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ACTA DE LA COMISSIÓ DE TRANSPARÈNCIA 
  
Dia:  Dimecres 13 de febrer de 2019, de 10.00h a 10.55h 
Lloc:  C/ Sol, 1, 3a, sala de reunions  
 
ORDRE DEL DIA:  
1. Aprovar les actes de les sessions anteriors 
2. Proposta d’acord per a la fiscalització i publicació de les assignacions i despeses dels Grups 

Municipals 
3. Informació Cas Mercuri 
4. Informació Comissió Ètica 
5. Informacions diverses 
6. Precs i preguntes 
 
ASSISTENTS: 
Sra. Elena Hinojo Navarro, regidora d’Unitat pel Canvi, presideix la sessió 
Sr. Gabriel Fernàndez i Díaz, 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. Josep Ayuso Raya, regidor del PSC  
Sra. Sílvia Godé, cap de Transparència i Organització 
Secretària: Rosalia Cañavate 
 
EXCUSATS: 
Sr. Xavier Guerrero i Cano, regidor d’ERC  
Sra. Montserrat Chacon i Rocamora, regidora d’ERC (suplent) 
Sr. Ramon Vidal López, regidor d’Unitat pel Canvi 
Sr. José Luis Fernández Diaz, regidor de Ciutadans  
Sr. Esteban Gesa Para, regidor del PP 
 
ABSENTS: 
Sr. Lluís Monge Presència, regidor no adscrit 
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 30 d’octubre i del 13 de novembre de 2018, ja que es van 
enviar els esborranys als membres de la Comissió de Transparència i no es presenta cap al·legació. 
 
2. PROPOSTA D’ACORD PER A LA FISCALITZACIÓ I PUBLICACIÓ DE LES ASSIGNACIONS I DESPESES 

DELS GRUPS MUNICIPALS 
 

La regidora Hinojo recorda el criteri que va establir la GAIP arran del cas de l’Hospitalet (tema tractat 
en una Comissió anterior) i explica els detalls de la Proposta de publicació en el portal de 
transparència del control de la destinació de les assignacions econòmiques als grups municipals  
(document enviat adjunt a la convocatòria d’avui). Actualment la competència de fiscalització la té 
el Ple i la proposta és que prèviament hi hagi un informe de la  Intervenció municipal i una revisió 
en la Comissió Especial de Comptes, preparant l’expedient per a la seva elevació al Ple.  
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Es va enviar un informe de l’interventor sobre les aportacions dels grups municipals als partits 
polítics i diu que l’objectiu és arribar a un acord de tots els grups i tancar una proposta que es pugui 
aplicar a partir del proper mandat. 
El regidor Ayuso comenta que no té la informació prèvia perquè avui ve com a suplent, però sí ha 
llegit l’informe i planteja alguns dubtes al respecte.  
La senyora Godé explica detalladament l’aparent contradicció legal que hi ha entre la Llei de Bases 
i la Llei de Finançament dels partits pel que fa a la regulació d’aquestes dotacions.. 
A la regidora Rubio no li sembla malament com estan desglossades les despeses en la proposta que 
s’ha fet arribar, però afegiria exemples de les que es consideren “de representació” i limitaria 
d’alguna manera el concepte “Altres”. Creu que també s’hauria de pactar cada quant temps s’ha 
d’actualitzar i publicar el document al Portal de Transparència, i que hauria de ser d’obligat 
compliment.  
El regidor Fernández destaca que s’ha de poder demanar als grups en què s’han gastat els diners, 
igual que es pot fer amb qualsevol departament o servei de l’Ajuntament. 
El regidor Soler està d’acord i creu que la fiscalització és fàcil perquè es poden comprovar els 
moviments dels comptes. Fins i tot es pot anar més enllà com ha plantejat la regidora Rubio.  
El regidor Font vol saber com ho fan altres ajuntaments, i diu que com a membres la FMC i l’ACM 
se’ls pot demanar la informació. El regidor Ayuso diu que també es pot preguntar a la Diputació. 
Durant una estona es debat sobre la discrecionalitat de les aportacions als grup municipals, es 
comenten diversos exemples i es planteja qui ha d’emetre les factures corresponents en cada cas. 
La senyora Godé esmenta que els membres dels grups podrien arribar a ser responsables solidaris 
si la dotació no es destina a la finalitat a la qual està vinculada. 
Finalment, la regidora Hinojo dóna un marge perquè tothom pugui estudiar la proposta i plantejar 
les consideracions oportunes, i emplaça a convocar al març una altra Comissió per a aprovar-la. 

             
3. INFORMACIÓ CAS MERCURI  
 

La regidora Hinojo comenta que de la peça 6 del Cas Mercuri s’ha derivat la peça número 36, i hi ha 
nous imputats. S’ha proposat la personació com a acusació particular però per ara no té més dades 
que les aparegudes en premsa. 
 
4. INFORMACIÓ COMISSIÓ ÈTICA 

 

La regidora Hinojo recorda que la Comissió Ètica Pública es va constituir a finals de maig i s’ha anat 
reunint mensualment. Ja s’han aprovat les seves Normes de funcionament i el Procediment de 
consulta, observacions i suggeriments (documents enviats amb la convocatòria d’avui). Queda 
pendent el procediment de denúncia, que és el més complicat, i amb això ja tindrem tota la 
normativa reguladora. Comenta que ja s’ha informat a les persones afectades per l’ampliació de 
l’àmbit subjectiu del Codi Ètic, que són aquelles que participen en les meses de Contractació, 
d’atorgament de subvencions i de selecció de personal. 

 
5. INFORMACIONS DIVERSES  

 

La regidora Hinojo informa de que Sabadell ha tret el 100% en l’índex de transparència Infoparticipa 
i els reconeixements es lliuraran al març.  

 
6. PRECS I PREGUNTES 

 

El regidor Font prega que l’Ajuntament millori les dades obertes, perquè no hi ha pràcticament res. 
No hi ha informació que ja existeix i seria bo que tothom pogués treballar amb ella, per exemple 
grups de recerca que podrien fer-ho en benefici de la ciutat. 
La regidora Hinojo diu que la voluntat és fer un esforç en aquest sentit i, com no hi ha més temes a 
tractar, aixeca la sessió. 


