ACTA DE LA COMISSIÓ DE TRANSPARÈNCIA

Dia:
Lloc:

Dimarts 25 d’abril de 2017, d’11.30h a 12.15h
C/ Sol, 1, 3a, sala de reunions

ORDRE DEL DIA:
1.
Codi ètic
2.
Reglament de la Sindicatura de Greuges
ASSISTENTS:
Sra. Elena Hinojo Navarro, regidora d’Unitat pel canvi, presideix la sessió
Sr. Xavier Guerrero i Cano, regidor d’ERC
Sr. Eduard Navarro Garcia, regidor d’Unitat pel Canvi
Sr. Albert Cos Boada, regidor de La Crida
Sr. Miquel Soler i Antolí, regidor de Guanyem
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 Puyuelo, cap de Transparència i Organització
Secretària: Rosalia Cañavate
EXCUSES:
Sr. Ramon Vidal López, regidor d’Unitat pel Canvi
Sr. Joan Berlanga Sarraseca, regidor d’Unitat pel Canvi (suplent)
Sra. Glòria Rubio Casas, regidora de La Crida
Sra. Míriam Ferràndiz Saus, regidora de La Crida (suplent)
Sr. Antoni Font i Renom, regidor de CiU
Sr. Esteban Gesa Para, regidor del PP
Desenvolupament de la sessió:
1.

CODI ÈTIC

La regidora Hinojo dóna per validat l’esborrany del Codi Ètic dels alts càrrecs de l’Ajuntament de
Sabadell, perquè ha passat el marge de temps que va demanar el PSC per a revisar el text i no han
fet cap nova consideració.
El representant del PSC diu que el text no té per ells cap problemàtica, però esperaran a la
tramitació de l’expedient i si durant el procés es presenta alguna esmena ja veuran si voten a favor
o fan una contraproposta.

2.

REGLAMENT DE LA SINDICATURA DE GREUGES

La regidora Hinojo diu que el punt més conflictiu que quedava per resoldre era el de la retribució
del Síndic. En pro d’un acord proposa que sigui personal eventual i cobri com fins ara però cotitzant
a la Seguretat Social, com qualsevol altre treballador.
El representant de La Crida recorda que la proposta del govern era que no cobrés però atenent la
petició de l’oposició proposen aquesta opció. És equivalent 25% de la jornada dels eventuals dels
grups municipals i el mateix que s’ha fet amb els regidors que han volgut acollir-se a la SS.
La senyora Godé explica que la retribució neta seria la mateixa que està percebent ara com a dietes.

Pàgina 1 de 3

D’altra banda, el representant del PSC comenta que ha rebut un correu, no sap si la resta també,
que després de les converses mantingudes aquí, on s’ha parlat que una de les bases de la
independència del Síndic era el seu equip de treball. I li ha arribat que ja no té jurista, sinó que l’ha
de compartir amb un altre servei. I vol preguntar què ha passat, perquè això condicionaria la seva
decisió respecte al Reglament.
El regidor Boada explica que quan va entrar el nou govern es va plantejar una reorganització jurídica
i detalla els canvis, motivats molts pel fet que algunes persones portaven 10 o 15 anys al mateix
àmbit i havien sol·licitat moure’s. En aquest context, a la jurista de la sindicatura també se li va
oferir una promoció, a cobrir una baixa per jubilació a defensa judicial. Però l’oficina no perd la seva
plaça: es proveirà amb un altre jurista que escolli el Síndic o a través de la borsa, i mentrestant es
va acordar que comencés a col·laborar amb els dos departaments. La diferència respecte a altres
casos és que el Síndic ho ha comunicat així, i hi haurà una reunió aquesta setmana per a aclarir-ho,
però la Sindicatura continuarà tenint plaça de jurista. Ell creu que seria millor esperar una mica i fer
participar la persona en el procés de tria, i que el nou Síndic es muntés el seu equip pensant en el
perfil que l’interessi. També assumeix la seva responsabilitat com a regidor de Recursos Humans
per no haver-ho gestionat així, i no haver parlat amb ell.
El representant del PSC agraeix l’explicació però hi ha aspectes que no entén i no comparteix. Li va
sobtar molt perquè es podria haver comentat aquí, ja que s’estava tractant el tema formalment, i
haver-lo informat a ell.
El regidor Boada diu que ho hagués fet si ho hagués sabut i reconeix que ha estat un problema de
comunicació entre tots, perquè el Síndic també el podia haver contactat abans d’enviar el correu.
El regidor Sánchez ho entén, perquè sap com funciona la casa en aquest sentit, però considera que
seria bo concretar al Reglament el mínim de recursos de la Sindicatura.
El regidor Monge diu que això no quadra amb la versió que li ha arribat: que no era una proposta
de millora sinó una imposició, que la persona la va rebutjar perquè ja està bé on és i que fins i tot
se la va “amenaçar amb que si no et fotrem a Llicències”.
El regidor Sánchez diu que també li ha arribat així i per això ha preguntat.
El regidor Monge afegeix que no li van dir que fos temporal, sinó que a partir d’ara l’assessoria
jurídica del Síndic s’haurà de compartir amb un altre servei. I això és especialment preocupant i
contradictori: com pot estar una persona jurista per exemple a Multes i alhora resolent expedients
que puguin afectar al mateix servei? És molt important per a la independència de la Sindicatura que
els professionals que hi treballen ho facin dedicats en exclusiva a aquesta tasca, perquè a partir
d’aquí es generen tensions. Per tant, en primer lloc demana aclarir si realment va ser un oferiment
de promoció i que es respecti si no vol el canvi; o se li va dir això de Llicències, cosa que trencaria
els drets laborals. I en segon lloc que, sigui quina sigui la solució amb aquesta persona, l’assessoria
jurídica del nou síndic sigui de dedicació exclusiva, per a evitar aquestes contradiccions.
El regidor Boada insisteix en què, davant les diferents versions, s’ha convocat una reunió amb
Recursos Humans, la cap de l’Àrea i el mateix Síndic, per a saber què ha passat i arribar a un acord
per tancar el procés.
El representant de Ciutadans demana si es pot concretar al Reglament el personal mínim que ha de
tenir el Síndic: un jurista i un administratiu, en dedicació exclusiva, el mateix que té ara. I entén que
al sou també li haurien de donar una altra volta. La regidora Hinojo respon que ja han cedit molt.
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El representant de Guanyem diu que li agradaria participar del debat però no pot fer-ho perquè no
té el nivell d’informació de molts dels presents a la taula. I és la segona vegada en dos dies que es
troba en una reunió en la que es debat un tema que no sap de què va. No entén quin ha estat el
criteri del Síndic per a enviar-ho a uns regidors sí i a altres no. Dit això i escoltades les explicacions,
manifesta que no li agraden els vestits a mida i ni els tractes diferents en funció de la persona, cosa
que seria molt preocupant. Creu que l’oficina del Síndic ha d’estar ben dotada tècnicament, i porta
dos dies escoltant que no se li estan restant efectius sinó que s’està actuant com a tots els
departaments de la casa, cosa que li dóna tranquil·litat.
El representant del PSC remarca que han tractat el tema dins el marc del Reglament i han preguntat,
abans de fer debats particulars o de demagògia política.
El representant de Ciutadans diu que aquesta situació s’ha donat ara però també es podia haver
donat per endavant i, per això, insisteix que si es concreten aquests mínims al Reglament s’arribaria
a l’acord.
La senyora Godé apunta que la intenció és portar-lo al Ple de maig perquè el Síndic actual marxa i
l’expedient s’ha de començar a tramitar la setmana vinent.
El regidor Boada diu que miraran si es pot fer i, si no hi ha cap problema, traslladaran la proposta i
ho donaran per aprovat.
Com no hi ha més temes a tractar, s’aixeca la sessió.
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