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ACTA DE LA COMISSIÓ DE TRANSPARÈNCIA 

  
Dia:  Dimarts 4 d’octubre de 2016, de 09.00h a 10.00h 
Lloc:  C/ Sol, 1, 3a, sala de reunions  
 
ORDRE DEL DIA:  
1. Aprovar l’acta de la sessió anterior 
2. Proposta d'Intervenció per a l'auditoria econòmica 
3. Seguiment de la Llei de Transparència  
4. Informar de l’auditoria interna 

 
ASSISTENTS: 
Sr. Carles Rossinyol i Vidal, regidor de CiU, presideix la sessió 
Sr. Xavier Guerrero i Cano, regidor d’ERC 
Sra. Míriam Ferrándiz Saus, regidora de La Crida 
Sra. Elena Hinojo Navarro, regidora d’Unitat pel canvi 
Sr. Miquel Soler i Antolí, regidor de Guanyem 
Sr. Antoni Font i Renom, regidor de CiU 
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: Rosalia Cañavate 

 
EXCUSATS: 
Sra. Glòria Rubio Casas, regidora de La Crida 
ABSENT: 
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, de l’1 de juliol 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  

 
L’interventor diu que ja està llest el plec de condicions tècniques i administratives de l’auditoria 
econòmica, però està pendent de la fi del termini d’exposició pública de la modificació de crèdit 
que va aprovar el Ple per a disposar d’ell i iniciar la contractació. Tot seguit explica detalladament 
aspectes com el preu de licitació, els treballs que inclou, els criteris de selecció, els àmbits a 
auditar, el temps previst pel procediment, etc. i diu que enviarà el document als membres de la 
Comissió perquè el puguin revisar. 
El regidor Rossinyol demana que, si algú té alguna cosa a dir ho comuniqui abans d’una setmana, 
per a incloure el punt a l’ordre del dia d’una reunió extraordinària que, després de contrastar les 
respectives agendes, s’acorda convocar-la per dijous 20 d’octubre a les 9h. Si no hi ha cap 
comentari per part de ningú, el punt serà donar per aprovat el plec. 
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3. SEGUIMENT DE LA LLEI DE TRANSPARÈNCIA 
 
La regidora Hinojo explica el “Catàleg d’informació municipal”, enviat prèviament als membres de 
la Comissió, que facilita a la ciutadania l’estructura de les dades obligatòries per llei. El document 
s’aprovarà mitjançant decret de la regidoria.  
 
La senyora Godé explica que es tracta d’un salt important en el nivell d’exigència. Fins ara 
estàvem centrats en el compliment de la publicació, i superada aquesta fase augmentem  
l’exigència amb el requisit del compromís d’actualització. Per això, des de l’IAS s’està treballant 
una aplicació que incorporarà eines que permetin més control, com un sistema d’alertes. A 
continuació comenta altres detalls de les dades que es poden trobar al catàleg.  

 
Respecte al Codi Ètic, la regidora Hinojo diu que enviarà l’esborrany als membres de la Comissió 
perquè puguin treballar-lo i fer les aportacions que considerin oportunes, que es debatran en la 
sessió extraordinària dia 20.  
 
Pel que fa a les Cartes de Servei, la senyora Godé informa de l’aprovació inicial al Ple del primer 
conjunt, que actualment es troba en període d’al·legacions i ja s’han rebut algunes, que 
s’inclouran a l’expedient. S’estan convocant les comissions redactores per valorar aquestes 
al·legacions.  També informa de que s’estan redactant les Cartes corresponents a la segona fase, 
amb un calendari de desenvolupament previst d’aprovació inicial al Ple del mes de novembre. 
  
 
4. INFORMAR DE L’ AUDITORIA INTERNA 
 
La senyora Godé recorda que es va contractar el Departament de Ciència Política de la Universitat 
Pompeu Fabra i, després de diverses reunions de treball al mes de juny, ara es faran una sèrie de 
reunions amb regidors i tècnics de cada àrea. Abans de final de mes preveuen tenir l’informe amb 
la valoració acadèmica d’aquests experts, contrastant la percepció dels treballadors amb la visió 
dels seus responsables. A partir d’aquí es proposarà un pla d’auditoria organitzativa, tenint en 
compte els àmbits d’actuació prioritària detectats, i entenent-la com un pla de mandat. 
 
El regidor Font pregunta si hi ha voluntat de repetir l’enquesta l’any 2017, que seria important 
per a tenir una sèrie temporal i valorar l’evolució d’aquesta percepció interna, i la regidora Hinojo 
considera que s’ha de fer així però deixant passar el temps necessari perquè es puguin introduir 
els canvis i avaluar els resultats. 
 
 
Canviant de tema, el regidor Soler trasllada a la Comissió que al Consell d’Administració de 
Comunicacions Audiovisuals de Sabadell va sorgir el dubte de com aplicar la Llei de Transparència 
a les empreses. També trasllada la petició del regidor Font respecte els criteris per a tenir una 
secció de Transparència al web de Ràdio Sabadell.  
D’altra banda pregunta pel resultat del procés participatiu de “Construïm Ciutat” i comenta que 
potser seria interessant incloure la informació de tots els projectes presentats, els que han 
guanyat i els que no. La regidora Ferràndiz diu que han rebut la mateixa demanda per altres vies i 
estan analitzant les dades per a veure com es pot fer tot plegat. 
 
Com no hi ha més temes a tractar, el regidor Rossinyol aixeca la sessió. 
 


