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ACTA DE LA COMISSIÓ DE TRANSPARÈNCIA EXTRAORDINÀRIA 

  
Dia:  Dijous 20 d’octubre de 2016, de 09.00h a 10.40h 
Lloc:  C/ Sol, 1, 3a, sala de reunions  
 
ORDRE DEL DIA:  
1. Proposta d'Intervenció per a l'auditoria econòmica  
2. Esborrany del Codi Ètic 

 
ASSISTENTS: 
Sr. Carles Rossinyol i Vidal, regidor de CiU, presideix la sessió 
Sr. Xavier Guerrero i Cano, regidor d’ERC 
Sra. Míriam Ferràndiz 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. Ramon García Fernández, regidor de Ciutadans 
Sr. Lluís Monge Presència, regidor de PSC 
Sra. Sílvia Godé, cap de Transparència i Organització 
Secretària: Rosalia Cañavate 

 
EXCUSATS: 
Sra. Glòria Rubio Casas, regidora de La Crida 
Sr. Joan Romagosa, interventor 
ABSENTS: 
Sr. José Luis Fernández Díaz, regidor de Ciutadans 
Sr. Esteban Gesa Para, regidor del PP 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
1. PROPOSTA D'INTERVENCIÓ PER A L'AUDITORIA ECONÒMICA  
 
El regidor Rossinyol excusa l’absència de l’interventor i obre el debat sobre la seva proposta 
d’auditoria econòmica. 
La regidora Hinojo explica que va fer-li una al·legació sobre el plantejament de l’execució dels 
treballs, en el sentit de que seria convenient una supervisió per part de la Comissió de 
Transparència, perquè quedi més clar en quant a percepció ciutadana i dels grups municipals. Per 
això, l’interventor va incloure al plec de clàusules que “la intervenció general amb la periodicitat 
que estableixi la Comissió de Transparència donarà compte a aquesta Comissió del 
desenvolupament dels treballs realitzats per l’empresa adjudicatària, en el curs del procés 
d’execució del contracte d’auditoria”. 
El regidor Soler entén que s’està demanat introduir una segona lectura tècnico-política i el 
regidor Rossinyol està d’acord amb que, sense qüestionar les competències de l’interventor, 
aquesta Comissió pugui tenir més informació en el moment de prendre les decisions.  
El regidor Soler creu que és funció bàsica d’aquesta Comissió poder fer una mirada externa, que 
pugui estar d’acord o discrepar de la lectura de l’interventor. 
El regidor Rossinyol proposa afegir que, si la Comissió ho considera pertinent, pugui citar a 
l’empresa i plantejar-li directament les preguntes oportunes respecte el desenvolupament de la 
l’auditoria. 
Amb aquesta modificació s’aprova la proposta de l’interventor. 
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2. ESBORRANY DEL CODI ÈTIC  
 

La regidora Hinojo demana als representants dels grups municipals que plantegin les seves 
esmenes al Codi Ètic, que s’ha redactat amb la intenció d’aconseguir el consens de tot el Ple 
perquè perduri en el temps. 
 
El regidor Monge explica detalladament els punts de la proposta que va enviar i, arran d’això, els 
membres de la Comissió debaten diverses qüestions, com la vinculació dels alts càrrecs com a 
representants de l’Ajuntament, l’ús partidista de la informació, la consideració d’obsequis i o 
deferències protocol·làries en l’exercici de les seves responsabilitats, la documentació que pot 
conservar algú al finalitzar el seu nomenament, etc.  
 
La senyora Godé pren nota d’algunes propostes de millora del redactat. Remarca que la voluntat 
és que sigui un Reglament i aquest té una estructura determinada. També recorda els fonaments 
tècnics de la Llei, i la seva complexitat quant a la doble naturalesa d’ètica i de bon govern.  
 
El regidor Rossinyol diu que cal pensar en l’aplicació real de les normes i com més precís i 
exhaustiu sigui el text més difícil serà arribar a un acord, perquè cadascú té diferents opinions i 
concepcions d’alguns termes.  
 
La sessió s’ha d’aixecar i s’emplaça a continuar debatent les propostes a la propera sessió. 
 
 
 
 


