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RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA

PUBLICACIÓ DE LA RELACIÓ DE DECRETS I RESOLUCIONS D E L’ALCALDIA I
TINENCES D’ALCALDIA EN LA PÀGINA WEB DE L’AJUNTAMEN T D’OLIVA

Atès que un dels objectius del govern municipal és fer de l’Ajuntament d’Oliva
una administració cada vegada més transparent i propera a la ciutadania.

Atès que al llarg dels últims anys la pàgina web municipal ha avançat pel que fa
a transparència: publicació d’edictes, bases i procediments selectius, contractacions i
adjudicacions, pressupost municipal, detall de les despeses de la corporació municipal,
publicació de les actes del Ple, nou apartat de transparència d'alcaldia, etc. Però, tot i
així, encara queden moltes mesures a adoptar per incrementar els mecanismes i les
eines per facilitar i millorar la transparència i la rendició de comptes a la ciutadania.

Atès que,  segons disposa l’article 42 del  ROF: “l’acalde donarà compte,  en
cada sessió ordinària  del  Ple,  de les  resolucions que haja adoptat  des de l’última
sessió  plenària  ordinària  perquè  els  regidors  coneguen  el  desenvolupament  de
l’administració municipal als efectes del control i fiscalització dels òrgans de govern,
previstos en l’article 22.a), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril”.

Atès  que  l’ordenament  jurídic  (Llei  19/2013,  de  9  de  desembre,  de
Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern; i Llei 2/2015, de 2 d’abril,
de la Generalitat Valenciana, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana
de la Comunitat Valenciana) reconeix el dret dels ciutadans a accedir a la informació
pública, a fi i efecte de facilitar la seua participació en els assumptes públics i afavorir
la transparència. 

Considerant que 

Per estos motius, en virtut de les atribucions i facultats que em confereix la llei,

RESOLC

PRIMER.-  La  publicació  de  la  relació  de  decrets  i  resolucions  signats  per
l'alcaldia, així com per les tinences d'alcaldia, en la pàgina web de l'Ajuntament d'Oliva.
D'inici, la freqüència serà setmanal, i anirà augmentant progressivament a mesura que
els recursos humans de la Secretaria General ho permeten.
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SEGON.- Atorgar als grups polítics municipals de la corporació la possibilitat de
consultar diàriament la relació de decrets i resolucions signats per l'alcaldia, així com
per  les  tinences  d'alcaldia.  Amb  esta  finalitat,  els  serveis  informàtics  municipals
procediran a instal·lar en els ordinadors dels grups polítics la ferramenta de software
necessària per fer possible dita consulta. 

TERCER.-  Donar  trasllat  de  la  present  resolució  als  tinents  d'alcalde,  al
departament de comunicació, als serveis informàtics municipals i als portaveus dels
grups polítics municipals.

Així ho disposa el Sr. Alcalde, David González Martínez, Oliva 25 d'agost de 2015.

             L'Alcalde La Secretària General

David González Martínez   Ana Moreno Rodilla
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