
 

 AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DEL CONTINGUT DEL CATÀLEG D’INFORMACIÓ MUNICIPAL TRANSPARENT  

PERÍODE TRIMESTRAL: GENER A MARÇ DE 2018 

 

Aquesta avaluació pren en consideració els 98 articles que integren el Catàleg d’Informació Municipal Transparent vigent, i avalua si es compleixen 

adequadament els continguts definits per a cada article, a la llum de les obligacions establertes per la Llei de Transparència de Catalunya, i les 

recomanacions de l’ AOC sobre dits continguts.   

També s’avalua el nivell d’actualització o caducitat de cada informació, que ja està activa al Portal de Transparència, i indica amb una marca verda    o 

vermella , segons correspongui, el compliment del compromís temporal de la seva actualització. 

ARTICLES TOTALS ARTICLES COMPLERTS ARTICLES NO COMPLERTS ÍNDEX DE COMPLIMENT 

98 95 3 96,94 % 

 



 

 

CATÀLEG: BLOCS D’INFORMACIÓ 

Nº d’articles publicats 

ARTICLES NO COMPLERTS AMB ELS CONTINGUTS 

COMPROMESOS 

ARTICLES COMPLERTS 

I ACTUALITZATS 

% ÍNDEX DE 

COMPLIMENT 

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I 

ORGANITZATIVA: 34 articles 
Tots els articles estan complerts i actualitzats 34 articles 100 % 

NORMATIVA, ACORDS I ACTES 

JURÍDICS: 15 articles 
Tots els articles estan complerts i actualitzats 15 articles 100 % 

INFORMACIÓ ECONÒMICA I 

FINANCERA:  19 articles 

Tots els articles estan complerts i actualitzats 

• Auditories de les empreses municipals . 

Ja estan publicades les de Promoció Econòmica sl. , i VIMUSA. 
Falta la de Comunicacions Audivisuals SLU 

• Auditories d’empreses que presten serveis públics:  

Estan publicades les de Funerària Torra, SMATSA i TUS, SA 

19 articles 100 % 

PLANS I PROGRAMES 

D’ACTUACIÓ: 12 articles 
Tots els articles estan complerts i actualitzats 12 articles 100 % 

CONTRACTES, CONVENIS I 

SUBVENCIONS: 18 articles 

• Registre públic de contractes i registre oficial de  
licitadors i empreses classificades de la Generalit at 

• Registre de convenis de la Generalitat  

• Subvencions i ajuts atorgats i retiment de comptes  

15 articles 83,33 % 

 



 

 

OBSERVACIONS 

 

1.- Alts Càrrecs directius i personal eventual ,  

Article validat, en estar complert parcialment, amb més del 66% del contingut esperat 

L’article està majoritàriament complert, i està donat per vàlid, doncs consta tota la informació sobre retribucions dels càrrecs eventuals, (15 casos)  però 
manca completar la informació sobre les retribucions dels gerents de les empreses municipals (3 casos) 

2.- Registre de convenis de la Generalitat  

Article no validat, ja que el procediment que permetrà el seu compliment s’inicia al 1r. trimestre de 2018 

A partir de gener de 2018 s’ha activat la publicació dels Convenis de l’Ajuntament de Sabadell en aquest Registre de la Generalitat 

3.- Quines subvencions convoca l'Ajuntament?   

Article que no es complia en l’avaluació del 3r. Trimestre de 2017, però que ja es compleix a finals del 4rt. Trimestre de 2017 

La informació de l’article ja es correspon amb el que demana la llei LTC, a partir de l’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions, al Ple de Desembre de 
2017. Per tant passa a ser article complert 

 


