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ACTA DE LA COMISSIÓ DE TRANSPARÈNCIA 

  
Dia:  Dimarts 10 de gener de 2017, de 09.00h a 10.40h 
Lloc:  C/ Sol, 1, 3a, sala de reunions  
 
ORDRE DEL DIA:  
1. Aprovar l’acta de la sessió anterior 
2. Codi ètic i règim sancionador 
3. 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. Cristian Sánchez García, regidor del PSC 
Sr. José Luis Fernández Diaz, regidor de Ciutadans 
Sr. Lluís Monge Presència, regidor no adscrit 
Sra. Sílvia Godé, cap de Transparència i Organització 
Secretària: Rosalia Cañavate 

 
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 ordinària del 13 de desembre 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. CODI ÈTIC I RÈGIM SANCIONADOR 

 
El regidor Rossinyol reprèn la lectura de l’esborrany del Codi Ètic al punt 6.3. comentant les 
esmenes dels grups municipals i les corresponents propostes de la Comissió redactora. Es 
debaten aspectes com la informació que poden sol·licitar els càrrecs electes cenyint-se a les seves 
competències, així com la que es considera pública i pot demanar qualsevol ciutadà. També 
parlen de l’autoritat dels funcionaris per a facilitar o denegar aquest accés, i els avantatges i 
inconvenients de l’Open Data. La qüestió és matisar l’ús de les dades sensibles, reservades o 
especialment protegides. 
 
La regidora Hinojo destaca que el Codi és un compendi de regulacions (lleis de Transparència, de 
Protecció de Dades, etc.) per a remarcar la conducta ètica, però que és molt difícil que la redacció 
sigui molt més clara i concreta. La senyora Godé comenta que el Codi segueix els estàndards dels 
models que s’estan aprovant a altres municipis.  
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Sorgeix també la reflexió sobre la informació veraç o falsa, les diferents interpretacions de la 
realitat, i conclouen que l’esperit és el compromís de veracitat i la credibilitat de les fonts, segons 
els conceptes periodístics. 
 
Tenint en compte que molts arguments es repeteixen sovint en cada punt, el regidor Monge 
proposa arribar al final del text i fer una segona relectura tenint ja una visió global del document. 
 
D’altra banda, respecte la publicació de les agendes, alguns regidors consideren que hi ha 
reunions que poden ser pròpies d’una negociació política discreta o, fins i tot, caldria el vistiplau 
dels interlocutors implicats. En qualsevol cas, la tasca de “penjar" les dades a la web es fa 
corporativament, no a nivell individual. 
 
Pel que fa als ajuts públics, es plantegen els conflictes d’interès que poden sorgir pel fet de tenir 
participació, especialment en entitats sense ànim de lucre i cooperatives, i quan cal abstenir-se 
en les decisions que els afecten. 
 
El debat s’atura al punt 6.7. i el president aixeca la sessió, emplaçant a reprendre el tema a la 
propera reunió, prevista pel 7 de febrer. 
 


