
MOCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UN PROTOCOL PROPI DE TRANSPARÈNCIA 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 
Des del passat abril del 2015 que està aprovada la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de 
Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana, on s’obliga a ajuntaments i òrgans 
dependents a publicar la informació econòmica i pressupostària –inclosos tots els 
contractes-, la informació jurídica, i el resum de personal i d’alts càrrecs.  
 
El compliment de la norma permet garantir els drets d'accés de la ciutadania a la informació 
pública del consistori i a la reutilització de les dades al publicar-ho en formats que ho 
possibiliten. 
 
Des de la publicació de la nova web municipal de Pedreguer, molts punts dels que 
s’indiquen a la llei es compleixen, però hi ha d’altres que encara no. 
 
Per tal de desenvolupar la norma correctament i fer-ho de manera més participativa, 
transparent i consensuada, seria una bona opció l’elaboració d’un Protocol de 
Transparència i Bon Govern, on es recollirien el detall dels compromisos adoptats en 
cadascun dels apartats i àmbits funcionals en què s'estructura el Portal i el seu grau 
d'actualització, com també l’Àrea responsable de vetllar que esta informació estiga en tot 
moment de forma àgil, veraç, íntegra i entenedora, de tal manera que la ciutadania, entitats i 
institucions puguen conèixer quins són els continguts a què es compromet l’Ajuntament a fer 
públics, amb quina periodicitat (de manera automatitzada o bé de forma agrupada per 
períodes temporals o només en el cas de variació o modificació de la documentació 
presentada) i de quina forma, podent exercir així un control democràtic cap al funcionament 
de l’Ajuntament en un aspecte cabdal com ho és el de la transparència i el bon govern. En 
la seua elaboració i seguiment, caldria que tingueren la possibilitat de participar tant grups 
polítics com treballadors/es municipals, ciutadans/es i col·lectius locals. 
 

    
D’altra banda, actualment es troba en procés d’elaboració el Reglament Municipal 
de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Pedreguer. Aquest reglament, i els 
òrgans que en resultaran, poden constituir un bon marc per al debat i 
desenvolupament a nivell local de la normativa aplicable en matèria de 
transparència, per la qual cosa es creu convenient que s’agilitze la seua creació i 
que en ell s’establisca de quina manera es durà a terme la supervisió i proposició en 
matèria de transparència, i en concret respecte este Protocol de Transparència i 
Bon Govern. 
 
És per tot açò, que des de la CUP de Pedreguer es proposen els següents: 
 

ACORDS 
 

http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?id=null&sig=002988/2015&L=2
http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?id=null&sig=002988/2015&L=2


1. Completar la web municipal d’una manera definitivament transparent en un termini 
no superior a 30 dies, on s’adjuntarà tota la informació completa i d’una manera 
realment transparent tal i com s’enmarca dins la Llei. 

2. Crear un protocol de transparència propi, el qual també estudiarà la viabilitat de 
publicar a la web altres aspectes no inclosos a la Llei (seguiment mocions, 
sentències i resolucions judicials,...). En este protocol tindran la possibilitat 
d’elaborar-lo i fer el seu seguiment tant grups polítics com treballadors/es municipals, 
ciutadans/es i col·lectius locals, així com mitjançant el futur Reglament Municipal de 
Participació Ciutadana.  

3. Agilitzar l’elaboració i l’aprovació del Reglament Municipal de Participació Ciutadana, 
amb la participació dels grups polítics, les entitats locals i la ciutadania que ho 
desitge. 


