionar al govern i

premiar/sancionar el compliment a través dels canals
electorals, institucionals, administratius i socials. 

 
(OECD, forthcoming) 

 
 



LEGISLACIÓRENDICIÓ DE COMPTES

Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària

Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i
Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana

Llei 18/2018, de 13 de juliol, per al foment de la
responsabilitat social

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.



DRETSRENDICIÓ DE COMPTES

Avaluació: 

Tindre les ferramentes necessàries per a avaluar el
desenvolupament i els impactes de les polítiques públiques.

Responsabilitat Social:

Conéixer la contribució de les institucions públiques al
Desenvolupament Sostenible a través de la Responsabilitat
Social. 
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INSTRUMENTSRENDICIÓ DE COMPTES

Memoria de Responsabilidad Social de Alfara del Patriarca: https://cutt.ly/4Db7Fk1

Com les sessions
plenàries municipals,

les audiències
públiques, les xarxes

socials...

Espais de
comunicació

Document anual en el que es
recullen el conjunt de

polítiques, mesures i accions
dutes a terme en matèria de

Responsabilitat Social.

Memòries de
sostenibilitat

Òrgan col·legiat i de
participació de la societat civil

organitzada, adscrit a la
conselleria que tinga atribuïdes
les competències en matèria de

responsabilitat social.

Consell Valencià de
Responsabilitat Social

Recull una base de dades
històrica amb informació

fiable i rellevant dels estats
comptables i pressupostaris

de les administracions
públiques valencianes.

 

Sindicatura de
Comptes



INTEGRITAT PÚBLICA

Alineació constant i compliment de valors,
principis i normes ètiques compartits per a

defendre i prioritzar l'interés públic sobre els
interessos privats.

 
(OECD, 2020) 

 
 



LEGISLACIÓINTEGRITAT PÚBLICA

DECRET 56/2016, del Consell, de 6 de maig, pel que
s'aprova el Codi de Bon Govern de la Generalitat. 

Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i
Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana

Llei 18/2018, de 13 de juliol, per al foment de la
responsabilitat social.

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern



DRETSINTEGRITAT PÚBLICA

Gestió Pública Ètica: 

Les administracions públiques deuen d'arbitrar mecanismes per a
impulsar el govern obert, l'ètica pública, la transparència, la
participació i la col·laboració en la gestió pública, amb la finalitat de
generar vincles de confiança entre la ciutadania i les institucions.

Derecho a la buena administración: 

Les administracions públiques deuen gestionar-se d'acord amb els
principis d'eficàcia, economia i eficiència, promovent i garantint una
gestió financera justa i equitat dels seus recursos, d'acord amb
criteris d'austeritat en la gestió pressupostària, i afavorint l'avaluació
i qualitat dels serveis públics.



INSTRUMENTOSINTEGRITAT PÚBLICA

Document que estableix els criteris
i les normes de conducta que

hauran d'observar en les seues
actuacions públiques les persones
que exerceixen alts càrrecs, amb la

finalitat d'afavorir el
desenvolupament d'unes

institucions i administracions
públiques íntegres, transparents,

eficaces i eficients. 

Codi de Bon Govern
Declaració formal que recull els

principis i valors que han de regir
l'actuació de l'Administració

Pública. 

Codi Ètic
Mesures per a penalitzar

l'incompliment dels
compromisos adquirits.

Règim sancionador
Per a promoure l'observació de les

disposicions de bon govern.
a) Nacional 

b) Autonòmic

Consell de Bon Govern



Inclou totes les formes en les quals Grups
d'Interés poden participar en el cicle de

polítiques i en el disseny i la prestació de
serveis a través de la informació, la consulta i

la participació activa.
 
 
 

(OECD, 2017) 
 
 

PARTICIPACIÓ



LEGISLACIÓPARTICIPACIÓ

Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i
Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana

Llei 18/2018, de 13 de juliol, per al foment de la
responsabilitat social



DRETSPARTICIPACIÓ

De forma real i efectiva:

En l'elaboració, modificació i revisió d'avantprojectes de llei, així com en les
normes, plans, programes, procediments i altres instruments de
planificació.

Informació i assessorament: 

Sobre els diferents instruments de partipació ciutadana.

Conéixer el resultat definitiu:

Informar de les raons que sustenen les decisions adoptades, i, en especial,
la informació relativa al procés de participació pública.

 

Fomentar la Responsabilitat Social: 

Colaborar amb les administracions públiques, perquè adopten les mesures
necessàries per a sensibilitzar, informar, divulgar i formar en matèria de
Responsabilitat Social.  



INSTRUMENTSPARTICIPACIÓ 

Document que té per objecte la
regulació dels mitjans, formes i

procediments de participació de la
ciutadania en la gestió municipal,

així com de les entitats ciutadanes
d'aquest, conforme al previst en la

Constitució i les Lleis. 

Reglament de Participació

Procés de consulta i diàleg entre
la ciutadania i l'administració

pública municipal sobre quines
són les prioritats d'inversió d'un

municipi. 

Pressupostos
Participatius Plataforma en la que la

ciutadania pot compartir les
seues aportacions sobre

propostes municipals.

Portal de Participació

Espai per a impulsar
l'apropament de

l'administració pública
municipal a la ciutadania,

facilitant la seua
comunicació.

Consell de
Participació



Què tenim a Alfara per a
participar?

Reglament de participació ciutadana: https://cutt.ly/yDmA0MW

Consell Veïnal: https://cutt.ly/mDmFkUN 

Pressupostos Participatius



CONSELL
VEÏNAL

PRIMERA EDICIÓ 

Canalizació de demandes.

Agent actiu en la dinamització de
la participació ciutadana a través
dels Pressupostos Participatius.

Espai de comunicació i intercanvi
entre el veïnat i l'equip de govern.

Metodologia Investigació-Acció

Participativa (IAP)

Elaboració del diagnòstic participatiu

municipal

Disseny de propostes per als Pressupostos

Participatius

Valoració, debat i priorització

https://www.dicc.hegoa.ehu.eus/listar/mostrar/132


1.FASE
DIAGNÒSTIC

0.FASE DE
CLAUSURA

Comiat de les persones
integrants de la primera
edició del Consell. Objectius:

- Conceptualitzar la problemàtica.
- Obtindre coneixement
exploratori.
- Contextualitzar el municipi.
- Mapa social.

Eines:
- Qüestionari a la ciutadania
sobre assumptes materials.
- Revisió fonts secundàries.
- Anàlisi de treballs previs.

2.FASE DE
TREBALL

0.FASE INICIAL

Selecció de les noves
persones que
integraran el Consell.

Objectius:
- Desconstruir i obrir-se cap a nous
punts de vista.
- Pensar solucions als reptes
municipals des de la innovació social.
-Treballar propostes.

Eines:
- Sessions de treball amb el
Consell.
-Sessions de devolució amb el
Consell i el personal de l'Aj.
- Portal de Pressupostos
Participatius.
- Eina per a validar propostes.

3.FASE
D'AVALUACIÓ

Objectius:
- Avaluar el procés, els resultats
i els seus impactes.
- Obtindre conclusions.
- Visualitzar aspectes de millora
per a les pròximes edicions.

Eines:
- Sessions de treball amb el
Consell.
-Sessions de devolució amb el
Consell i el personal de l'Aj.

METODOLOGIA
SEGONA EDICIÓ



Segona edició del
Consell Veïnal

Vols formar part?

https://equalitat.typeform.com/consellveinal

Inscripcions obertes a
partir del divendres dia 25
de març i fins al 7 d'abril
de 2022.



Sobre quines matèries
municipals volem

participar

Temes
En quins espais i quines
ferramentes necessitem

per a participar.

Canals i instruments
Els resultats poden ser

vinculants o simplement
consultius.

Abast

DINÀMICA 
L'Alfara que volem

disseny d'un projecte pilot



Gràcies per participar!
Que tingueu un bon dia

Pots enviar qualsevol pregunta o

suggeriment a

alfaradelpatriarca@equalitat.es


