OBJECTIUS
Fomentar que la ciutadania
conega els principis del govern obert
i la transparència de l’administració
pública

Potenciar les dades generades
per la ciutadania referides a la
ciutat (no a l’activitat de l’entitat) i la
reutilització de dades públiques

Promoure els beneficis
que comporta la transparència
de l’administració pública i el
bon govern

Transmetre coneixements sobre
el procés democràtic i la presa de
decisions en l’entorn escolar i la seua
relació amb el bon govern

Fomentar el compromís
ciutadà amb el dret a saber (accés de
la ciutadania a la informació de les
administracions públiques)

Fomentar l’anàlisi de la
informació municipal per a conéixer
l’entorn i el funcionament de la
democràcia

Reflexionar sobre la importància
d’una ciutadania informada

Formar a les entitats no lucratives
en el bon exercici de la transparència
i el bon govern

Conéixer la ciutat a partir de
les dades que oferix el portal de
transparència i dades obertes de
l’Ajuntament de València

Formar a la ciutadania en
pràctiques de transparència de
l’administració pública i el bon govern

QUAN I ON SOL·LICITAR-LES
Consulta tota la informació en:

www.valencia.es/val/campanyes-municipals
Accedix a la seu electrònica per a la tramitació:
https://bit.ly/2WixT3H
El termini per a presentar les sol·licituds és
del 18 de maig al 16 de juny de 2021.

QUANTIA
Els projectes podran ser
subvencionats fins a
5.000 €

QUI LES POT SOL·LICITAR
Associacions i entitats no lucratives inscrites en el Registre
d’Entitats Ciutadanes de l’Ajuntament de València (amb anterioritat
al termini de presentació de sol·licituds).
Centres educatius de qualsevol nivell ubicats al terme municipal
de València (Infantil, Primària i Secundària), incloent-hi els centres
d’educació especial, d’ensenyaments post obligatoris (Batxillerat,
cicles formatius de Formació Professional, Formació Professional
Bàsica i estudis universitaris) i educació de persones adultes.

REQUISITS DE LES
PERSONES SOL·LICITANTS
directament les activitats subvencionables
1 Desenvolupar
al municipi de València.
justificat correctament qualsevol subvenció
2 Haver
atorgada per l’ Ajuntament de València que els haja sigut
concedida amb anterioritat o reintegrar, si cal, els fons no
justificats.

al corrent del compliment de les obligacions
3 Estar
tributàries amb totes les administracions públiques i també
amb la Seguretat Social. No tindre cap deute pendent amb
l’Ajuntament de València.

de mitjans i capacitat suficient per a l’execució
4 Disposar
del projecte o activitat per la qual es sol·licita la subvenció.
Les entitats beneficiàries no podran incórrer en cap de les
circumstàncies previstes en l’article 13.2 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions.

TERMINI D’EXECUCIÓ I
COMUNICACIÓ D’INICI D’ACTIVITAT
Les entitats beneficiàries podran desenvolupar les activitats
durant l’any 2021 o bé desenvolupar-les durant 1 any a
comptar del moment del cobrament.

MÉS INFORMACIÓ
Servici de Transparència i Govern Obert
Ajuntament de València
C/ Convent Sant Francesc, 2, 3a planta.
46002 - València
962 081 843
sgovernobert@valencia.es
www.valencia.es/val/campanyes-municipals

