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ACTA DE LA COMISSIÓ DE TRANSPARÈNCIA 
  
Dia:  Dimecres 15 de novembre de 2017, de 9.15h a 10.00h 
Lloc:  C/ Sol, 1, 3a, sala de reunions  
 
ORDRE DEL DIA:  
 
1. Aprovar l’acta de la sessió anterior 
2. Estat de la personació al Cas Mercuri 
3. Reflexió sobre la proposta de Bústia Ètica  
4. Al·legacions al Codi Ètic 
5. Publicitat activa de les empreses municipals 
6. Informacions diverses 
7. Precs i preguntes 
 
ASSISTENTS: 
 
Sra. Elena Hinojo Navarro, regidora d’Unitat pel Canvi, presideix la sessió 
Sr. Ramon Vidal López, regidor d’Unitat pel Canvi 
Sr. Xavier Guerrero i Cano, regidor d’ERC 
Sra. Glòria Rubio Casas, regidora de La Crida 
Sr. Miquel Soler Antolí, regidor de Guanyem 
Sr. Antoni Font i Renom, regidor de CiU 
Sr. Cristian Sánchez García, regidor del PSC  
Sr. Lluís Monge Presència, regidor no adscrit 
Sra. Sílvia Godé Puyuelo, cap de Transparència 
Sr. Marcel Galofré Esteve, cap de Defensa Jurídica (marxa a les 9.35h, un cop tractat el punt 2) 
Secretària: Rosalia Cañavate 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
1. APROVAR L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
S’aprova l’acta de la sessió de l’11 de juliol de 2017, ja que es va enviar l’esborrany als membres de 
la Comissió de Transparència i no es presenta cap al·legació. 
 
 
2. ESTAT DE LA PERSONACIÓ AL CAS MERCURI 

 
La regidora Hinojo dóna la paraula al senyor Galofré que explica l’estat de les peces del Cas Mercuri 
en què l’Ajuntament va demanar la personació, i comenta els criteris de l’Audiència Provincial per 
a acceptar-la o no en cada cas. (S’enviarà la llista detallada als membres de la Comissió) 
 
 
3. REFLEXIÓ SOBRE LA PROPOSTA DE BÚSTIA ÈTICA  
(Aquest punt s’ha tractat al final de la sessió) 
 
La regidora Hinojo recorda la proposta que es va plantejar al juliol i que va quedar pendent de que 
tothom la traslladés a les seves organitzacions i fer-ne retorn. Esquerra li ha fet arribar alguna 
consideració, però ningú més. Per això, emplaça a portar aquest punt a la propera Comissió.  
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4. AL·LEGACIONS AL CODI ÈTIC 

 
La regidora Hinojo comenta les al·legacions al Codi Ètic presentades per CCOO i per l’Oficina 
Antifrau (enviades a la Comissió per correu electrònic el 20 de setembre).  
La senyora Godé diu que s’enviarà el quadre actualitzat en què es valora l’admissió (total o parcial) 
o la desestimació, i la proposta del text consolidat que es portarà a aprovació definitiva al Ple de 
desembre. El resum és aquest: 
 

Total Al·legacions Acceptades Acceptades 
parcialment 

No acceptades Ja recollides 

CCOO: 50 17 4 28 1 

OAF: 24 10 2 12 0 

 
La regidora s’ofereix a resoldre qualsevol dubte que els pugui sorgir quan revisin la documentació, 
i demana que li facin retorn. 
 
 
5. PUBLICITAT ACTIVA DE LES EMPRESES MUNICIPALS 

 
La regidora Hinojo diu que s’ha continuat treballant amb les empreses municipals i s’ha elaborat un 
calendari. La senyora Godé reparteix un document que detalla la feina feta fins ara per a impulsar 
el desplegament dels portals de transparència d’aquestes empreses, i que compleixin així amb les 
seves obligacions de publicitat activa. Comenta els criteris generals que s’han acordat amb les tres; 
la informació que s’hi podrà trobar; els enllaços entre les webs de les societats i el de l’Ajuntament; 
i el calendari previst. Tot i que l’Ajuntament no té capacitat d’exigir-ne el compliment, destaca la 
bona predisposició i la col·laboració mútua. 
 
El regidor de CiU creu que el tema és prou important com perquè anés a l’ordre del dia dels consells 
d’administració, perquè hi ha una responsabilitat i cal fer palesa la necessitat de complir amb la Llei 
i amb els terminis. 
 
 
6. INFORMACIONS DIVERSES 

 
La senyora Godé informa de que ahir es va posar en línia el nou Portal de Transparència i anima a 
que el revisin i facin arribar els suggeriments que creguin oportuns, perquè de fet algunes de les 
novetats han sortit d’aquesta Comissió. Per fer-ho més fàcil i comprensible pel ciutadà s’han 
incorporat el cercador específic, diccionaris, l’ajuda en la cerca (sense haver de fer el tràmit de 
sol·licitud d’informació pública), el semàfor de compliment de les actualitzacions, etcètera.  
 
 
7. PRECS I PREGUNTES 

 
No es presenten més temes a tractar, i s’aixeca la sessió. 


