ACTA DE LA COMISSIÓ DE TRANSPARÈNCIA
Dia:
Lloc:

Dimarts 14 de març de 2017, de 09.00h a 10.35h
C/ Sol, 1, 3a, sala de reunions

ORDRE DEL DIA:
1.
Aprovar l’acta de la sessió anterior
2.
Codi ètic
3.
Reglament de la Sindicatura de Greuges
4.
Informar de les actuacions de la regidoria de Transparència
5.
Precs i preguntes
ASSISTENTS:
Sra. Elena Hinojo Navarro, regidora d’Unitat pel Canvi, presideix la sessió
Sr. Xavier Guerrero i Cano, regidor 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. Cristian Sánchez García, regidor del PSC
Sr. Lluís Monge, regidor no adscrit
Sra. Sílvia Godé, cap de Transparència i Organització
Secretària: Rosalia Cañavate
Desenvolupament de la sessió:
1.

APROVAR L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

S’aprova l’acta de la sessió del 7 de febrer de 2017, ja que es va enviar l’esborrany als membres de
la Comissió de Transparència i no es presenta cap esmena.

2.

CODI ÈTIC

La regidora Hinojo lliura en paper la darrera versió de l’esborrany del Codi Ètic i comenta les
aportacions enviades pel Grup Municipal de Ciutadans. Respecte al punt 6.5.f. acorden que facin
arribar una proposta de redacció de l’article, incloent la referència als càrrecs electes. Pel que fa al
punt 6.5.i., després de comentar la dificultat de regular el que planteja, s’acorda eliminar-lo. Quant
a l’annex de recomanacions ètiques, hi ha un intens debat sobre les diferències entre remuneració,
dietes i indemnitzacions, en funció de les diverses responsabilitats dels càrrecs electes en les
institucions. Finalment, conclouen posposar el vistiplau a aquest annex fins que cada grup municipal
decideixi el seu posicionament, i el faci arribar en un termini de dues setmanes.
El regidor Font pregunta com es pot fer complir el punt 6.2.i. i la senyora Godé explica que això ja
ho contempla la Llei d’incompatibilitat dels alts càrrecs i, per tant, es tracta només d’un recordatori.
La senyora Godé diu que s’han afegit els fragments extrets del document “Observacions de l’Oficina
Antifrau de Catalunya a l’avantprojecte del Codi Ètic i de Conducta de l’Ajuntament de Barcelona”
(punts 6.3.8. i 6.5.f.) i comenta el nou redactat del punt 8.2.
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3.

REGLAMENT DE LA SINDICATURA DE GREUGES

La regidora Hinojo obre el debat sobre la majoria necessària al Ple per al nomenament de la persona
candidata a la Sindicatura municipal de Greuges (Article 7.1.3. del Reglament), i els membres de la
Comissió comenten les diferents opcions, remarcant la importància de treballar prèviament per a
aconseguir un consens prou ampli. Finalment, acorden requerir la majoria de 2/3 parts en la
primera votació, i la majoria absoluta en la segona. Pel que fa al termini d’elecció després de cessar
l’anterior Síndic/a (Article 10.4) es proposa ampliar-lo a 6 mesos.
A continuació es plantegen les diverses possibilitats respecte el règim jurídic i retributiu (Article 5):
nomenament com a funcionari, laboral o eventual, com a càrrec honorífic i voluntari, crear un
organisme autònom, amb dedicació exclusiva o no, entre d’altres. La regidora Hinojo informa dels
arguments del Secretari sobre l’encaix legal de cobrar remuneracions, dietes per assistència al Ple
o indemnitzacions. La regidora confirma que no es poden ampliar les seves funcions.
La regidora Rubio demana una revisió de la redacció del text des del punt de vista de gènere i
planteja els seus dubtes pel que fa als punts b) i c) de l’Article 8. La senyora Godé explica que es
refereixen a la territorialitat però diu que els revisaran amb el Secretari.
El regidor Monge pregunta pel procediment a seguir a partir d’ara i, com passarà per la Junta de
Portaveus i els regidors no adscrits no hi tenen representació, demana que siguin informats.

Abans de començar a tractar el punt 4 s’acorda aixecar la sessió i deixar els temes pendents per a
la propera sessió, que s’estableix pel dimarts 4 d’abril (avançant així una setmana la reunió ordinària
prevista per a l’11 d’abril).
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