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Ferran Pardo Llopis, portaveu del grup municipal BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ – Coalició 
Municipal Compromís fent ús de la legalitat vigent, presenta al Ple per al seu debat i aprovació 
si s’escau, la següent: 

 

MOCIÓ MILLORAR L’ACCÉS A LA INFORMACIÓ A TRAVÉS DE LA PÀGINA WEB 
MUNCIPAL 

L’obertura d’informació en mans de les administracions públiques, ens permet accedir a 
dades reals, contrastades o empíriques per formar-se una opinió. Este fet ajuda a millorar la 
capacitat per poder participar en aquelles qüestions que ens afecten, enfortint la 
conscienciació i la preocupació pels assumptes públics. 

La transparència i claredat informatives, fomenta a més la responsabilitat de les institucions. 

Per aconseguir l'objectiu de garantir esta obertura, tota la informació relacionada amb la gestió 
pública hauria d'estar exposada de manera ben visible perquè puga ser fàcilment consultada 
per qualsevol persona que aixina ho desitge. Les administracions públiques haurien de 
caminar cap al conegut com govern obert. El govern obert implica aprofundir en la 
transparència, alliberant les dades públiques i creant espais que faciliten l’accés i la 
comprensió de la informació. El distanciament més que evident entre la ciutadania i els 
representants polítics fa que siga necessari buscar solucions. La indiferència i el 
desconeixement allunya la ciutadania de la presa de decisions i degrada l’estructura 
democràtica. 

En este sentit, les institucions públiques haurien de fer un esforç per facilitar l’accés a la 
informació i aprofitar els recursos tecnològics per comunicar-se amb la ciutadania de manera 
més fluida. 

Per estos motius, des del BLOC Compromís presentem una sèrie mesures concretes per 
començar a caminar cap a l’horitzó de govern obert i millorar la fluïdesa de la informació.  

 

Per això, presentem al ple la següent proposta d’acords: 

1r. Publicar a la pàgina web els pressupostos d’una manera detallada creant un espai 
específic reservat a esta informació, una vegada siguen aprovats de manera definitva.  

2n. Publicar a la pàgina web municipal les retribucions econòmiques dels membres de la 
Corporació i dels grups polítics municipals creant un apartat específic reservat a esta 
informació. 

3r. Publicar a la pàgina web tots els convenis, ordenances, reglaments, plans municipals 
i estatuts que estan en vigor, així com les ajudes i les subvencions que es presten des 
de l’Ajuntament. 

4t. Publicar la informació estadística del municipi de la qual dispose la Corporació 
municipal. 

5é. Per millorar la comunicació amb el veïnat que es cree, si els recursos de la web ho 
permeten, una llista de correus a la que es puga subscriure qualsevol persona resident a 
Vinalesa per rebre la informació que siga del seu interés com pugen ser els bandos. 
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