ACTA DE LA COMISSIÓ DE TRANSPARÈNCIA
Dia:
Lloc:

Dimarts 4 d’abril, de 09.00h a 10.30h
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. Precs i preguntes
ASSISTENTS:
Sra. Elena Hinojo Navarro, regidora d’Unitat pel canvi, presideix la sessió
Sr. Xavier Guerrero i Cano, regidor d’ERC
Sr. Joan Berlanga Sarraseca, regidor d’Unitat pel Canvi
Sr. Albert Boada Cos, regidor de La Crida
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. Esteban Gesa Para, regidor del PP
Sr. Lluís Monge Presència, regidor no adscrit
Sra. Sílvia Godé Puyuelo, cap de Transparència i Organització
Secretària: Rosalia Cañavate
EXCUSATS:
Sr. Ramon Vidal López, regidor d’Unitat pel Canvi
Sra. Glòria Rubio Casas, regidora de La Crida
Sra. Míriam Ferràndiz Saus, regidora de La Crida (suplent)
Desenvolupament de la sessió:
1.

APROVAR L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

S’aprova l’acta de la sessió del 14 de març de 2017, ja que es va enviar l’esborrany als membres de
la Comissió de Transparència i no es presenta cap al·legació.
2.

CODI ÈTIC

La regidora Hinojo recorda que el Codi Ètic ja està acordat però estava pendent decidir sobre les
recomanacions i llegeix l’informe del Secretari, que conclou que a un reglament no es pot integrar
un annex de caràcter voluntari, que no sigui d’obligat compliment.
El regidor de Ciutadans diu que si el govern i el secretari consideren que no es pot fer, doncs que
no ho facin, i ells faran també el que considerin oportú.
El regidor de La Crida insisteix en que no pot haver una recomanació com a annex, hauria d’estar
dins del reglament com a norma obligatòria, si hi hagués consens.
La senyora Godé explica que el Codi ètic és una peça més de l’estructura ètica d’una organització,
però ha de tenir més elements. En el marc de la Llei es poden arribar a acords voluntaris entre els
integrants del Ple, que obliguin una mica més si aquesta és la voluntat, però no en un reglament.
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Després d’un torn de paraules en què cada grup municipal reitera les seves posicions, ja debatudes,
la regidora Hinojo pregunta si es pot donar per tancat el Codi Ètic amb acord, i el regidor del PSC
diu que es reserven el dret a al·legar. La regidora respon que això no té sentit després de tants
mesos treballant el document, i tractant totes les al·legacions que s’han presentat. Dit això,
s’acorda donar un marge de dues setmanes per si volen enviar alguna consideració i es podria
convocar una sessió extraordinària (abans de la prevista pel 9 de maig), per complir amb els terminis
necessaris per a la seva aprovació al Ple de maig.
El regidor Monge vol deixar constància del seu agraïment per com ha anat tot el procés, per les
moltes propostes que s’han acceptat i per raonar aquelles que s’han desestimat.
3.

REGLAMENT DE LA SINDICATURA DE GREUGES

La regidora Hinojo recorda que del Reglament de la Sindicatura faltava acordar el caràcter d’aquesta
figura i el govern considera que ha de ser honorífica, de representació, i per això no ha de tenir sou,
més enllà de les dietes per desplaçament, etc.
El regidor de CiU creu que cal professionalització, que vol dir implicació i dedicació exclusiva, a una
ciutat de 200.000 habitants com Sabadell. Que hagués de compatibilitzar-ho amb una altra feina
seria afeblir la institució.
El regidor del PSC proposa deixar obertes les dues opcions: que es fixi un sou i que es pugui
renunciar a ell. La idea és que sigui el més professional possible però sense limitar el perfil a algú
que no vulgui cobrar, per si la persona ha de deixar una feina per a dedicar-se a això. També remarca
la importància d’acotar les seves funcions. La regidora Hinojo recorda que les funcions del síndic ja
estan definides i no es poden modificar.
El regidor Monge destaca que Sabadell necessita un síndic que es pugui dedicar amb intensitat i
tingui disponibilitat per fer treball de carrer, i això costa de trobar. Si no, pot acabant sent una figura
simbòlica i poc pràctica.
El regidor de Guanyem considera que el que ha de ser professional és l’estructura de l’Oficina de la
Sindicatura, amb un equip tècnic i jurídic ben dotat que tramiti els expedients, i el síndic ha de tenir
tota la informació i ser un portaveu d’aquesta feina.
Pel regidor d’Unitat pel Canvi la principal característica de la Sindicatura ha de ser l’interès general,
i això ho garanteix la tasca voluntària, amb vocació de servei a la ciutat.
El regidor del PP discrepa i vol el millor professional, perquè és qui té la responsabilitat per sobre
de l’equip, i en una ciutat com Sabadell la tasca del síndic no es pot fer només amb bona voluntat.
Ha de tenir els seus honoraris per dedicar-se al 100%.
El regidor de La Crida creu que la professionalitat de l’equip de la Sindicatura és indubtable, i es veu
en el resultat dels expedients que tramiten. Però l’altre element clau és la independència, i aquesta
només es pot assegurar amb el mecanisme per a accedir i de qui depèn. A llarg termini es podria
debatre un altre model, potser un organisme un autònom que no estigui condicionat per l’elecció
del Ple. Però tal com s’entén ara, no pot dependre econòmicament de l’Ajuntament, tot i que se li
paguin totes les despeses que li generi el càrrec.
El regidor de Ciutadans diu que un síndic és un contrapoder i ha d’estat al despatx el màxim d’hores
pels tràmits administratius. Aquesta dedicació s’ha de reconèixer i el fet de cobrar no suposa que
no hi hagi vocació de servei públic.
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El regidor de CiU considera que la garantia de la independència del síndic és el consens en la seva
elecció, i una bona estructura de professionals que reforcin la institució. Si no, ja pot cobrar o no
que sempre estarà en el punt de mira del govern, sigui qui sigui. Podem trobar una persona altruista
i voluntària o potser no, i estem tancant una porta i anant enrere respecte al model actual.
El regidor del PSC coincideix amb que la independència estarà en el màxim consens, perquè si no
sempre es qüestionarà la seva figura, per part del govern o de l’oposició. Hem de mirar què és millor
per la ciutat i no rebaixar la força del síndic per a resoldre problemes limitant-nos al voluntariat.
El regidor de La Crida planteja l’opció de parlar primer de la forma d’elecció, portar propostes de
persones, intentar posar-nos d’acord i després acabar de concretar el perfil.
La regidora Hinojo recorda que amb el nou Reglament la ciutadania, les entitats, els partits, etc.
també poden presentar candidatures; es vota en Junta de Portaveus i l’alcalde la porta al Ple.
La senyora Godé explica que al Reglament el que defineix és el caràcter del síndic, si és un càrrec
eventual, una figura honorífica o què.
El regidor del PSC insisteix en deixar obertes les possibilitats i que la persona triï, com fan per
exemple alguns regidors que renuncien al sou.
El regidor Monge creu que s’ha de trobar una persona que conegui bé la ciutat i amb vocació, però
amb una remuneració per poder dedicar-s’hi, i que hi hagi una fórmula per si vol renunciar. El model
actual ha aixecat ampolles però tenim una referència a partir de la qual corregir el rumb, i el consens
és fonamental perquè comenci bé.
El regidor de Guanyem demana com desencallar la situació, un cop que ja s’ha manifestat tothom.
El regidor Berlanga insisteix en què la no dependència econòmica és una garantia d’independència,
però la fortalesa que tingui l’Oficina de la Sindicatura i l’equip tècnic pot ajudar a desllorigar el tema,
perquè és el que compartim. Ara li toca a l’oposició fer una proposta respecte la remuneració.
El regidor de Ciutadans diu que la proposta de consens l’ha de fer la presidència, cosa amb la que
està totalment d’acord el regidor de CiU.
La regidora Hinojo subratlla que ja s’ha fet una proposta i que la feina dels grups també és fer
aportacions.
El regidor de La Crida remarca que ara estem en l’àmbit del poder legislatiu, del treball de tots els
grups municipals per fer propostes i discutir-les, no del govern com a executiu. La proposta de que
no cobri és etèria, perquè no diu com ni quant, i per això demana que la concretin.
El regidor Font apel·la a buscar més referents, què fan a altres ciutats, i tant la regidora com la
senyora Godé diuen que ja han comentat tots els exemples que hi ha i han enviat tot el demanat.
El regidor de Guanyem creu que hi ha moments en què les reunions deixen de ser productives,
proposa aixecar la sessió i reprendre-la quan els grups hagin parlat. El regidor Boada demana sortir
amb un encàrrec definit sobre el tipus de retribució que volen, per a estudiar les possibilitats.
El regidor del PSC reitera que hi hagi una remuneració i també l’opció de renunciar a ella perquè, a
més, això s’ha d’aprovar al Ple i no està recollit al Reglament.
La regidora Hinojo tanca el debat dient que farà la consulta a Secretaria i aixeca la sessió recordant
que s’ha de portar a l’aprovació com a molt tard al Ple de maig.
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