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ACTA DE LA COMISSIÓ DE TRANSPARÈNCIA 
  
Dia:  Divendres 11 de maig de 2018, de 9.15h a 10.50h 
Lloc:  Edifici Narcís Giralt, 2a, sala IAS 
 
ORDRE DEL DIA:  
1. Aprovar l’acta de la sessió anterior 
2. Informar de l’Auditoria econòmica 
3. Justificació de les aportacions als grups municipals 
4. Precs i preguntes 
 
ASSISTENTS: 
Sr. Maties Serracant Camps, alcalde, 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  
Sra. Sílvia Godé Puyuelo, cap de Transparència 
Sr. Joan Romagosa Rebulà, Interventor 
Sr. Miquel Àngel Pérez Cantos, d’Intervenció 
Sra. Jessica Méndez Montalvo, d’Intervenció 
Sr. Pere Ruiz Espinós, auditor de Faura-Casas 
Secretària: Rosalia Cañavate Garcia 
 
EXCUSES: 
Sra. Elena Hinojo Navarro, regidora d’Unitat pel Canvi 
Sr. José Luis Fernández Diaz, regidor de Ciutadans  
Sr. Esteban Gesa Para, regidor del PP 
Sr. Lluís Monge Presència, regidor no adscrit 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
1. APROVAR L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
S’aprova l’acta de la sessió del 15 de novembre de 2017, ja que es va enviar l’esborrany als membres 
de la Comissió de Transparència i s’ha presentat cap al·legació. 
 
 
2. INFORMAR DE L’AUDITORIA ECONÒMICA 
 
L’alcalde dóna la benvinguda a l’interventor i al representant de l’empresa a la que es va encarregar 
l’auditoria econòmica, centrada en els eixos acordats en el seu moment: els estadis comptables 
intermedis a 31 de maig de 2015; els sistemes i procediments (subvencions, contractació menor i 
recursos humans). A continuació dóna la paraula al senyor Ruiz que fa un resum de la metodologia 
aplicada, i explica detalladament l’informe realitzat (projectat com a presentació a la pantalla de la 
sala), els resultats de l’estudi i les conclusions. Al final de la seva extensa intervenció queda a 
disposició de la Comissió per a aclarir qualsevol dubte que pugui sorgir, quan tothom hagi pogut 
revisar la documentació completa (que s’ha lliurat als membres assistents en dos CD, i es farà arribar 
als absents). 
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L’alcalde agraeix la feina feta i diu que era imprescindible per a actualitzar i desenvolupar 
procediments de millora a l’Ajuntament. La regidora Rubio recorda que l’encàrrec fou consensuat 
amb un objectiu d’anàlisi transparent per a detectar els punts febles i els elements de prevenció de 
riscos de corrupció. L’interventor afegeix que tot s’ha fet atenent a les normes d’auditoria pública. 
Tot seguit s’obre un torn de paraules. 
 
El representant del PSC demana tornar a quedar quan hagin pogut estudiar les dades lliurades avui 
perquè el correcte, diu, hauria estat tenir-les abans per poder preparar la seva valoració política. A 
la petició s’afegeix el representant de CiU, tenint en compte també la roda de premsa convocada 
pel govern després d’aquesta Comissió. 
 
La cap de Transparència demana als grups municipals que, un cop hagin vist la documentació, si 
volen tornar a tractar aquest tema, avisin a la secretària per a organitzar una reunió i, si escau, 
convocar l’auditor. 
(A les 10.30h marxen els assistents d’Intervenció i l’auditor) 
 
 
3. JUSTIFICACIÓ DE LES APORTACIONS ALS GRUPS MUNICIPALS 
 
L’alcalde explica el document aprovat per la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació 
Pública (GAIP) que, interpretant la Llei de Transparència, estableix el criteri sobre l’obligatorietat 
de la publicitat activa de les subvencions als grups municipals i remarca que s’ha de desglossar 
l’import anual per cada grup i cada membre, així com el procés de presa d’aquesta decisió.  
 
La senyora Godé comenta que tot sorgeix arran de les peticions d’un ciutadà i detalla la postura de 
la Comissió i els criteris tècnics, així com l’exemple d’una resolució relativa a l’Hospitalet de 
Llobregat. Abans eren despeses que quedaven una mica fora dels controls habituals (només el Ple 
tenia l’atribució) i ara es consideren equiparables a les subvencions i, per tant, informació pública 
sotmesa a difusió activa (d’ofici) i passiva (en resposta a sol·licituds específiques). 
 
El representant del PSC creu que no és una obligació legal de control com en el cas de les 
subvencions, però la senyora Godé explica que sí es una obligació d’informar transparentment, tot 
i que encara no hi ha jurisprudència al respecte. La proposta  és que en el Portal de Transparència 
s’agrupin genèricament les despeses anuals i a partir de l’1 gener de 2019. 
 
Els membres de la Comissió comenten diversos aspectes d’aquesta qüestió i la regidora Rubio diu 
que, un cop s’ho hagi mirat tothom, es pot presentar a la propera Comissió de Transparència una 
proposta de com fer-ho. 
 
(Els documents de la GAIP s’enviaran als membres de la Comissió per correu electrònic) 
 
 
4. PRECS I PREGUNTES 

 
La senyora Godé informa de la finalització del tràmit del decret de la Comissió Ètica. També recorda 
que està pendent reprendre el debat sobre la Bústia Ètica i demana si els grups poden revisar la 
proposta i fer-ne retorn. Si ningú diu res es continuarà treballant en la mateixa línia. 
 
Com no hi ha més temes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió. 


