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ACTA DE LA COMISSIÓ DE TRANSPARÈNCIA 
  
Dia:  Dimarts 11 de juliol de 2017, de 09.15h a 10.30h 
Lloc:  C/ Sol, 1, 3a, sala de reunions  
 
ORDRE DEL DIA:  
1. Aprovar les actes de les sessions anteriors 
2. Bústia ètica 
3. Informacions diverses 
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. Ramon Vidal López, regidor d’Unitat pel Canvi 
Sra. Glòria Rubio Casas, regidora de La Crida 
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 
 
ABENTS: 
Sr. Cristian Sánchez García, regidor del PSC  
Sr. Esteban Gesa Para, regidor del PP 
Sr. Carles Bosch Masó, regidor no adscrit 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
1. APROVAR LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS  
 
S’aproven les actes de les sessions del 9 de maig i del 13 de juny de 2017, ja que es van enviar els 
esborranys als membres de la Comissió de Transparència i no es presenta cap al·legació. 
 
2. BÚSTIA ÈTICA 
 
La regidora Hinojo lliura la proposta de debat sobre la Bústia Ètica, amb el calendari previst, i 
n’explica els detalls, destacant que la idea és implantar-la primer internament. La Comissió acorda 
entrar-hi a fons en una altra sessió, després de que cada Grup s’ho hagi mirat, però comenten 
diversos aspectes que s’han de concretar: la plataforma tecnològica; l’òrgan responsable; quanta 
feina comportarà; quins recursos requerirà; quin és el seu objecte; els tipus de denúncies, consultes 
o assessoraments; la garantia de confidencialitat i els inconvenients de l’anonimat, etcètera. 

 
3. INFORMACIONS DIVERSES  

 
- Cartes de Serveis:  
La regidora Hinojo comenta que ja es van enviar els esborranys de les Cartes de Serveis (les darreres 
obligatòries) per a la seva aprovació inicial al Ple. 
El regidor de CiU destaca que, en el cas de Policia i d’Atenció Ciutadana, els compromisos pel que 
fa al temps de resposta són molt seriosos i el seu compliment serà molt exigent. 
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- Nou Portal de Transparència: 
La regidora Hinojo informa de les novetats al Portal de Transparència i la senyora Godé diu que 
l’ensenyaran quan estigui operativa i podran comentar els canvis, destacant la millora del cercador 
per trobar les dades més fàcilment. 

 
- Procediment d’aprovació del Reglament de la Sindicatura de Greuges: 
La regidora Hinojo informa de que el Síndic ha presentat al·legacions i, per tant, s’ha de tornar a 
convocar la Comissió redactora. Proposa aprovar el Reglament al Ple de juliol i començar el 
procediment d’elecció al setembre. El secretari ha donat el vistiplau a tramitar-ho com a punt 
d’urgència a “Informacions diverses”, perquè quan es faci la Comissió Informativa de l’Àrea encara 
no haurà acabat el termini per a presentar al·legacions. La senyora Godé afegeix que a la 
Informativa sí podran donar compte de la resolució de la Comissió redactora sobre les al·legacions 
del Síndic. 

 
- Registre de Grups d’Interès: 
La senyora Godé explica les tasques que s’estan fent i remarca que afecta directament a tot el 
Consistori i, per això, s’ha de valorar molt a fons. Planteja dues fases de treball i parla del Codi de 
Conducta.  La Llei posa la responsabilitat en les entitats, i se’n desprèn una obligació del Consistori 
(sense distingir govern i oposició) de no reunir-se amb entitats o persones que vulguin influir en les 
polítiques públiques i que no estiguin registrades, però cada Ajuntament haurà de fer una 
interpretació pròpia i recollir-la en una normativa interna. 
Els representants dels grups municipals debaten diversos aspectes de com influirà això en les 
relacions amb els veïns, les entitats, etcètera, i conclouen que ha de prevaldre l’esperit de la Llei i 
el sentit comú. Pel que fa a la transparència de les agendes, també s’ha de publicar la de l’oposició, 
no només la del govern.   
La senyora Godé diu que la finalitat és la rendició de comptes posterior, que en quedi registre. El 
Reglament de la Llei de Transparència acotarà millor la qüestió.  
D’altra banda, comenta que Sabadell ha assolit un 94,4% de compliment dels indicadors de l’Índex 
de Transparència dels Ajuntaments (ITA), segons l’informe publicat divendres passat, i n’explica els 
detalls.  
També comenta l’informe de compliment de la Llei publicat pel Síndic de Greuges de Catalunya, i 
diu que han contactat formalment amb ell perquè deia que Sabadell no havia respost al qüestionari, 
però les dades es van enviar correctament i es tracta d’un error de comunicació. 
 
4. PRECS I PREGUNTES 

 
El regidor Monge pregunta pel seguiment del “Cas Mercuri” i la regidora Hinojo diu que no hi ha 
novetat, però que al setembre pot venir el cap de Defensa Jurídica a exposar la situació. 
El regidor de CiU demana que les empreses municipals compleixin els mateixos criteris de 
Transparència de l’Ajuntament, pel que fa a penjar la informació als seus webs. La senyora Godé 
diu que han revisat la Llei per saber quines obligacions tenen, i ja han contactat amb elles per 
convocar una reunió i parlar-ne. La proposta serà mantenir l’accés a les dades més generals que ja 
es troben al Portal de Transparència, i la informació més específica penjar-la a la seva pròpia pàgina, 
i fer els links que es considerin oportuns. 
 
El regidor Fernández reitera un comentari que ja ha fet altres vegades: que és anar a llocs i trobar-
se a regidors del govern, sense que consti en la seva agenda pública. També pregunta si ja estan 
publicades les actes d’aquesta Comissió, perquè no les ha trobat, i li confirmen que sí, que estan al 
Portal de Transparència. Pel que fa a les empreses concessionàries, com Smatsa o TUS, diu que els 
ha enviat peticions demanant coses molt senzilles i no té resposta. Sí ho ha fet i molt bé el Centre 
d’Esports Sabadell. Tampoc Promoció Econòmica ha respost, tot i tenir un Observatori on es poden 
plantejar qüestions.  
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La regidora Hinojo recorda que l’Ajuntament no té competència sobre aquestes empreses però li 
poden traslladar els comentaris. El regidor afegeix que tampoc tenen retorn d’algunes preguntes 
entrades a Alcaldia i diu que faran el que hagin de fer, perquè no té sentit que un regidor tingui 
menys drets d’accés a la informació que un ciutadà amb la Llei de Transparència.  
La regidora Hinojo diu que, si es refereix a una sèrie de consultes sobre Policia que va denegar la 
informació per motius de seguretat, ja va demanar al secretari un informe al respecte. Quan el rebi 
li enviarà. La senyora Godé comenta que hi havia discrepàncies perquè l’accés dels òrgans 
municipals a la informació no es regula per la Llei de Transparència sinó per la regulació específica 
en la normativa de règim local. Tot i això, la voluntat de la regidoria és impulsar i fomentar la 
Transparència i l’accés a la informació. 
 
Com no hi ha més temes a tractar, s’aixeca la sessió. 


