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1. Introducció 

 

L'Ajuntament de València, des de la Delegació de Transparència, Govern Obert i 

Auditoria Ciutadana, amb la col·laboració de la Delegació d'Educació, promou, 

organitza i convoca als Centres Educatius de la nostra ciutat a participar en el Concurs 

"VALÈNCIA, UNA CIUTAT TRANSPARENT". 

La Transparència política és l'obligació dels governs presentar comptes als ciutadans de 

tots els seus actes, especialment de l'ús dels diners públics i previndre així els casos de 

corrupció. Es tracta d'una pràctica social guiada per la sinceritat i per l'accessibilitat a 

tota la informació vinculada, i que concerneix i interessa a l'opinió pública, o a un 

sector d'aquesta, o fins i tot a una sola persona. Es a dir, és la preocupació per explicar, 

per fer comprendre, per reconéixer errors o mala praxi, per obrir arxius i anotacions i 

records, per descriure fidelment fets i circumstàncies. Tracta d'establir una relació de 

confiança entre qui demana o exigeix la transparència i qui la dóna, oposant-se al 

concepte d'opacitat. 

 

Este concurs fomenta la implicació i participació conjunta entre professorat i alumnat, 

per aconseguir un major aprofundiment en el coneixement sobre la Transparència, el 

Bon Govern i un dels principals instruments com és el Portal de Transparència i Govern 

Obert de l'Ajuntament de València. 

Desitgem oferir l'oportunitat de reflexionar sobre el model de govern actual 

per valorar aquesta temàtica en la societat i especialment amb els més joves. Es tracta 

d'interioritzar una cultura de confiança i transparència, per això volem propiciar amb 

aquest concurs la reflexió sobre:  

1. La importància de bones pràctiques en Transparència i Govern Obert. 

 2. El dret a saber.  

3. La publicitat activa. 

 

Este concurs es planteja amb la finalitat de difondre el portal de Transparència i Dades 

Obertes, com una font de coneixement sobre la nostra ciutat, a través de les dades 

que este portal ens ofereix. 
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2. Règim jurídic.  

 

El règim jurídic d’esta convocatòria serà el següent: 

 

- L’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de València, aprovada 

per acord plenari de 28 de juliol de 2016, publicada definitivament l’1 de 

setembre de 2016, i que són les bases generals que regulen la convocatòria. 

- La Llei 38/2003, de 13 de novembre, general de subvencions i el reglament que 

la desplega (RD 887/2006, de 21 de juliol). 

 

 

3. Objecte i finalitat del concurs 

L'objecte d’esta convocatòria és establir la regulació específica de la concessió dels 

premis del Concurs "VALÈNCIA, UNA CIUTAT TRANSPARENT", en règim de concurrència 

competitiva, la finalitat de la qual és difondre el concepte i praxi de la transparència i el 

govern obert. 

 

S'entén com a transparència  ampliar i reforçar la nitidesa de l'activitat pública, regular 

i garantir el dret d'accés a la informació i establir les obligacions de bon govern que 

han de complir els i les  responsables públics. Al mateix temps , el deure del "principi 

de publicitat activa" és proporcionar i difondre constantment la informació pública de 

les administracions (de forma clara, objectiva i accessible a tots) que es troba a les 

seues mans i la relativa a la seua actuació. És necessari avançar en la cultura de la 

transparència, per això és imprescindible implicar la societat. Amb esta iniciativa 

desitgem incentivar l'educació cívica de la nostra infància i joventut en valors associats 

a la transparència, el bon govern i la rendició de comptes. 

 

L'alumnat es mou en el món de les noves tecnologies, per la qual cosa amb este 

concurs propiciem el seu bon ús i utilització. A través del Portal de Transparència i 

Dades Obertes, alumnat i professorat poden generar els materials finals d'este 

concurs, que es remetran per a la seua valoració. Per a facilitar el procés de reflexió, 

prèviament a l'elaboració del treball i el desenvolupament de la campanya, es remetrà 

una Guia “Per a Conèixer la Transparència i el Seu Portal" als centres educatius que 

s'inscriguen en este concurs. 
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4. Objectius del concurs 

◘ Conèixer i interioritzar la importància de la transparència i el bon govern. 

◘ Potenciar la publicitat activa i promoure el dret a saber. 

◘ Sensibilitzar i visibilitzar al conjunt de la societat valenciana la idea del bon ús 

de pràctiques de transparència amb els treballs realitzats. 

◘ Promoure la participació i cooperació entre alumnat i professorat. 

◘ Fomentar l'ús de les TICS: conèixer la ciutat a partir de les dades que ofereix el 

portal. 

◘ Promoure l'anàlisi dels principals problemes del mal govern i els factors 

beneficiosos que, per contra, comporta la transparència i el bon govern. 

◘ Potenciar l'ús de la informació municipal per conèixer l'entorn i el 

funcionament de la democràcia. 

 

 

5. Requisits de participació, inscripció i terminis de convocatòria 

5.1. Requisits de participació. Podran participar en este concurs els centres 

educatius de la ciutat de València en els nivells d’Educació Secundària 

Obligatòria, ensenyament post obligatori (Batxillerat, cicles formatius de 

Formació Professional i formació Professional Bàsica), educació d'adults. Les 

categories a les quals pot presentar-se l'alumnat dels centres educatius seran: 

 

• Modalitat de redacció: podrà participar de forma individual l'alumnat pertanyent als 

centres educatius de la ciutat de València en els nivells assenyalats a l'apartat anterior. 

• Modalitat audiovisual: les persones participants seran els centres educatius, 

assenyalats a l'apartat anterior, a través d'un o diversos grups d'alumnat. 

• Modalitat còmic: podrà participar de forma individual o grupal l’alumnat pertanyent 

als centre educatius de la ciutat de València en els nivells assenyalats a l’apartat 

anterior. 

 

Els centres educatius participants accepten la regulació establida en esta convocatòria 

com a requisit imprescindible per a concursar. 

 

No podran participar en les respectives convocatòries les persones físiques, jurídiques 

o entitats que, complint els requisits específics de participació establerts en cadascuna 

d'elles, estiguen afectades en alguna de les causes de prohibició per obtenir la condició 

de beneficiaris que estableix l'article 13 de la LGS. 
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5.2. Inscripció: les sol·licituds es realitzaran únicament a través de la pàgina web 

http://educacio-valencia.es/projectes/campanya-concurs-valencia-una-ciutat-

transparent-educacio-en-transparencia-i-govern-obert/. 

 

5.3. Terminis de convocatòria: a partir de la publicació de l’extracte de la 

convocatòria al BOP (vegeu el punt 12 de la  convocatòria) començarà el 

termini de sol·licitud de participació i presentació dels treballs, que finalitzarà 

al cap de 20 dies a contar desde el dia després de la publicació. 

 

Una vegada rebuda la sol·licitud de participació i la presentació dels treballs, 

documentació que hauran d’emplenar i presentar per Registre General, entre 

la qual se sol.licitarà:  

 

• Instància de sol·licitud general, amb les dades del centre participant, en 

què se sol·licitarà participar en el concurs "València, una ciutat transparent. 

Educació en transparència i govern obert". 

 

• Declaració Responsable de no trobar-se en cap dels supòsits establerts a 

l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions. 

 

 

6. Modalitats 

Els treballs es realitzaran segons la modalitat a què es presenten, amb diferents 

materials o amb algunes plataformes generadores de contingut a utilitzar per part dels 

centres educatius, que s'exposaran en la guia de recursos didàctics. 

 

La temàtica que caldrà abordar serà la transparència i el bon govern en la nostra ciutat. 

En l’actualitat estem en un context econòmic, social i polític on la ciutadania manifesta 

un grau de desconfiança respecte de la política, les institucions i responsables públics 

arrossegat per les males pràctiques dutes a terme en els últims anys. El fet de poder 

saber com es gasten els nostres impostos, com es decideixen les qüestions que ens 

concerneixen o qui són els responsables de la presa de decisions farà que actuem amb 

una major actitud crítica, amb un major nivell d’exigència i, sobretot, obrirà les vies de 

participació en les decisions públiques a la ciutadania. En la vida política, econòmica i 

social d'un país democràtic és indispensable estar en un procés dinàmic per a 

aconseguir el major grau de transparència possible. És important aproximar les 

institucions a la ciutadania i per a això és fonamental que hi haja institucions 

democràtiques de qualitat i bon govern a través dels principis de transparència, 

participació i rendició de comptes. Entorn d'estes idees es desenvoluparà el  concurs 

“València, una ciutat transparent”. 
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Les modalitats en que es pot participar són: 

 

REDACCIÓ.  

. Redactar una crònica periodística sobre el barri en el que s’ubica el centre. 

. Escriure una narració breu. 

. Escriure una reflexió. 

 

S’han d’incloure les paraules claus següents: transparència, govern obert, rendició de 

comptes, publicitat activa, dret d’accés, bon govern, participació ciutadana, dades 

públiques, dades obertes, educació, valors. 

La redacció ha de presentar-se en format digital i s'utilitzarà qualsevol programa de 

tractament de textos, amb lletra Calibri en grandària 12. El mínim de paraules ha de 

ser 300 i el màxim de 500. 

 

AUDIOVISUAL. 

Un enregistrament d'imatges i so. La durada del treball no podrà ser superior a 1 

minut. L'audiovisual pot contenir per exemple: representacions teatrals, muntatges 

d'escenes, una entrevista, un anunci publicitari, una cançó, una coreografia, etc. 

entorn de la temàtica esmentada anteriorment. 

 

CÒMIC. 

Es presentarà en paper, cartolina o cartó, en grandària DIN A4, dibuixat i escrit a mà 

amb tècnica lliure, sense límit de vinyetes i amb un màxim de quatre pàgines a una 

sola cara i amb paginació.  

 

 

7. Presentació dels treballs. 

 

Els treballs s'hauran de remetre individualment, com adjunts, a l’adreça electrònica 

sgovernobert@valencia.es 

 

En l'assumpte s’ha d’indicar "VALÈNCIA, UNA CIUTAT TRANSPARENT", i en el contingut 

del missatge, les següents dades d'identificació: 

 

 Nom del Centre Educatiu. 

 Nom i cognoms del professorat responsable de l'activitat. 

 Nom i cognoms de l'alumnat participant. 

 Nivell educatiu de l'alumnat. 

 Modalitat: (redacció, audiovisual o còmic) 

 Títol. 
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El no emplenar d'aquests requisits i/o dades anteriorment citades comportarà 

l'eliminació automàtica en la campanya. L'organització pressuposa que els autors o les 

autores del treball posseeixen els drets sobre l'obra presentada, per la qual cosa no 

assumeix cap responsabilitat derivada d’este extrem per part de les persones 

concursants. 

 

8.  Criteris d’avaluació 

Els criteris d'avaluació que prioritàriament s'utilitzaran, conforme a allò que disposa 

l’article 18.5 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de València, 

seran: 

◘ L'adequació del treball a l’àmbit on es desenvoluparà i als objectius de 

la convocatòria. 

◘ Originalitat de la idea expressada en el treball. 

◘ Qualitat artística. 

◘ La innovació, la creativitat i el dinamisme per part de les persones 

concursants. 

◘ Afavoriment dels aspectes formatius o educatius que puguen comportar 

una millora de la qualitat de vida de la població destinatària.  

 

9. Jurat 

El jurat estarà format per personal de la Regidoria i del Servei d'Educació, així com 

personal expert del servei de Transparència i Govern Obert, i personal del SerTIC. 

El veredicte del jurat serà inapel·lable. 

 

10. Premis 

Modalitat redacció: 
Tres premis consistents en un val per un lot de llibres per valor de 200 € cadascun. 
 
Modalitat Audiovisual: 
Dos primers premis: un val per a material didàctic audiovisual o informàtic per valor de 
300 € cadascun. 
Dos segons premis: un val per a material didàctic audiovisual o informàtic per valor de 
250 € cadascun. 
Dos Tercers premis: un val per a material didàctic audiovisual o informàtic per valor de 
200 €. 
 



 
 

9 

Modalitat Còmic:  
Dos primers premis: un val per a material didàctic audiovisual o informàtic per valor de 
300 € cadascun. 
Dos segons premis: un val per a material didàctic audiovisual o informàtic per valor de 
250 € cadascun. 
Dos tercers premis: un val per a material didàctic audiovisual o informàtic per valor de 
200 €. 
 
Els premis seran adquirits amb càrrec a l'aplicació pressupostària JG 170 92400 48100, 
del Pressupost Municipal 2017 i seran lliurats en un acte a este efecte. 
La percepció dels premis se subjectarà a la normativa fiscal legal vigent. Cap 
participant podrà obtenir més d'un premi. 
 
No existirà obligació de practicar retenció o ingrés a compte sobre els premis la base  
de retenció dels quals no siga superior a 300 euros en virtut del que es disposa per 
l'art. 75.3 f) del Reglament de l'Impost sobre la renda de les persones físiques aprovat 
per Reial decret 439/2007, de 30 de març. 
 
Conforme a allò que disposa la disposició addicional segona, punt quart, de 
l’Ordenança general de subvencions, les persones participants hauran d'acreditar 
trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així 
com no ser deutors o deutores per resolució de procedència de reintegrament. Podrà 
autoritzar-se al Servei de Transparència i Govern Obert a obtindré directament 
l'acreditació del compliment d'estes obligacions de les persones premiades. 
 
Les persones participants podran substituir la presentació de la documentació 
acreditativa d’estar al corrent de les obligacions assenyalades a l’apartat anterior per 
mitjà de la presentació d’una declaració responsable, conforme al model que es 
transcriu seguidament. En este cas, amb anterioritat a la proposta de resolució de 
concessió de la subvenció haurà de requerir-se la presentació, en un termini de 15 
dies, de la documentació que acredite la realitat de les dades contingudes en la citada 
declaració. 
 

“DECLARACIÓ RESPONSABLE D'ESTAR AL CORRENT AMB LES OBLIGACIONS 

TRIBUTÀRIES I DE LA SEGURETAT SOCIAL 

A l'efecte de participar a la convocatòria del concurs educatiu “VALÈNCIA UNA CIUTAT 

TRANSPARENT”, 

En/Na.……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Amb DNI-NIF…………………………………………… 

Com a pare/mare/tutor/a de……………………………………………………………………………………….............. 

Amb domicili……………………………………………………………………………………………………. 

y NIF………………………………………………. 
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DECLARA: 

 

Trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat 

Social, en els termes establits en l'article 22 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 

s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions. 

I per deixar-ne constància, als efectes legals de poder obtenir la condició de persona 

beneficiàra i posteriorment procedir al cobrament del premi corresponent, signa esta  

declaració. 

Data: 

Signatura 

Signat: .......................................” 

Si les persones premiades són menors d'edat, es requerirà autorització expressa i 
signada pel pare, mare, tutor o tutora, per la qual es permet l'exhibició i publicació dels 
treballs premiats i l'aparició dels menors en alguna fotografia, si és el cas. 
 
Els premis en atenció a la concurrència d'una determinada situació del perceptor o 
perceptora no requereixen una justificació posterior, segons allò previst en l'art. 
30.7 LGS. 
 
 
11. Dret d’ús dels treballs presentats 

Els drets de reproducció dels treballs presentats correspondran a l'Ajuntament de 

València, i comportaran la cessió, en exclusiva, dels drets d’ús en els termes exposats 

en l'article 48 del Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text 

refós de la Llei de propietat Intel·lectual, modificada per les Lleis 5/1998, de 6 de març 

(d'incorporació al dret especial de la Directiva 96/9 CE), i 1/2000 de 7 de gener ( Llei 

d'enjudiciament civil). 

 

12.  Publicació, difusió de la convocatòria i resolució del concurs 

Aprovada la convocatòria per la Junta de Govern Local, serà publicada en la Base de 

Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que remetrà un extracte per a la seua 

publicació al BOP de València i a pàgina web d'Educació de l'Ajuntament de València: 

<http: educació-valencia.es/projectes/campanya-concurs-valencia-una-ciutat-

transparent-educacio-en-transparencia-i-govern-obert/. 
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La resolució del jurat constarà en acta i este dictarà el seu veredicte en un termini 

màxim de 15 dies a partir de la finalització de la data de lliurament dels treballs que 

consta en l'apartat 5.3 del punt 5. Este veredicte serà publicat en la BDNS i en la pàgina 

web municipal http://www.educacio-valencia.es, en l'apartat “Campanyes i 

Concursos”, i serà remés per correu electrònic, amb justificant de recepció, als centres 

educatius guardonats. 

La resolució de la concessió dels premis posa fi a la via administrativa.    

 

13. Crèdit pressupostari i quantia màxima del premis 

 

La despesa que es gènere d’este convocatòria anirà a càrrec de l’aplicació 

pressupostària JG170 92400 48100, del pressupost de l’exercici 2017, proposta 

2017/1220, per un import màxim de 3.600 euros conforme al detall següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Concepte Import 
(Exento 
IVA) 

 Item 

3 Vals regal 
llibres per 
valor de 
200,00 € 
cadascun 

600,00 € 2017/47570 

4 Vals regal 
material 
audiovisual i 
informàtic 
per valor de 
300, 00 € 
cadascun 

1.200,00€ 2017/47580 

4 Vals regal 
material 
audiovisual i 
informàtic 
per valor de 
250, 00 € 
cadascun 

1.000,00€ 2017/47590 

4 Vals regal 
material 
audiovisual i 
informàtic 
per valor de 
200, 00 € 
cadascun 

800,00 € 2017/47600 

 3.600,00€  


