ACTA DE LA COMISSIÓ DE TRANSPARÈNCIA
Dia:
Lloc:

Divendres 1 de juliol de 2016, de 10.30h a 11.30h
Edifici Narcís Giralt, 3a, Sala de reunions

ORDRE DEL DIA:
1.
2.
3.
4.
5.

Aprovar l’acta de la sessió anterior
Proposta d'Intervenció per a l'auditoria econòmica
Seguiment de la Llei de Transparència
Informar de l’auditoria interna
Informar de l’auditoria ciutadana

ASSISTENTS:
Sr. Carles Rossinyol i Vidal, regidor de CiU, presideix la sessió
Sr. Xavier Guerrero i Cano, regidor d’ERC
Sra. Glòria Rubio Casas , regidora de La Crida
Sra. Elena Hinojo Navarro, regidora d’Unitat pel canvi
Sr. José Luis Fernández Díaz, regidor de Ciutadans

Sr. Lluís Monge Presència, regidor de PSC
Sr. Joan Romagosa, interventor
Sra. Sílvia Godé, cap de Transparència i Organització
Secretària: Ana Valle
EXCUSAT:
Sr. Miquel Soler i Antolí, regidor de Guanyem
ABSENTS:
Sr. Antoni Font i Renom, regidor de CiU
Sr. Esteban Gesa Para, regidor del PP

Desenvolupament de la sessió:

1.

APROVAR L’ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

S’aprova l’acta de la sessió anterior, del 20 de maig de 2016, ja que es va enviar l’esborrany als
membres de la Comissió de Transparència i no s’ha presentat cap al·legació.

2.

PROPOSTA D'INTERVENCIÓ PER A L'AUDITORIA ECONÒMICA

El regidor Rossinyol comenta que cal decidir l’abast tant material com temporal de l’auditoria
econòmica. Recorda que se li va encomanar a l’interventor que fes una prospecció amb diferents
empreses d’auditoria per a tenir una idea general de les magnituds i per a prendre la decisió
sobre l’abast real.
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L’interventor diu que van enviar una petició al Col·legi d’auditors censors, sense èxit, perquè no
tenen una borsa especialitzada en sector públic. També van fer una visita a la Sindicatura de
Comptes i ells tampoc tenen un grup d’empreses homologades, però que li van derivar a la
Diputació de Barcelona que, per a prestar servei d’assistència a les entitats locals que ho
sol·licitin, té un acord marc fruit d’un concurs en el que hi ha 8 empreses seleccionades amb un
preu/hora. Així, tota la documentació aportada pel senyor Romagosa està feta en base amb
aquests criteris establerts per la Diputació.
L’interventor comenta que es va redactar un document (Base per a la formulació d’ofertes per a
la contractació d’una revisió de regularitat d’estats i comptes intermedis i una auditoria de
sistemes i procediments mitjançant un procediment negociat amb o sense publicitat) per tal de
definir i acotar el que es demanava a aquestes empreses.
Afegeix que totes van reaccionar ràpidament. Una empresa va dir que no estava interessada en
participar i altres dues encara no han contestat. Recorda que l’objectiu d’això és fer un plec de
condicions, a partir del qual després les empreses que vulguin faran les ofertes que considerin
oportunes. Per tant, es tracta d’una fase de pre-dibuixar el preu base amb el qual s’ha de partir
en el procés d’adjudicació.
Així doncs, a dia d’avui la informació és incomplerta, ja que només és té informació sobre 5
empreses. Es tracta d’un conjunt variat on hi ha empreses grans, mitjanes i petites. Es detalla la
data en que es van reunir amb cada una d’elles, la data de resposta i les hores que han proposat.
Amb aquesta informació, es presenta un quadre resum amb el cost hipotètic per cada una de les
ofertes en base a un preu/hora determinat per la Diputació en el seu concurs (58,00€/hora, IVA
exclòs). A partir d’aquí, cal establir el criteri de partida i insisteix en que és una aproximació de la
informació rebuda i fa l’observació de que hi ha una diferència molt important entre el preu més
car i el més barat.
El regidor Rossinyol comenta que tota aquesta informació serveix per tenir una idea de les xifres,
per orientar el pla de clàusules administratives i, per tant, opina que en aquesta sessió s’hauria
d’acordar el termini que es consideri més adient.
Durant una estona debaten sobre quins anys són els més adients, on cadascú aporta la seva
opinió al respecte. El senyor Romagosa pensa que és millor esperar i reflexionar-ho una mica, ja
que encara falta informació d’algunes empreses i, a més, hi ha molta diferència d’hores entre les
diverses propostes.
El regidor Rossinyol proposa agafar Faura-Casas Auditors-Consultors SL com a refent, ja que es
tracta d’una entitat seriosa i de qualitat. Així doncs, agafar com a punt de partida la seva proposta
(amb una reducció del 20% aproximadament) i, a partir d’aquí, determinar el termini que es vol.
L’interventor està totalment d’acord amb ell (descarta fer una mitjana aritmètica entre totes).
Comenten que al plec de condicions s’haurà de determinar l’equip de treball que es vol.
El senyor Romagosa informa que s’haurà de buscar finançament, fer una modificació del crèdit,
per tal de poder fer la contractació. Comenta a més, que aquest estudi està previst que es realitzi
durant uns tres mesos. Es contempla el seu inici a mitjans de setembre i finalitzar-ho abans de
desembre. Per tant, s’hauria d’iniciar la licitació al juliol. Si hi ha problemes de pressupost caldria
retardar-ho un mes.
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Els membres de la Comissió fan diversos comentaris sobre el procés d’auditoria i, finalment, el
regidor Rossinyol proposa un termini de 5 anys enrere (2011 – 2015). A partir d’aquí, s’ha de
parlar amb Serveis Econòmics, per tal d’habilitar una partida d’uns 110.000 - 115.000€
aproximadament (es tracta del resultat obtingut una vegada feta la reducció del 20% sobre
l’import que presenta Faura). L’interventor acabarà d’estudiar-ho i marcarà l’import que
tècnicament consideri correcte.

3.

SEGUIMENT DE LA LLEI DE TRANSPARÈNCIA

La regidora Hinojo pregunta si algú té alguna aportació al respecte de les Cartes de serveis que es
van enviar per mail a tots el membres de la Comissió.
El regidor Fernández opina que aquest tema no es tractarà aquí sinó a les Comissions
Informatives de les Àrees i que qualsevol aportació ja la farien arribar. Entén que al segon Ple
poden anar sense cap problema. A la senyora Godé li preocupa que si a les Informatives de les
Àrees surt una proposta de canvi, no s’estigui a temps per a l’aprovació del Ple de juliol. El regidor
Fernández dóna per fet que serà correcte, ja que sinó no haguessin parlat directament d’anar al
pròxim Ple. La senyora Godé demana que si algú troba algun aspecte de fons ho faci saber el més
aviat possible per poder-ho arbitrar.
Respecte a la publicitat activa, la senyora Godé informa que ara mateix es troben en el procés
que porta a l’aprovació oficial del que serà el Catàleg de Publicitat Activa de l’Ajuntament de
Sabadell, mitjançant decret. Ara es troben en els departaments perquè revisin, fins la setmana
que ve, la proposta d’interpretació de la Llei en quant a quina és la informació que s’ha de
publicar del seu àmbit de responsabilitat.
Pregunta a la resta de membres si prefereixen rebre el Catàleg un cop ja revisat o si prefereixen
tractar-lo en la propera comissió. El regidor Fernández proposa tenir la informació abans i
després tractar-la.
A més, la senyora Godé recorda que es celebra 1 any de l’entrada en vigor de la Llei de
Transparència i ha volgut fer un recull de les peticions que han tingut durant aquest any.
Concretament han estat catorze. Provenen bàsicament de partits polítics i entitats ciutadanes,
encara que també hi ha alguna de ciutadans individuals. Comenta que està agafant molta
dinàmica i valora positivament la posada en marxa de la comunicació externa.

4.

INFORMAR DE L’ AUDITORIA INTERNA

La senyora Godé recorda que la metodologia que tenien pensada no va poder funcionar, perquè
no va haver prous voluntaris per fer els grups de treball sectorials i, per tant, es va reorientar a fer
una única sessió de treball amb les 30 persones que van participar en aquest procés. Aquesta
sessió es va fer el 23 de juny i la van dinamitzar el degà de la Facultat de Polítiques de la
Universitat Pompeu Fabra i un professor també de polítiques (es va considerar que era l’opció
més adequada). De moment estan treballant la informació i encara no tenen retorn. No preveuen
cap altra acció abans de l’estiu. Es seguirà al setembre, ja que la previsió és que aquests
professionals tinguin tres o quatre entrevistes amb regidors i tècnics de l’Ajuntament per
complementar aquesta anàlisi i poder emetre un informe de proposta d’auditories en un Pla de
Mandat.
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5.

INFORMAR DE L’AUDITORIA CIUTADANA

La regidora Rubio informa que ja van concloure les sessions de debat presencials i que estan
acabant de tancar el document de conclusions. En principi, abans del 15 de juliol es farà públic i
prèviament s’enviarà a tots els membres de la Comissió. S’està treballant amb tots els
departaments, amb les propostes que han sortit de les jornades per preparar el document de
retorn de cara a poder presentar-lo cap a la tardor.

Un cop acabats de tractar tots els punts de l’orde del dia el Sr. Rossinyol pregunta si algú té
alguna qüestió a fer. El regidor Fernández considera que l’objectiu polític que s’hauria de marcar
fins a final d’any seria posar-se amb el Codi de bones pràctiques. La regidora Hinojo confirma que
hi ha una Comissió redactora que ja està treballant en el tema i diu que properament portaran
una proposta (l’esborrany ja està molt avançat).

Com no hi ha més temes a tractar, s’aixeca la sessió.
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