ACTA DE LA COMISSIÓ DE TRANSPARÈNCIA
Dia:
Lloc:

Dimarts 9 de maig de 2017, de 09.00h a 10.10h
C/ Sol, 1, 3a, sala de reunions

ORDRE DEL DIA:
1.
Aprovar les actes de les sessions anteriors
2.
Informar de les actuacions de la regidoria de Transparència
3.
Informar del Pla de Transformació Organitzativa
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
Sra. Glòria Rubio Casas, regidora de La Crida
Sr. Ramon Vidal López, regidor d’Unitat pel Canvi
Sr. Miquel Soler i Antolí, regidor de Guanyem
Sr. Antoni Font i Renom, regidor de CiU
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
A les 9h10’ comencen a tractar-se els punts de l’ordre del dia:
1.

APROVAR LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS

S’aproven les actes de les sessions d’abril de 2017 (ordinària del dia 4 i extraordinària del 25) ja que
es van enviar els esborranys als membres de la Comissió de Transparència i no es presenta cap
al·legació.
2.

INFORMAR DE LES ACTUACIONS DE LA REGIDORIA DE TRANSPARÈNCIA

La regidora Hinojo presenta la Memòria 2016 de Transparència i Organització, així com les
avaluacions del compliment de la Llei 19/2014 i del contingut del Catàleg d’informació municipal
transparent (documents enviats prèviament als membres de la Comissió). La senyora Godé els
explica detalladament, destacant que el nivell de compliment és força alt. Comenta que
properament es reformarà el Portal de Transparència i es farà una sessió monogràfica de la
Comissió, però oberta a tot el Consistori, per donar-lo a conèixer. També anuncia la propera
regulació municipal en l’àmbit de la relació dels càrrecs electes amb els grups d’interès i demana la
col·laboració de tothom per al seu desenvolupament.
El representant de CiU agraeix aquests bons informes i demana avançar en el fet de publicar també
la informació pública de la Ràdio o de Vimusa, per exemple. La regidora Hinojo confirma que ja ho
han demanat. D’altra banda, el regidor Font també creu que s’ha de treballar més l’apartat de
normativa municipal, facilitar la recerca i actualitzar el format dels documents per ser més eficients.
És important la traçabilitat dels expedients, saber en quina fase estan en cada moment. També
proposa afegir al final del procés de consulta un últim clic de valoració del servei. La senyora Godé
respon que al nou web ja s’ha previst un apartat d’avaluació.
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3.

INFORMAR DEL PLA DE TRANSFORMACIÓ ORGANITZATIVA

La regidora Hinojo informa del Pla integral de Transformació Organitzativa i de les tasques de la
Comissió tècnica tenint en compte l’auditoria interna que es va fer.
La senyora Godé diu que el durà a terme l’empresa AUREN (mitjançant un contracte menor) i que
enviaran un informe amb les propostes de les tres empreses que es van presentar.
4.

PRECS I PREGUNTES

La regidora Hinojo comenta que s’han enviat els esborranys de les Cartes de Serveis de l’Escola Illa,
Salut i Promoció Econòmica perquè, tot i que el tema no es tractarà avui, se les vagin mirant i valorin
si tenen alguna consideració al respecte.
D’altra banda, el representant de Ciutadans reclama que s’inclogui al Reglament de la Sindicatura
els recursos mínims dels que disposarà l’oficina, i que sigui vinculant.
La regidora Hinojo reitera que això no és matèria del Reglament, com tampoc ho és el sou, perquè
es tracta d’un acord que prenen després els grups en un altre àmbit.
El regidor Monge creu que la proposta de Ciutadans és bona per a garantir els mínims de bon
funcionament de la institució i demana que l’acord es prengui en un àmbit en què també puguin
participar els regidors no adscrits.
El representant de CiU creu que el punt 6 podria ser més garantista.
La regidora Hinojo recull aquestes consideracions i, com no hi ha més temes a tractar, aixeca la
sessió a les 10.10h.
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