
Cristina Alemany Campos i Jose Rodado Hernández com a regidor i regidora d’este Ajuntament, 
proposen al ple de la Corporació de l'Ajuntament de Bétera l'aprovació de la següent:

MOCIÓ

Durant 30 anys els ajuntaments valencians han contribuït de manera decidida a la modernització  
del  nostre  país.  Des dels  pobles  i  ciutats  s’ha  garantit  als  ciutadans  i  ciutadanes  el  dret  de  
participar activament en la vida política local, mitjançant l'elecció lliure i  democràtica dels seus  
representants, avançant en el principi de transparència i enfortint les responsabilitats dels electes  
cap als ciutadans i ciutadanes. Cosa que ha dignificat els nostres pobles i ciutats i ha estat motor  
important per al progrés del nostre país. 

La  transparència  és,  hui  en  dia,  un  component  essencial  per  la  democràcia  local  i  pel  
desenvolupament de l’activitat municipal.  Contribuïx a una millor rendició de comptes per part de 
les autoritats als ciutadans i ciutadanes i constituïx una eina per a reduir els espais de possible  
discrecionalitat, abús de poder o corrupció.  
 
Els  recents  casos  de  corrupció  que  afecten  alguns  ajuntaments  generen  un  major  
descontentament i desafecció de la ciutadania cap a les institucions polítiques democràtiques i  
erosiona la credibilitat i l’estabilitat institucional i col·lectiva. 

Estos casos no poden posar en dubte l’honesta tasca que milers d’homes i dones al País Valencià  
realitzen cada dia al capdavant dels ajuntaments. Tampoc poden qüestionar permanentment el  
paper dels governs locals com a instruments imprescindibles per millorar la qualitat de vida dels  
ciutadans i ciutadanes. 
 
 
Amb tot, hui és més necessari que mai reaccionar i aplicar amb rigor mesures de garantia de la  
qualitat democràtica i de la bona gestió del món local, algunes d’elles previstes ja en la legislació  
vigent.   

Per tot això, sol·licitem l'adopció del següent:

ACORD

PRIMER.-  Creació de la Carta de Serveis Públics en esta corporació, pel que fa als serveis 
prestats directament com als externalitzats, per fer públics els compromisos concrets i tangibles de  
prestació, establint terminis i determinant nivells de qualitat de la prestació dels serveis. La carta  
de serveis públics ha de servir per posar de relleu el cost, la qualitat i la rellevància del servei. Esta  
informació bàsica haurà de fer-se pública.

SEGON.- Abans de dos mesos des de la finalització de cada exercici comptable i amb periodicitat  
anual,  l’Ajuntament  de  Bétera  publicarà  un  detall  dels  rebuts  dels  NIF/CIF  de  totes  aquelles  
empreses  o  autònoms  que  superen  els  1000  euros  de  facturació  anual,  indicant  l’àrea  de  
l’Ajuntament o responsable de qui  depèn,  nom de l'empresa i  un breu resum dels  conceptes  
facturats. 

TERCER.- Els regidors responsables de cadascuna de les àrees de gestió municipal, realitzarà  
dins dels dos primers mesos de l’any, un informe detallat d’aquelles empreses o autònoms que  
superen anualment la facturació màxima que marca la Llei de Contractes de les Administracions  
Publiques, i no tinguen cap relació contractual amb l’Ajuntament. Indicant amb claredat els motius  
pels quals no és necessari que este servei o compra s’acollisca a la citada llei. O donant solucions  



urgents per fer que s’ hi adapten.

QUART.- Dins del web de l’Ajuntament de Bétera, es crearà un apartat nomenat “transparència 
en la gestió”, on mensualment s’actualitzaran les dades acordades en la present moció.

En Bétera, 5 de gener de 2011 

Signat,

Cristina Alemany Campos Jose Rodado Hernández


