ACTA DE LA COMISSIÓ DE TRANSPARÈNCIA
Dia:
Lloc:

Dimarts 7 de febrer de 2017, de 09.00h a 9.50h
C/ Sol, 1, 3a, sala de reunions

ORDRE DEL DIA:
1. Aprovar l’acta de la sessió anterior
2. Informar del cas Mercuri
3. Codi ètic i règim sancionador
4. Precs i preguntes
ASSISTENTS:
Sra. Elena Hinojo Navarro, regidora d’Unitat pel canvi, presideix la sessió
Sra. Montserrat Chacon i Rocamora, regidora d’ERC
Sra. Glòria Rubio Casas, regidora de La Crida
Sr. Miquel Soler Antolí, regidor de Guanyem
Sr. Ramon Vidal López, regidor d’Unitat pel canvi
Sr. Antoni Font i Renom, regidor de CiU
Sr. José Luis Fernández Diaz, regidor de Ciutadans
Sr. Josep Ayuso Raya, regidor del PSC
Sr. Esteban Gesa Para, regidor del PP
Sr. Lluís Monge, regidor no adscrit
Sra. Sílvia Godé, cap de Transparència i Organització
Sra. Júlia Carrasco, lletrada de l’Ajuntament
Secretària: Rosalia Cañavate
Desenvolupament de la sessió:
1.

APROVAR L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

S’aprova l’acta de la sessió del 10 de gener de 2017, ja que es va enviar l’esborrany als membres
de la Comissió de Transparència i no es presenta cap al·legació.

2.

INFORMAR DEL CAS MERCURI

La regidora Hinojo dóna la paraula a la lletrada, Júlia Carrasco, i aquesta explica detalladament
l’estat de la personació de l’Ajuntament en les diverses peces del “Cas Mercuri”, informació que
s’enviarà per escrit als membres de la Comissió.

3.

CODI ÈTIC I RÈGIM SANCIONADOR

La regidora Hinojo reprèn el debat de l’esborrany del Codi Ètic, al punt 6.7. Es comenten tant les
esmenes dels grups municipals com les consideracions de la Comissió redactora.
El regidor Font proposa afegir la Sindicatura municipal de Greuges a la Comissió d’Ètica Pública,
però el regidor Ayuso creu que als seus estatuts no consta aquesta possible representació. La
regidora Hinojo diu que ja ho havien valorat i consultarà si es podria incorporar aquesta funció a
les tasques de la Sindicatura, aprofitant que també s’ha de revisar el seu reglament.
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La senyora Godé explica el que diu la Llei respecte al règim sancionador, detallant els tipus
d’infraccions i els criteris per a establir l’abast de les sancions, en funció dels destinataris (enviarà
el resum per correu electrònic). En el cas dels càrrecs electes l’òrgan competent per a incoar els
expedients és el Ple, però recorda que també poden fer-ho el Síndic de Greuges i el de Comptes
de Catalunya, i el director de l’Oficina Antifrau. I per acabar, destaca que hi ha d’haver un informe
preceptiu per part de l’òrgan de la Generalitat que s’ha de crear a aquests efectes (cosa que no li
consta a hores d’ara).
La regidora Hinojo comenta les esmenes proposades pel GM del PSC i el regidor Gesa mostra la
seva preocupació perquè considera que aquest punt 8.3. del Codi deixa en desavantatge manifest
els càrrecs electes de l’oposició. Això genera un debat que conclou amb la idea de que l’aprovació
al Ple hagi de ser per majoria qualificada de 2/3. La regidora farà la consulta jurídica de si pot ferse així i, en cas afirmatiu, s’incorporarà a l’esborrany. Finalment, s’acorda millorar la redacció dels
darrers punts i enviar el text consolidat, donant un marge de dues setmanes per si algun grup vol
plantejar més esmenes abans elevar-lo al Ple per a l’aprovació inicial. La senyora Godé afegeix
que va arribar la valoració de l’Oficina Antifrau respecte el Codi Ètic de l’Ajuntament de
Barcelona, i hi ha quatre o cinc aportacions formals que s’incorporaran al text definitiu (marcantles de manera que es vegi que són temes que no s’han tractat aquí però que són interessants).
Canviant de tema, la regidora Hinojo demana disculpes pel retard en el tema del Reglament del
Síndic i explica que han intentat (amb el secretari general) afegir-hi més funcions però legalment
no s’ha trobat l’encaix per fer-ho. Enviarà l’esborrany perquè els grups puguin plantejar les seves
aportacions en un termini d’uns quinze dies. Assenyala que ja s’han inclòs algunes esmenes que
va fer arribar CiU en el seu moment. Quan el text estigui consensuat es portarà a l’aprovació del
Ple, perquè ja fa més d’un any que està “en funcions”.
El regidor Font pregunta la majoria necessària pel seu nomenament i la regidora Hinojo respon
que aquest és un dels temes a tractar i els farà arribar una proposta.
D’altra banda, la regidora Hinojo diu que es farà una presentació pública de les auditories per a
informar a la ciutadania del que s’han fet: la ciutadana ja es va presentar aquí, l’organitzativa no
s’ha avançat més (al marge de la creació de la Comissió que ja es va comentar) i l’econòmica es va
licitar el contracte (i el procediment està en curs).

4.

PRECS I PREGUNTES

El regidor Fernàndez demana més cura amb l’Agenda de govern perquè ha observat que a
vegades hi ha canvis d’hora, o per exemple posa “reunió amb grups de l’oposició” i els fa pensar
que estan convocats (cosa que ja ha passat), o bé no consten activitats i quan van es troben allà
als regidors, etc. També explica que han fet vàries preguntes referents a Policia i els han denegat
la resposta. Per cortesia avisa aquí de que arribaran on calgui reclamant aquestes informacions,
perquè consideren que són dades que si el govern les té (i les va utilitzar en una roda de premsa)
ells també les poden tenir. I insisteix en el tema dels terminis, perquè el secretari els va dir que
passat el temps establert poden accedir directament als expedients. Demana que es solucioni
d’alguna manera perquè es podria donar la ironia de que ho preguntés com a ciutadà i sí pogués
tenir una resposta que com a regidor no rep.
La regidora Hinojo diu que es miraran bé des de Transparència aquestes preguntes i respostes,
per veure el que és correcte o no, i li respondrà. Afegeix que també contestarà una pregunta de
Convergència sobre el Síndic, que estava a l’espera del que ha comentat abans.
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El regidor Font voldria saber com ha anat evolucionant la informació pública, des del punt de
vista de Transparència: els continguts dels webs, també de les empreses municipals, per exemple
creu que la Ràdio els va demanar ajuda en aquest sentit. La regidora diu que es pot fer en la
propera sessió.
El regidor també planteja fer una memòria anual, perquè creu que no es tracta només de fer la
feina sinó que és important anar-li recordant a la gent els passos que s’estan donant, i fer una
valoració de en què es pot millorar. La regidora respon que la memòria ja es fa com a resum de
l’activitat del servei de Transparència i la senyora Godé diu que es pot portar aquí i parlar de si cal
complementar-la amb alguna altra dada. A més recorda que quan es va aprovar el Catàleg
d’Informació Pública, l’Ajuntament de manera proactiva es va comprometre a fer l’avaluació
trimestral i anual del compliment de la Llei de Transparència, cosa que s’està fent amb un criteri
molt pràctic.
Com no hi ha més temes a tractar, s’aixeca la sessió recordant que la propera reunió és prevista
pel 14 de març.
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