ACTA DE LA COMISSIÓ DE TRANSPARÈNCIA
Dia:
Lloc:

Dimarts 2 d’abril de 2019, de 9.30h a 10.40h
C/ Sol, 1, 3a, sala de reunions

ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació acta anterior
2. Publicació despeses Grups Municipals
3. Bústia ètica
4. Informacions diverses
5. Precs i preguntes
ASSISTENTS:
Sra. Elena Hinojo Navarro, regidora d’Unitat pel Canvi, presideix la sessió
Sr. Xavier Guerrero i Cano, regidor d’ERC
Sra. Míriam Ferràndiz Saus, regidora de La Crida
Sr. Edu Navarro, regidor d’Unitat pel Canvi
Sr. Josep Ayuso Raya, regidor del PSC
Sr. Antoni Font i Renom, regidor de CiU
Sr. José Luis Fernández Diaz, regidor de Ciutadans
Sra. Sílvia Godé, cap de Transparència i Organització
Secretària: Rosalia Cañavate
EXCUSATS/DES:
Sra. Glòria Rubio Casas, regidora de La Crida
Sr. Ramon Vidal López, regidor d’Unitat pel Canvi
Sr. Joan Berlanga Sarraseca, regidor d’Unitat pel Canvi
Sr. Miquel Soler Antolí, regidor de Guanyem
ABSENTS:
Sr. Esteban Gesa Para, regidor del PP
Sr. Lluís Monge Presència, regidor no adscrit
Sr. Carles Bosch Masó, regidor no adscrit

Desenvolupament de la sessió:
1.

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

S’aprova l’acta de la sessió del 13 de febrer de 2019, ja que es va enviar l’esborrany als membres
de la Comissió de Transparència i no es presenta cap al·legació.

2.

PUBLICACIÓ DESPESES GRUPS MUNICIPALS

La regidora Hinojo recorda la proposta de publicació de les despeses dels grups municipals i les
opcions obertes sobre si les hauria de revisar Intervenció i com gestionar les aportacions als partits.
El regidor Ayuso creu que si la Llei permet fer aquest traspàs dels grups als partits potser es podria
incloure concretament, enlloc de posar “Altres”.
La senyora Godé diu que es pot posar així, més clarament, però que l’important es la fiscalització i
establir una certa regulació.
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La regidora Hinojo diu que es pot fer amb un conveni o amb una declaració responsable de que
aquests diners no es gastaran en allò que no està permès (que són actius patrimonials i personal al
servei de la Corporació).
El regidor Fernández argumenta que seria millor la declaració responsable, però demana algun
exemple de conveni. Diu que desconeixent les regles del joc potser s’estan fent les coses malament
sense saber-ho.
El regidor Ayuso comenta que el PSC té un model tipus per a tots els grups municipals de Catalunya.
El regidor Font pregunta en què consistiria la certificació i es comenten diferents exemples.
La senyora Godé considera raonable un acord entre els grups (perquè la fiscalització de les seves
despeses correspon al Ple) i els partits (de la seva comptabilitat s’encarrega el Tribunal de Comptes).
El regidor Fernández demana una proposta concreta per a avançar en el debat, i el que es decideixi
vagi a Ple i s’aprovi públicament.
El regidor Font pregunta si la fitxa de despeses dels grups es publicarà i la regidora Hinojo confirma
que sí. Amb això el regidor considera que es generen dues vares de mesurar, perquè els grups ho
han de detallar tot mentre que l’aportació als partits es dona per fet que es gastarà bé.
La senyora Godé diu que es pot acordar que el partit després n’informi detalladament però el
regidor Fernández creu que és molt difícil quan va a una caixa comuna. També creu que els comptes
s’haurien de fer cada quatre anys, per legislatures, però la senyora Godé ho veu complicat perquè
els pressupostos són anuals.
La regidora Ferrandiz alerta que això pot forçar a traspassar-ho tot al partit i el regidor Font conclou
que això provaria més opacitat enlloc de més transparència.
El regidor Fernández considera que la publicació seria un avenç enorme per qui vulgui accedir a
aquesta informació però, en qualsevol cas, es començaria a aplicar al 2020, amb el nou Consistori.
Per això la regidora Hinojo diu que seria bo acordar les normes de joc (fitxa, conveni, etcètera) i
aprovar-les abans d’acabar el mandat, però el regidor Font creu que ho haurien d’aprovar els grups
que sorgeixin de les eleccions. El regidor Fernández no és contrari a deixar llest el treball tècnic
previ i que siguin els propers grups els qui ho aprovin més endavant. La senyora Godé apunta que
administrativa i jurídicament seria important que les condicions s’aprovin amb el primer decret de
la legislatura, i també seria una bona manera d’acabar el mandat d’aquesta Comissió, que ha
funcionat molt bé. El regidor Ayuso diu que el marc legal no canviarà i que tenen plena legitimitat
per a aprovar-ho. Al regidor Fernández li sembla bé sempre que abans quedi clar el criteri
d’Intervenció sobre la fiscalització i les dates de compliment (no pot ser amb caràcter retroactiu).
La regidora Hinojo conclou que ho prepararan tot plegat i traslladaran la informació per sol·licitar
l’opinió i postura de tots els Grups per presentar-ho abans d’acabar la legislatura.

3.

BÚSTIA ÈTICA

La senyora Godé recorda que la Bústia Ètica sorgeix d’una necessitat detectada arran de les sessions
sobre els riscos de corrupció: la de crear un canal intern per a consultes ètiques. Amb una projecció
en pantalla explica que l’aplicatiu principal es trobarà a la Intranet i s’hi podrà accedir sense
identificació. També s’admetrà qualsevol entrada des d’un correu corporatiu, tot i que així
l’anonimat no es garantit, i es posarà una bústia física a l’Edifici Narcís Giralt. En qualsevol cas, les
persones que hi tinguin accés signaran un compromís de confidencialitat.
El regidor Font remarca la importància de deixar clar quins són els drets i els deures, i pregunta si
hi haurà justificant de recepció, així com quant de temps es guardaran les consultes.
La senyora Godé comenta també que properament hi haurà un espai ètic a la Intranet amb
informacions diverses, bones pràctiques, riscos de corrupció, pla d’integritat, notícies, etcètera.
La regidora Hinojo recorda que aquesta Bústia és per als treballadors i que les entrades referents a
alts càrrecs es derivaran a la Comissió d’Ètica Pública, tot i que podrien haver-hi casos mixtos.
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El regidor Ayuso pregunta si pot anar més enllà de ser un espai de consulta i assessorament, i la
regidora Hinojo respon que la bústia està pensada per assessoraments i consultes, però en el cas
que aparegui algun indici de delicte, existeix l’obligació de donar compte a l’òrgan competent.
La senyora Godé afegeix que la Bústia no pot agafar funcions que no li pertoquen, com incoar
expedients disciplinaris, però la idea és que en aquesta primera fase es valori el funcionament real,
volum i tipologia d’entrades per concretar i complementar si s’escau la tramitació més efectiva.

4.

INFORMACIONS DIVERSES

No n’hi ha.

5.

PRECS I PREGUNTES

No n’hi ha.

Com no hi ha més temes a tractar, s’aixeca la sessió.
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