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Transparència

1. Introducció
D’acord amb l’article 41 de l’Ordenança municipal de Transparència, Accés a la Informació i Bon
Govern, els objectius i les actuacions en matèria de transparència s’han de concretar en un Pla
d’actuació de transparència municipal.
L’article 42 de l’esmentada ordenança estableix que el servei que tingui encomanada la gestió de
l’àmbit de la transparència municipal elaborarà un informe anual relatiu a l’asoliment dels objectius
de transparència previstos en el Pla d’actuació de transparència municipal.
L’informe ha de permetre conèixer també:
a. El grau de compliment de les obligacions de publicitat activa previstos als articles 8 al 15
de la Llei 19/2014.
b. El nombre de dades disponibles al Portal de Transparència.
c. La informació que s’ha difós en formats oberts i reutilitzables.
d. El nombre de visites i persones usuàries del Portal de Govern Obert.
e. Les sol·licituds d’accés a la informació, identificant les sol·licituds estimades total o
parcialment i les sol·licituds inadmeses indicant, quan s’escaigui, en els diferents supòsits
el motiu i el temps de resposta.
f.

La informació sol·licitada amb més freqüència.

g. El nombre de recursos de reposició i de reclamacions interposats davant la GAIP.
Finalment l’article 44 de l’esmentada norma estableix que el resultat de les tasques d’avaluació i
seguiment de l’execució dels Plans d’Actuació en matèria de Transparència, així com les
avaluacions realitzades per la Comissió Ciutadana de Transparència seran objecte d’una memòria
que anualment elaborarà el servei municipal que tingui assignades les funcions en matèria de
transparència.

2. Pla de Transparència 2018 - 2019
En compliment del que estableix l’ordenança municipal de Transparència, en la sessió celebrada
el 12 d’abril de 2018 la Comissió Informativa especial en matèria de Transparència va aprovar el
Pla d’actuació de Transparència per al període 2018 – 2019.

El Pla recull les actuacions destinades al ple compliment de les obligacions derivades de les Lleis
de Transparència, així com la millora i l’enfortiment del govern obert a l’administració municipal.
S’estructura en 3 eixos estratègics, 7 objectius operatius i 27 actuacions.
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2.1.

Estructura i contingut

- Transparència -> Aquest eix comprèn les actuacions relatives a la transparència: la publicació
d’informació municipal de manera comprensible i accessible per la ciutadania i la gestió del dret
d'accés a la informació que no es troba publicada. Les actuacions s’estructuren mitjançant els
objectius operatius següents:




Millora de continguts
Millora de la gestió del dret d’accés a informació
Incrementar la transparència en les entitats i associacions

- Bon govern -> El concepte de “bon govern” agrupa les actuacions per promoure la qualitat dels
serveis públics i desenvolupar el sistema d’integritat institucional. S’estableixen tres àmbits
d’actuació:


La ètica i integritat institucional: Codi de conducta dels alts càrrecs.



El dret a una bona administració i a uns serveis públics de qualitat: Cartes de Serveis



El retiment de comptes

- Govern Obert -> Aquest eix recull les actuacions mitjançant les quals es volen desenvolupar
millores en els canals que l’Ajuntament posa a l’abast de la ciutadania per fomentar la seva
col•laboració en la definició de les polítiques públiques.

3 Eixos
Transparència

Bon Govern
Govern Obert

7 Objectius
Millora de continguts
Millora de la gestió del dret d’accés a informació
Incrementar la transparència en les entitats i
associacions
Avaluació i retiment de comptes
Ètica i integritat institucional
Qualitat dels serveis: Cartes de Serveis
Millorar els canals de col·laboració ciutadana

27 Actuacions
6
4
3
3
4
3
4


Percentatge que representa
cada àmbit sobre el total d’actuacions.
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Distribució de les actuacions i
objectius operatius per l’eix a què
pertanyen.

2.2.

Recursos assignats a l’execució del Pla

Tot i que la direcció operativa, la coordinació i l’impuls de les actuacions previstes al Pla correspon
al Servei de Planificació i Avaluació de Programes de l’Àrea de Serveis Generals i Govern Obert,
en la seva execució hi ha participat diferents serveis municipals, tenint en compte les
competències o les matèries a tractar en cada cas.
A continuació es mostren els diferents serveis municipals que han participat en el
desenvolupament del Pla d’Actuació:
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2.3.

Seguiment de l’execució del Pla

El seguiment del Pla de Transparència consisteix en la valoració del grau de progrés del pla al
llarg del seu període temporal de vigència.
Es va dissenyar una metodologia que permetés als membres de la Comissió Informativa de
Transparència supervisar-ne l’execució, amb indicadors quantitatius d’estat i d’evolució temporal, i
conèixer les actuacions executades i les pendents d’executar o completar per tal d’assolir els
objectius marcats.
Els indicadors de seguiment s’han centrat en dues dimensions:
a) Estat: Diferenciant entre actuacions no iniciades, en execució o completades.
b) Evolució temporal: Agrupant les actuacions d’acord amb les previsions d’execució
temporal: actuacions en execució d’acord amb les previsions, actuacions que presenten
incidències o demores lleus, actuacions que presenten incidències o demores importants
en la seva execució i finalment actuacions reprogramades, en les que la execució s’ha
posposat per ser impulsades plenament a partir de l’any 2020 i següents.
D’aquesta execució se n’ha donat compte bimensualment a la Comissió Informativa de
Transparència al llarg de tot el període de vigència del Pla.

2.4.

Resultats

D’acord amb el que indica l’Ordenança municipal de Transparència, Accés a la informació i Bon
Govern anualment s’ha d’avaluar l’assoliment dels objectius de transparència previstos en el Pla
d’actuació de Transparència municipal. Aquesta avaluació ha de mostrar el progrés de les
actuacions, els resultats obtinguts i la valoració general del compliment del Pla.

2.4.1. Estat d’execució del Pla
El resultat final d’execució del Pla de Transparència de l’Ajuntament de Terrassa 2018-2019 a 31
de desembre de 2019 és el següent:




17 actuacions completades, un 63 % respecte del total.
6 actuacions es troben en execució, però no s’han pogut finalitzar.
4 actuacions s’han reprogramat per a ser iniciades a partir de 2020.

Total
27

1

0,0%
22,2%
63,0%
14,8%

0
6
17
4

2

Continguts
3
4

Eix 1.- Transparència
Dret d'accés
5
6
7
8
9 10

Entitats
11 12 13

Retiment comptes
14
15
16

Eix 2.- Bon Govern
Ètica institucional
17 18 19 20

Qualitat
21 22 23

Eix 3.- Govern Obert
Participació ciutadana
24
25
26
27

No iniciades
En execució
Completades
Reprogramades
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 estat d’execució (% d’actuacions
completades sobre el total de cada eix),
desglossat per cadascun dels 3 eixos en que
s’estructura el Pla.
L’eix de Govern Obert és el que presenta un
menor % d’execució (25%), mentre que l’eix
de la transparència és en el que s’ha avançat
més (un 76,92% de les actuacions s’han
completat).

 nombre d’actuacions de cada eix
segons el seu estat al finalitzar el període de
vigència.

2.4.2. Evolució temporal del Pla
L’anàlisi de l’evolució temporal de l’execució del Pla mostra el resultat següent:

Total
27

1

0,00%
51,85%
18,52%
14,81%
14,81%

0
14
5
4
4

2

Continguts
3
4

Eix 1.- Transparència
Dret d'accés
5
6
7
8
9 10

Entitats
11 12 13

Retiment comptes
14
15
16

Eix 2.- Bon Govern
Ètica institucional
17 18 19 20

Qualitat
21 22 23

Eix 3.- Govern Obert
Participació ciutadana
24
25
26
27

No iniciades
D'acord amb les previsions
Amb incidències o demora lleu
Amb incidències o demora greu
Reprogramades

Un 70% de les actuacions s’han desenvolupat o s’estan executant d’acord amb la previsió
temporal inicialment estimada pel Servei. Sent només 4 actuacions (14,81%) les que en la seva
execució mostren incidències o demores temporals importants.
A continuació s’observa l’evolució temporal per eixos:

Àmbits
A.1. Transparència
A.2. Bon Govern
A.3. Govern Obert
TOTAL..................

Reprogramades

d'acord amb la previsió
tempral

amb incidències o demora lleu

amb incidències o demores
importants

total

0
2
2
4

9
5
0
14

4
0
1
5

0
3
1
4

13
10
4
27
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 Per eixos d’actuació, en
l’àmbit de la transparència, un 69%
de
les
actuacions
s’han
desenvolupat amb normalitat.
 En l’àmbit del Bon Govern
el % es situa en el 50%.
 Totes les actuacions en
l’àmbit del Govern Obert presenten
incidències importants o be han
estat reprogramades.

2.5.

Detall d’execució de les actuacions del pla

2.5.1. Eix 1 Transparència
Objectiu 1.- Millora de continguts en la transparència

N.Act

Descripció

Execució

1

2

Integrar els continguts que es publiquen a la
Seu Electrònica (excepte portal de tràmits i
normativa) amb el Portal de Transparència.

50%

3

Continuar incrementant la informació
publicada en formats oberts i reutilitzables.
Major integració amb el Portal de dades
Obertes.

100%

4

Millorar els continguts de la informació
publicada, aplicant les conclusions i les
recomanacions que figuren a la diagnosi de
continguts elaborada en 2017.

10%

5

Millorar la transparència en l'activitat
subvencional.

Millorar la transparència en la gestió
patrimonial. (equipaments municipals)

Més informació

S'han definit els requeriments i prestacions necessàries per a
millorar tant les funcionalitats com la qualitat dels continguts
publicats al Portal de transparència.

Millorar les prestacions i funcionalitats del
Portal de Transparència integrant el Portal
de Transparència amb la resta de portals i
webs municipals d'acord amb la diagnosi
efectuada en 2017.
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Resultats

20%

S’ha iniciat l’anàlisi de diferents solucions tecnològiques per
a la publicació d’informació subjecte a publicitat activa que
permetin aconseguir la màxima integració amb el web
municipal i altres portals, especialment el Portal de dades
obertes.
S'ha revisat la informació que ambdós portals publiquen i
s'han coordinat els serveis que les gestionen per tal d'evitar
duplicitats o errades en la publicació.
La plena integració d'ambdues plataformes requereix d'un
canvi tecnològic juntament amb l'acció 1.
El 100% dels documents que s'elaboren en format Excel es
publiquen al Portal de Transparència en aquest mateix
format.
Nº documents en obert publicats:
S'ha assolit la millora prevista en la publicació dels
https://www.terrassa.c
continguts relacionats amb la informació associada als
at/consistori
càrrecs electes que es troba a la web.

100%

Es publica al Portal de Transparència tota la informació
associada a l'activitat subvencional de l'Ajuntament:
convocatòries, atorgaments incloent els criteris de puntuació,
la justificació del destí donat i el control econòmic i financer
de la justificació econòmica.

100%

Es publica al Portal de Transparència una pàgina amb
informació associada a la gestió i ús dels equipaments
municipals i integrada amb l'inventari municipal. Les dades http://governobert.terra
que es publiquen són: ubicació de l'immoble, titularitat, tipus ssa.cat/transparencia/
de gestió, entitat o servei gestor. Es pot consultar també per 27142-2/
cada Centre Cívic la programació d'activitats estables i la
disponibilitat d'espais.

http://governobert.terra
ssa.cat/transparencia/
subvencionsmunicipals/
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Objectiu 2.- Millora en la gestió del dret d’accés a la informació no publicada
N.Act

Descripció

Execució

Resultats

Més informació

7

Promoure l'aplicació de criteris comuns de
gestió, tramitació i resolució de les
peticions d'accés a informació no publicada.

100%

https://utinc.terrassa.c
S'ha posat a disposició de tota la organització municipal una
at/areesserveis/govern
Guia bàsica de tramitació de peticions d’accés a la
/Planificació/Documen
informació municipal.
ts/guia-basica-DAIP.pdf

8

Analitzar els processos associats a la
tramitació de les peticions d'accés a
informació no publicada per tal de millorarne la gestió.

100%

S'ha analitzat l'actual procediment amb la conclusió que hi ha
dos aspectes a millorar en la tramitació d'aquests
expedients: millora en la identificació de les persones
peticionàries que utilitzen el tràmit on-line (Seu Electrònica) i
donar major garanties en la tramitació dels expedients en els
que es resol mitjançant inadmissió o denegació, total o
parcial.

9

Impulsar accions d'informació i coneixement
adreçades als serveis municipals en relació
al dret d'accés a informació pública.

100%

https://utinc.terrassa.c
S'ha posat a disposició de tota la organització un manual del
at/areesserveis/govern
procediment associat a la tramitació d'expedients DAIP (Dret
/Planificació/Documen
d'accés a informació pública)
ts/Projecte_DAIP_v.1.5.

10

Difondre els mecanismes disponibles que
garanteixen la defensa en l'exercici del dret
d'accés a la informació pública, incorporant
la Sindicatura municipal de Greuges entre
aquests mecanismes de garantia.

100%

Al Portal de Transparència hi figura una pàgina
https://governobert.terr
específicament destinada a donar una explicació clara i
assa.cat/transparencia
entenedora del dret d'accés, que fer en cas de denegació,
/daip-2/
accés a la Comissió de Garantia, etc.

Objectiu 3.- Difusió i ampliació de la transparència en altres sectors

N.Act

Descripció

11

Elaborar una diagnosi del grau de
compliment de les obligacions de
transparència per part de les entitats i
associacions ciutadanes.

12

A partir d'aquesta diagnosi, elaborar i
implementar una proposta d'accions de
formació en matèria de transparència
adreçada principalment a les entitats que
reben i gestionen recursos públics.

13

Definir i impulsar accions que ajudin a
promoure la transparència en les societats
mercantils amb participació inferior al 50% i
altres ens en els que participa l'Ajuntament.

Execució

Resultats

Més informació

100%

Elaborat un anàlisi amb una mostra d’entitats per conèixer el
grau d’implantació de la Transparència a les entitats locals.
(163 entitats sobre un total de 1084) a partir del que es va fer
un Informe de diagnosi, que fou lliurat a la Comissió de
transparència l'octubre de 2018.

100%

A l'octubre de 2019 s'ha fet una acció formativa per a entitats
en relació a la transparència en el marc de l’oferta formativa https://www.terrassa.c
que l’Ajuntament fa a les entitats. 17 persones assistents, en at/formacio-entitats
representació de 15 entitats.

100%

S'ha comprovat el nivell de transparència en les webs de les
societats participades.
PROINTESA: no disposa de web pròpia.
SOCIETATS D’APARCAMENTS. - Aparcament Vapor Gran
SL; - Aparcament Vapor Ventalló SL; - SATSA. Els seus
webs s’orienten exclusivament a l’objecte social: la gestió
d’aparcaments. El principal accionista de SATSA, que és
SABA ja publica al seu web corporatiu tota la informació
associada a la transparència: econòmica, institucional,
activitats, RSC,...
Transports Municipals de Terrassa SA (TMESA) El servei es
troba en fase de nova licitació. La transparència es regularà
en el nou contracte.
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2.5.2. Eix 2. Bon Govern
Objectiu 1.- Avaluació i retiment de comptes
N.Act

Descripció

Execució

Resultats

14

Reformular l'actual Comitè tècnic de
Transparència en la seva composició i
funcions per tal que esdevingui un
instrument transversal d'anàlisi de dades
que faciliti la implementació de
mecanismes d'avaluació i retiment de
comptes.

0%

S’ha reprogramat tota vegada que estava subjecte al resultat
del treball fet en el marc del projecte “fem Ajuntament” pel
que fa al model organitzatiu, però també al criteri i decisió del
Govern municipal sorgit de les eleccions municipals de maig
per al Mandat 2019-2023.

15

Incorporar noves eines tecnològiques que
facilitin l'automatització en l'obtenció de
dades estadístiques de l'activitat dels
serveis i la seva publicació mitjançant
informes o rapports.

20%

S’ha iniciat l’anàlisi de diferents solucions tecnològiques per
a la planificació estratègica, seguiment i avaluació de plans i
programes estratègics, anàlisi de dades i quadres de
comandament.

Més informació

https://governobert.terr
assa.cat/transparencia
/seguiment-execuciopla-de-mandat-20152019/

16

Impulsar mecanismes de millora per al
retiment de comptes en relació a l'execució
de plans i programes estratègics, l'execució
dels objectius pressupostaris i l'activitat
dels serveis.

100%

El retiment de comptes a través del Portal de transparència
incorpora informació d'execució i seguiment del Pla de
https://governobert.terr
Mandat, Plans i programes estratègics, plans d'acció anuals,
assa.cat/transparencia
activitat
dels
serveis,
compliment
dels
objectius
/plans-prog/
pressupostaris, execució de les propostes d'actuació
derivades de processos participatius (PAM).
https://governobert.terr
assa.cat/transparencia
/plans-dacciomunicipal/

Objectiu 2.- Ètica i integritat institucional

N.Act

17

Descripció

Aprovar el Codi ètic i de conducta dels
càrrecs electes i alts càrrecs de
l'Ajuntament.

18

Impulsar actuacions que facilitin el
coneixement i la formació en relació a la
integritat institucional d'aquest Ajuntament.
Elaboració d'un programa específic de
formació per als alts càrrecs, altres
servidors públics i les altres persones
obligades per la Llei 19/2014.

19

Avançar en el registre i publicació de les
activitats vinculades als grups d'interès que
figuren al registre de Grups d'interès de
Catalunya. Elaborar instruments que facilitin
i ajudin a homogeneïtzar la informació que
s'ha de publicar d'acord amb el
desplegament normatiu que ha de fer la
Generalitat de Catalunya.

20

Publicar les agendes de tots els càrrecs
electes.

Execució

100%

Resultats

El Codi ètic i de conducta de l'Ajuntament es va aprovar en
https://governobert.terr
sessió plenària el mes de novembre de 2018 i va entrar en
assa.cat/transparencia
vigor, un cop publicat al BOP i DOGC el dia 4 de juny de
/codi-etic/
2019.

25%

Hem obtingut un ajut de l'Associació catalana de Municipis i
Comarques per a un projecte de pla pilot per a la elaboració
de Plans d’Integritat en grans Ajuntaments. El projecte
compta també amb la Col·laboració de l'oficina Antifrau. Dins
d'aquest projecte una part fonamental són les accions
formatives en ètica i integritat per a totes les persones que
treballen a l'Ajuntament.
S'ha iniciat el desenvolupament tecnològic de la plataforma
que ha de permetre posar a disposició de la ciutadania una
Bústia Ètica.

0%

La reprogramació ha estat necessària tota vegada que no
s'ha procedit, com s’esperava, al desplegament reglamentari
del registre de grups d’interès, tal i com preveu l’article 53 de
la Llei 19/2014, de Transparència, Accés a la informació i
Bon Govern.

100%

Més informació

Les agendes dels càrrecs electes són accessibles al web
municipal. Des d'octubre de 2019 es pot consultar l'agenda http://agendes.terrassa
de tots electes, inclosos els que conformen els grups .cat/
municipals de l'oposició.
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Objectiu 3.- Qualitat dels Serveis

N.Act

Descripció

21

Estendre les Cartes de Serveis de forma
majoritària al conjunt de l'organització
municipal.

22

Elaborar i implementar un programa de
formació específica per a la elaboració de
les cartes de Serveis i el seguiment del
compliment dels compromisos que hi
figuren.

23

Definir i aplicar una metodologia per al
seguiment del grau de compliment dels
compromisos que figuren a les cartes de
Serveis.

Execució

Resultats

Més informació

100%

Entre 2017 i 2018 es van aprovar un total de 53 Cartes de
Serveis per tal que tots els serveis adreçats a la ciutadania
disposin de la seva Carta.

100%

https://governobert.terr
Formació de Serveis: S'han fet 6 sessions formatives de 10 assa.cat/transparencia
hores de durada amb una participació d’unes 80 persones. /cartes-de-serveis/
(abril - juny 2018)

100%

Establerts els paràmetres de seguiment i retiment de
comptes del grau de compliment de les cartes vigents.
Elaboració dels informes de seguiment del grau de
compliment dels compromisos de les primeres cartes
aprovades en 2017 i publicació dels resultats al Portal de
Transparència.

2.5.3. Eix 3. Govern Obert
Objectiu únic.- Millorar els canals de comunicació ciutadana

N.Act

Descripció

24

Dissenyar i implementar una nova
plataforma virtual que faciliti la interacció i el
diàleg entre la ciutadania i l'Ajuntament en
diferents àmbits: bústia ciutadana, queixes i
suggeriments, plataforma els regidors
responen, ...

25

Posar a disposició de la ciutadania una
APP que permeti la comunicació i
seguiment de les incidències a la via
pública en els àmbits de mobilitat, espai
públic i neteja.

26

Implantar un sistema d'enquestes de
valoració i millora de la transparència
adreçades a les persones usuàries del
Portal de Govern Obert.

27

Publicar les iniciatives i propostes
ciutadanes que comportin una millora
substancial dels serveis.

Execució

Resultats

0%

L'anàlisi tècnic realitzat ha posat de manifest una complexitat
molt superior a la prevista inicialment que ha fet necessària
una reformulació de tot el projecte amb una visió més
integradora tant de cara a la ciutadania, per integrar en una
plataforma única diferents opcions i mecanismes d’interacció
entre la ciutadania i l’Ajuntament com també en relació amb
la gestió, havent-se considerat necessari una visió
integradora amb el desplegament del nou tramitador.

100%

Més informació

Posada en marxa del nou sistema informàtic de gestió
integral del manteniment- GMAO. El nou sistema recull els
avisos d’incidències de manteniment de l’equipament de
l’espai públic que reben Atenció Ciutadana, 010 i els propis https://www.terrassa.c
serveis.
at/cuidemterrassa
Posada en funcionament del projecte Cuidem Terrassa, un
sistema integral únic per a la gestió del manteniment de
l’espai públic a la ciutat el mes de novembre de 2018

0%

S’ha considerat convenient d’integrar aquest sistema de
valoració dins del paquet de noves funcionalitats amb les que
s’haurà de dotar el Portal de transparència en el futur.
Actuació que es preveu abordar a partir de 2020 d’acord amb
les disponibilitats pressupostàries que s’estableixin.

10%

Des de 2019 la plataforma “participa.terrassa.cat” posa a
disposició de la ciutadania un espai on poder formular
propostes ciutadanes susceptibles de ser incorporades a la
https://participa.terras
planificació de l’acció municipal.
sa.cat/processes/PAM
Hi ha publicades 88 Propostes presentades, 1 d’elles en fase
d’estudi i valoració tècnica d’acord amb les bases del procés
participatiu PAM 2019.
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2.6.

Actuacions reprogramades

L’actuació 14, que preveia reformular el Comitè tècnic de Transparència que es va crear en 2015,
tant en la seva composició com en les seves funcions, s’ha hagut de reprogramar tota vegada que
estava subjecte al resultat del projecte “fem Ajuntament” pel que fa al model organitzatiu, però
també al criteri i decisió del Govern municipal sorgit de les eleccions municipals de maig per al
Mandat 2019-2023.
El motiu de la reprogramació de l’actuació 19 (Grups d’interès) es deu al fet que la Generalitat de
Catalunya no ha procedit, com s’esperava, al desplegament reglamentari que preveu l’article 53 de
la Llei 19/2014, de Transparència, Accés a la informació i Bon Govern.
En l’actuació 24 (bústia ciutadana, queixes i suggeriments, plataforma els regidors responen, ...)
l’anàlisi inicial així com les dificultats sorgides en el plantejament inicial respecte de la plataforma
“els regidors responen” han fet necessària una reformulació de tot el projecte amb una visió més
integradora tant de cara a la ciutadania, per desenvolupar en una plataforma única diferents
opcions i mecanismes d’interacció entre la ciutadania i l’Ajuntament. Un altre factor ha estat la
necessitat d’integració amb la gestió interna i, per tant, amb el desplegament del nou tramitador
d’expedients.
Finalment, l’actuació 26 (enquestes de satisfacció de les persones usuàries del Portal de
Transparència) s’ha considerat convenient d’incorporar-la dins del paquet de noves funcionalitats
amb les que s’haurà de dotar el Portal de transparència en el futur.

2.7.

Conclusions

El Pla d’actuació de Transparència 2018-2019 recull totes les actuacions destinades a la
consolidació, la millora i l’enfortiment de la transparència i el govern obert a l’Ajuntament de
Terrassa en els àmbits de la publicitat activa, el dret d’accés, el bon govern i la participació
ciutadana.
Aquest Pla dona continuïtat als anteriors plans d’actuació dels anys 2016 i 2017 i es centra de
manera prioritària en la millora de la publicitat activa i la gestió del dret d’accés a informació que no
es troba publicada.
En matèria de transparència, les previsions del pla van més enllà de l’estricte compliment de les
obligacions de publicitat activa regulats pels articles 8 a 15 de la Llei 19/2014 i inicia una orientació
que vol posar l’accent en la millora de la qualitat de la informació publicada, tant en relació als
continguts com també respecte de la facilitat d’accés i consulta.
Destacar que les principals dificultats que ens hem trobat en l’execució d’aquest conjunt
d’actuacions ha estat relacionades amb les limitacions inherents a la plataforma tecnològica que
suporta el Portal de Transparència per la qual cosa avançar en aquest camí requerirà afrontar en
els propers exercicis un canvi de plataforma que hauria de permetre també una major integració
amb la plataforma que dona suport a la Seu Electrònica i el web municipal.
La prioritat en l’àmbit del Bon Govern ha estat el projecte de Cartes de Serveis, que ha permès
assolir el 100% dels objectius fixats en aquest àmbit i que en aquests moments tots els serveis
adreçats a la ciutadania disposin de la corresponent Carta de Serveis on s’expliciten i es publiquen
els compromisos de qualitat en la seva prestació.
Dins d’aquest mateix àmbit, s’han començat a desenvolupar els primers elements del que
esdevindrà el sistema d’integritat institucional: el Codi Ètic i de Conducta de l’Ajuntament, ja
aprovat i en vigor, i la Bústia ètica, en procés de desenvolupament tecnològic. Destacar que
l’Ajuntament ha estat triat per l’ACM per desenvolupar un projecte pilot que permetrà definir una
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metodologia per a la elaboració de plans d’integritat en municipis mitjans i grans. Aquest projecte
es desenvoluparà a partir de 2020 i comptarà amb la participació de l’Oficina Antifrau de
Catalunya.
Tot i tractar-se d’un aspecte cabdal per a l’impuls del bon govern, les actuacions relacionades amb
l’avaluació i retiment de comptes són les que han avançant amb més dificultats.
Tot i que els motius són diversos, destacaríem, les dificultats a l’hora de desenvolupar eines i
solucions tecnològiques que permetin l’automatització del tractament de les dades existents,
l’absència d’un mapa de les dades de que disposem i també la manca d’un model de governança
de les dades que defineixi les necessitats, els criteris de producció, el seu ús i socialització i que,
finalment, estableixi un model d’integració entre les dades (informació de gestió), la estratègia
municipal (decisió i definició de polítiques públiques) i el retiment de comptes davant de la
ciutadania.
El tercer àmbit d’actuació - Govern Obert – és el que presenta un resultat menys favorable, tot i
que a l’hora de fer una valoració cal ponderar el pes que aquest apartat te respecte del conjunt del
Pla. (4 actuacions, un 15% del total).
L’actuació prioritària en aquest àmbit era la número 24 (plataforma “les regidores i els regidors
responen”). Al sorgir dificultats tecnològiques per implantar la solució prevista inicialment per
posar a disposició de la ciutadania un nou espai de relació directa amb els càrrecs electes, s’ha
considerat convenient donar un nou enfoc al projecte, més transversal i integrador, consistent en
posar a disposició de la ciutadania un “portal integral de la ciutadania” que permeti, a banda d’una
relació directa i immediata amb els càrrecs electes, tramitar propostes, fer consultes i
suggeriments, etc. Així, la continuïtat de l’acció 27, que preveu la publicació de les iniciatives i
propostes ciutadanes, ha quedat també vinculada a aquest nou projecte que caldrà abordar en el
futur.
El nou projecte, d’una complexitat molt superior a la prevista inicialment, fa necessària una major
implicació del conjunt de l’organització, amb una visió més integradora tant de cara a la ciutadania,
per integrar en una plataforma única diferents opcions i mecanismes d’interacció entre la
ciutadania i l’Ajuntament, com també en relació amb la gestió, coordinant la seva execució amb el
desplegament del nou tramitador.
Per finalitzar, malgrat les dificultats ja explicades i la impossibilitat de finalitzar totes les actuacions
proposades en el Pla d’actuació de Transparència 2018-2019, es valora molt positivament l’avenç
assolit i les actuacions desenvolupades, ja que han ajudat i estan ajudant a incorporar canvis i
millores substancials no tant sols en la Transparència i el retiment de comptes de l’Ajuntament sinó
també en el funcionament intern de l’organització municipal i en la qualitat dels serveis que es
presten a la ciutadania.
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3. Indicadors de transparència

Hem de diferenciar dues tipologies d’indicadors:

a) Els indicadors de transparència interns, que són elaborats pel propi Ajuntament i que són els
següents:

a. Indicadors d’utilització, consulta i ús del Portal de transparència (font -> Google
Analytics)

b. Indicadors de publicitat activa. Ens indiquen el compliment de les obligacions de
publicació que estableixen els articles 8 a 15 de la LTRCAT

c.

Indicadors de tramitació de les peticions d’accés a informació no publicada (DAIPs)

b) Els indicadors d’avaluació de la transparència externs, elaborat pel altres organismes i/o
institucions.

a. Indicadors de transparència Infoparticipa. Organisme avaluador: Laboratori de
Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural - Departament de Periodisme
i de Ciències de la Comunicació - Facultat de Ciències de la Comunicació
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3.1.

Indicadors d’utilització del Portal de Transparència

3.1.1.

Consultes al Portal de Transparència

Any
2019
2018
2017
2016

Glossari

Nº de sessions
21.081
17.105
16.890
13.117

Nº de pàgines visualitzades
88.337
72.103
81.760
69.078

Sessió: Seqüència de pàgines visitades per una persona usuària del Portal.
Pàgina visualitzada: Pàgina visualitzada dintre d’una sessió per part d’una persona
usuària.

Aquestes sessions es distribueixen mensualment de la següent forma:

GENER

FEBRER

MARÇ

ABRIL

MAIG

JUNY

JULIOL

AGOST

SETBRE

OCTUBRE

NOVBRE

DESBRE

2019

1.676

1.447

1.652

1.814

1.931

1.961

2.316

940

1.748

2.143

1.956

1.497

2018

2.147

1.397

1.411

1.579

1.553

1.664

1.233

634

1.213

1.592

1.457

1.225

2017

1.892

1.632

1.562

1.610

1.709

1.656

1.338

506

1.170

1.301

1.531

983

2016

-

-

1.346

1.390

1.318

1.477

1.066

464

1.163

1.446

1.988

1.459
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3.1.2.

Persones usuàries del Portal de Transparència

Any
2019
2018
2017
2016

Nº de persones usuàries
12.286
10.223
9.636
7.224

 Persona
usuària:
Persona
que
visualitza el lloc web. Cada persona usuària pot
generar més d’una sessió al llarg del temps.

 El nombre de persones usuàries del
Portal ha augmentat en 2.063 persones
respecte de l’any 2018, un increment del 20,18
%, consolidant-se la tendència a l’alça des de
la posada en funcionament del Portal.

Subscripcions “novetats Portal Govern Obert”.

A data 31 de desembre de 2019 el Portal de Govern Obert compta amb 19 persones subscrites
que reben mensualment un correu electrònic amb les novetats, actualitzacions i incorporacions
d’informació més destacades al Portal.
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3.1.3.

Dades disponibles al Portal de Transparència referides a l’Ajuntament

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL

88

SECTOR PÚBLIC LOCAL (**)
111

INFORMACIÓ ECONÒMICA

69

90

ACCIÓ DE GOVERN

50

---

NORMATIVA I INFORMACIÓ JURÍDICA
CONTRACTES, CONVENIS I
SUBVENCIONS
GESTIÓ

20

---

30

3

TRANSPARÈNCIA I INTEGRITAT

10

---

8

18

320

249

ÀMBIT

AJUNTAMENT

ALTRA INFORMACIÓ
TOTAL ÍTEMS PUBLICATS (*) ..............

27

45

Dels 320 conjunts de dades referides a l’Ajuntament, 33 es publiquen en format obert (Excel).
Correspon a informació que s’elabora en format Excel, principalment dades econòmiques.
(*) Les xifres “Nº Ítems” corresponen a conjunts de documents o d’informació que es publica
agrupada. Per exemple, a la informació dels pressupostos, l’apartat “el pressupost consolidat” es
considera 1 únic ítem, malgrat hi hagi publicats 10 documents diferents, un per cada societat)
(**) Informació referent als ens de gestió pertanyents a l’Ajuntament o en els que hi participa
majoritàriament:
» Terrassa Cicle de l'Aigua, EPEL (T-Aigua, EPEL) - EPEL
» Funerària de Terrassa, SA - SMPL
» Societat Municipal de Comunicació de Terrassa, SA - SMPL
» Patrimoni Municipal de Terrassa, SL - SMPL
» EGARVIA, SA - SMPL
» Foment de Terrassa, SA - SMPL
» Societat Municipal d'Habitatge de Terrassa, SA - SMPL
» Eco-Equip, Societat Anònima Municipal – SMPL
» Parc Audiovisual, SL - SMPM

EPEL: Entitat Pública Empresarial Local
Glossari
SMPL: Societat mercantil participada íntegrament per l'Ajuntament
SMPM: Societat mercantil amb participació majoritària de l’Ajuntament
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3.2.

Indicadors de compliment de les obligacions de Publicitat activa

Recull el grau de compliment de les obligacions de publicitat activa per part de
l’Ajuntament de Terrassa que s’estableixen als articles 8 a 15 de la Llei 19/2014, de
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern.
Els indicadors han estat elaborats a partir dels ítems de transparència definits per la Xarxa
de Governs Transparents (*), aplicant els seus criteris i recomanacions en quant a la
informació que ha de contenir cada ítem.

(*) La Xarxa de Governs Transparents és integrada per la Generalitat, mitjançant el
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública; l’Escola d’Administració
Pública de Catalunya; el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya; les quatre
diputacions; l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, la Federació de Municipis de
Catalunya i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
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Informació que ja és publica, però que caldria complementar en algun aspecte.

ÀMBIT

SUBÀMBIT

ÍTEM

Informació institucional i
organitzativa

Organització política i retribucions

Alts càrrecs i càrrecs eventuals

Acció de Govern i normativa

Acció de govern i partits polítics

Dictàmens de la Comissió
Jurídica Assessora i altres òrgans
consultius

Acció de Govern i normativa

Acció de govern i partits polítics

Noticies i opinions govern i
oposició

Acció de Govern i normativa

Acció de govern i partits polítics

Opinions i propostes dels grups
municipals

Acció de Govern i normativa

Normativa, plans i programes

Memòries i documents dels
projectes normatius en curs

Acció de Govern i normativa

Normativa, plans i programes

Plans i programes destacats
sobre polítiques públiques

Acció de Govern i normativa

Normativa, plans i programes

Calendari i padrons fiscals

Contractes, convenis i
subvencions

Informació sobre contractació
pública

Resolucions de recursos, actes
desistiment, renúncia i resolució
contractes

Contractes, convenis i
subvencions

Convenis i subvencions

Convenis de col·laboració

Contractes, convenis i
subvencions

Convenis i subvencions

Subvencions atorgades

Gestió econòmica

Pressupost

Compliment dels objectius
d'estabilitat pressupostària

Gestió econòmica

Pressupost

Cost de les campanyes
institucionals

Gestió econòmica

Gestió econòmica

Endeutament

Gestió econòmica

Patrimoni

Inventari de béns mobles de valor
històric i artístic

Gestió econòmica

Patrimoni

Inventari de vehicles oficials

Serveis i tràmits

Serveis

Catàleg de serveis
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Informació que no es publica i que es podria publicar

Àmbit

SUBÀMBIT

INFORMACIÓ A PUBLICAR

Informació institucional i
organitzativa

Informació institucional

Dades generals de l'ens

Informació institucional i
organitzativa

Empleats públics

Tècnics de l'ens

Informació institucional i
organitzativa

Empleats públics

Responsable de
comunicació/premsa

Informació institucional i
organitzativa

Empleats públics

Processos de formació i/o
promoció

Acció de Govern i normativa

Normativa, plans i programes

Plecs de Clàusules
administratives generals

Acció de Govern i normativa

Normativa, plans i programes

Avaluació de l'aplicació de les
normes

Acció de Govern i normativa

Normativa, plans i programes

Pla normatiu

Acció de Govern i normativa

Normativa, plans i programes

Tipus impositius

Acció de Govern i normativa

Urbanisme

Estudis impacte ambiental i
paisatgístic

Acció de Govern i normativa

Gestió documental i arxiu

Calendari conservació i règim
d'accés documental
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Acció de Govern i normativa

Gestió documental i arxiu

Instruments de descripció
documental

Contractes, convenis i
subvencions

Informació sobre contractació
pública

consultes més freqüents de
contractació

Contractes, convenis i
subvencions

Convenis i subvencions

Informació sobre la execució dels
convenis

Contractes, convenis i
subvencions

Convenis i subvencions

Ajuts atorgats

Contractes, convenis i
subvencions

Convenis i subvencions

Retribucions directius beneficiaris
de subvencions

Serveis i tràmits

Estat dels serveis

Incidències dels serveis

Serveis i tràmits

Estat dels serveis

Informació sobre la contaminació
acústica

Serveis i tràmits

Estat dels serveis

Avaluacions de les polítiques
públiques

Participació

Formes de participació

Consultes mes freqüents rebudes
de ciutadans o organitzacions
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3.3.

Indicadors de gestió del dret d’accés a informació no publicada

Recull les dades i indicadors relacionats amb la tramitació de les peticions d’accés a informació no
publicada realitzades durant 2019.
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Recursos de Reposició interposats contra Resolucions de l’Ajuntament ......... Cap
Reclamacions presentades davant la GAIP ...................................................

Resolució

Data

Objecte de la reclamació

6

Sentit resolució

548/2019 27/09/2019

Determinació de les despeses fiscalment Inadmissió a tràmit perquè no
deduïbles i obtenció d’una bonificació té per objecte el dret d’accés a
tributària
la informació pública

511/2019 04/09/2019

Reclamació sobre l’Impost de Béns Finalització de la reclamació
Immobles
per la pèrdua sobrevinguda del
seu objecte

479/2019 02/08/2019

Informació sobre l’estat de tramitació Finalització de la reclamació
d’una petició d’ajuts al pagament de l’IBI per la pèrdua sobrevinguda del
seu objecte

337/2019 06/06/2019

Revisió d'una liquidació d’IBI

296/2019 16/05/2019

Informació sobre la resolució d’una Finalització del procediment
sol·licitud
de
rescabalament
de relatiu a la reclamació per la
despeses per reallotjament derivat d’una pèrdua sobrevinguda del seu
expropiació
objecte

209/2019 11/04/2019

Informació sobre la persona competent Finalització del procediment
en matèria de permisos i llicències de la relatiu a la reclamació per la
policia local
pèrdua sobrevinguda del seu
objecte

Inadmissió de la reclamació
per
no
tractar-se
d'una
sol·licitud
d'accés
a
la
informació pública
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3.4.

Indicadors externs de transparència (Segell Infoparticipa)
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