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 València, 18 d’octubre del 2018 

REUNITS 

D'una part:  

− Neus Fàbregas Santana, – Regidora Delegada de Transparència, Govern Obert i 

Auditoria Ciutadana de l'Ajuntament de València 

− José Ignacio Pastor Pérez, Cap del Servici de Transparència i Govern Obert de 

l’Ajuntament de València 

− Pilar de la Torre Fornés, Cap de Secció del Servici de Transparència i Govern Obert de 

l’Ajuntament de València 

I d'una altra part: 

− Nuria Portillo Poblador, proposada  com a directora de la Càtedra 

− Paula Gil Collado, actuant per delegació de la Direcció Delegada d’Emprenedoria i 

Ocupació de la UPV 

− César Ferri Ramírez, actuant per delegació de la Direcció del Centre 

 

Seguidament, sent les 16 hores es procedeix a tractar cadascú dels punts de l’ordre del dia. 

 

1. Es constitueix la Comissió mixta de la Càtedra de Govern Obert, format pels membres 

que indica el Conveni de col·laboració, tant  per banda de l’Ajuntament de València 

com de la UPV: 

• Neus Fàbregas, Regidora de Govern Obert, Ajuntament de València 

• Jose Ignacio Pastor, Cap del Servici de Transparència i Govern Obert. Ajuntament 

de València 

• Pilar de la Torre, Cap de la Secció de Transparència Govern Obert. Ajuntament de 

València 

• Nuria Portillo, Directora de la Càtedra per la UPV 

• Paula  Gil Collado, per delegació de la Direcció Delegada d’Emprenedoria i 

Ocupació de la UPV 

•  César Ferri Ramírez, per delegació de la Direcció del Centre 

 

2. Es ratifica la proposta  de nomenament de Nuria Portillo com a directora de la Càtedra 

 

3. En quant a la valoració del funcionament de la Càtedra de Govern Obert com a tercer  

Punt de l’ordre del dia, es comenta els problemes de burocràcia que ha patit l’anterior 

director, els quals han afectat a la gestió de la càtedra, i el fet de que la convocatòria 

de beques es demora molt en el temps. 

Núria Portillo comenta la opció de les pràctiques d’empresa, per a realitzar les tasques 

de gestió. 

José Ignacio comenta que es va plantejar al Rector,  la proposta d’emprar una targeta 

prepagament per a realitzar compres, donat el problema que ha causat aquest tema a 
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l’hora de fer la justificació de les despeses , i que la UPV està d’acord: però no ha resolt 

la situació pel moment. 

A més, planteja com millorar la comunicació entre la Càtedra i l’Ajuntament, i per 

exemple posar les activitats previstes en l’Agenda de la Regidoria. 

Núria planteja que la persona que estiga de pràctiques podria preparar les notícies 

sobre la Càtedra que es publiquen per xarxes socials. 

Neus Fàbregas indica que hauria de fer-se un seguiment mensual per comprovar 

l’estat dels projectes i les accions realitzades, o comunicar per fites. 

José Ignacio apunta que es podria crear comunitat, donat que la Càtedra treballa per a 

l’Ajuntament. 

Paula comenta que s’ha dut un canvi a la web de càtedres de la UPV. 

 

4. En relació al quart punt sobre posada en comú i planificació de possibles línies de 

treball, programes i projectes per al curs 2018-2019, Neus pregunta a la nova directora 

sobre la seua proposta de projectes, i Nuria indica que proposa dos línies principals: 

treballar l’agenda 2030 a través de la transparència, i com a través de les dades 

obertes es pot arribar a l’Agenda 2030 

Neus indica que aquesta qüestió seria de gran interés per a l’àrea de cooperació, i el 

fet de conèixer quina mirada tenen els pressupostos  sobre l‘Agenda 2030: indicadors 

de vulneració per barri, amb la finalitat de redistribuir la renda. 

Núria indica que coordina un grup d’innovació, i que han tret pràctiques per a fer 

tallers sobre cóm  instal·lar el certificat digital i presentar tràmits a l’administració, i 

una altra sobre el dret d’accés vinculats a l’Agenda 2030.  

També la realització d’una guia en lectura fàcil sobre com instal·lar un certificat digital, 

amb l’alumnat de pràctiques curtes de entre 25-50 hores, per a 10 persones, i apunta 

com a línia de treball, emprant el sistema d’aprenentatge-servei, que els alumnes de 

pràctiques facen tallers o xerrades a altres alumnes sobre transparència. 

José Ignacio  apunta que s’ha de fer comunitat, donat que els alumnes fan el TFM del 

màster i després no es manté el contacte. 

Neus apunta que a banda de fer noves propostes de treball, s’hauria de reprendre els 

antics projectes que s’han quedat pendents d’executar, per exemple el tema del vot 

electrònic, a lo que Nuria respon que no pot assumir eixe projecte. 

Neus comenta que s’ha de fer una reprogramació dels projectes, i José Ignacio, que 

s’ha de fer una memòria del que es va fer, i el que falta per fer, i que en RiuNet hi ha 

publicats els TFG i TFM que es podrien explotar, per exemple el xatbot d’intel·ligència 

artificial, anàlisi del twitter, ontologia dels plens municipals, o l’inventari de Recursos 

de dades públiques  per a  entitats elaborat per Javier Latorre. 

Així mateix, la possibilitat que la càtedra edite els treballs de TFM, i que utilitze a 

l’Ajuntament com a objecte d’estudi, aprofitant el que ja hi ha. 

César apunta que una de les qüestions que el va cridar l’atenció és que no hi ha un 

històric de dades obertes. 

 

5. Priorització  de les actuacions més immediates i del temes pendents o en cartera. 
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En relació amb aquest punt,  Neus apunta de nou a que la directora de la càtedra 

elabore un document arreplegant les propostes de projectes a executar, així com 

recopilar l’estat dels que es van quedar pendents de fer, i la seua possible continuïtat. 

 

6. Contrastar la justificació de la subvenció presentada relativa a l’anterior curs 2017-

2018, per a la seua tramitació administrativa. 

 

En relació amb aquest punt, s’informa de la tramitació de la justificació presentada per 

la UPV  i les comprovacions fetes per banda del servici de transparència respecte als 

diners que han sobrat,  per tal d’aprovar la justificació i que es faça la devolució. 

 

 

I no havent-hi més assumptes per tractar s'alça la sessió. 
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