ACTA DE LA COMISSIÓ DE TRANSPARÈNCIA
Dia:
Lloc:

Dimarts 8 de novembre de 2016, de 9.15h a 10.55h
C/ Sol, 1, 3a, sala de reunions

ORDRE DEL DIA:
1.
Aprovar les actes de les sessions anteriors
2.
Codi ètic
3.
Cartes de Servei
4.
Precs i preguntes
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. Miquel Soler i Antolí, regidor de Guanyem
Sr. Antoni Font i Renom, regidor de CiU
Sr. José Luis Fernández Diaz, regidor de Ciutadans
Sr. Lluís Monge Presència, regidor de PSC
Sr. Esteban Gesa Para, regidor del PP
Sra. Sílvia Godé, cap de Transparència i Organització
Secretària: Rosalia Cañavate

Desenvolupament de la sessió:
1.

APROVAR LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS

S’aproven les actes de les sessions d’octubre de 2016, l’ordinària del dia 4 i l’extraordinària del
dia 20, ja que es van enviar els esborranys als membres de la Comissió de Transparència i no s’ha
presentat cap al·legació.

2.

CODI ÈTIC

El regidor Rossinyol reprèn el debat iniciat en la sessió anterior i dóna la paraula al regidor
Fernández, que explica detalladament les esmenes plantejades pel grup de Ciutadans. Entre elles,
demana deixar més clar com es farà la rendició de comptes i l’escrutini públic, cosa amb la que
coincideix el regidor Monge, i afegir algunes recomanacions pel que fa als càrrecs i a la moció al
respecte que va aprovar el Ple.
La regidora Hinojo diu que aquests són els principis inspiradors i la concreció es trasllada a les
normes de conducta, i recorda que els reglaments estableixen obligacions, no recomanacions.
Després de diversos comentaris dels membres de la taula, s’acorda fer la consulta jurídica de si es
podrien incloure com a annex.
El regidor Monge recorda que també s’ha de concretar el règim sancionador, i la senyora Godé
respon que aquest està previst en la Llei de Transparència.
La regidora Rubio opina que hi ha delictes que tothom entén com a corrupció i altres que no, i el
regidor Soler comenta que es tracta de definir com exercir èticament la funció pública, i el Codi
ha de donar exemple.
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Al regidor Rossinyol li preocupa el risc de prejutjar les persones abans de sentències fermes.
El regidor Gesa comparteix el neguit per ficar tothom al mateix sac i considera que és molt
complicat definir el que és corrupció i el que no.
El regidor Monge diu que s’ha de recuperar una situació de normalitat i reitera que un polític ha
d’estar sotmès a l’opinió pública i a l’escrutini.
Després d’una estona debatent diversos casos, el regidor Rossinyol demana que el govern
presenti un redactat més concret i es sotmeti a la votació dels grups en la propera sessió.

3.

CARTES DE SERVEI

La regidora Hinojo informa de que es porten a aprovació inicial al Ple de novembres les següents
Cartes de Serveis: Medi Ambient Urbà, Prevenció d’Incendis, Protecció Civil, Policia Municipal,
SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les Dones) i Abastament d’aigua potable i no potable.
Demana que si algú vol presentar al·legacions ho faci a la Comissió Informativa de l’Àrea del
Servei corresponent, però agrairà que li facin arribar abans perquè ella pugui enviar-les als serveis
i aquests preparin la informació necessària per a resoldre els dubtes que es plantegin.

4.

PRECS I PREGUNTES

El regidor Fernández reclama resposta a unes preguntes sobre Policia presentades el 19 d’agost, i
diu que tres mesos és un termini totalment excessiu perquè quan hi ha bona voluntat es
traslladen més ràpidament. La regidora Hinojo li demana les preguntes pendents perquè no tenia
constància.
D’altra banda, el regidor Fernández també torna a demanar disposar de les imatges gravades del
Ple perquè entén que aquest és l’àmbit que ha de vetllar per aquesta transparència.
El regidor Soler explica que està en marxa un procés d’implantació del sistema de vídeo acta del
Ple, que permetrà aquest accés i dependrà de Secretaria.
Per acabar, la regidora Hinojo diu que el regidor Gesa va preguntar per la situació del Cas Mercuri
i diu que farà arribar la informació a tothom.
Com no dóna temps a tractar més temes, el regidor Rossinyol aixeca la sessió.
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