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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA PER LA COMISSIÓ DE
TRANSPARÈNCIA EL DIA 18 DE FEBRER DE L’ANY 2020 - REUNIÓ NÚM. 2/2020 PRESIDENT
SR. JAVIER GARCIA ROMERO
VOCALS TITULARS
SRA. MERITXELL LLUÍS i VALL
SRA. NÚRIA MARÍN GARCÍA
SRA. ISABEL MARTÍNEZ COMAS
SRA. ONA MARTINEZ VIÑAS
SRA. JENNIFER RAMÍREZ PORRAS

SECRETARI Delegat
SR. JOSEP GUISADO i FOJ

A la Sala de Govern de la Casa
Consistorial de la ciutat de Terrassa, a divuit
de febrer de l’any dos mil vint, es reuneix la
Comissió de Transparència, per fer en
primera convocatòria Sessió Ordinària, sota
la Presidència del Sr. Javier Garcia Romero.
Assisteixen els Regidors i Regidores
que al marge s’anomenen, assistits tots ells
pel Sr. Josep Guisado Foj, que actua com a
Secretari per delegació.
També hi són presents el Sr. Jordi
Feiner i Morató, qui té assignades les
tasques de responsable de transparència i
govern obert; la Sra. Isabel Marquès i Amat,
Síndica Municipal de Greuges de Terrassa;
el Sr. Francesc Zaurín Mora, en
representació de l’Observatori Ciutadà
Municipal; el Sr. Joan Vila Roura; en
representació de la FAVT; i la Sra. Ester
Pérez Lite, en representació de l’entitat
ALEI.
Oberta la sessió per la Presidència,
quan són les quatre de la tarda del dia de la
data, es procedeix en primer lloc a
l’aprovació de l’esborrany de l’Acta de la
reunió realitzada el dia 21 de gener
d’enguany (número 1/2020), el qual és
aprovat per unanimitat.
Tot seguit es procedeix a la
substanciació de la resta d’assumptes que
conformen l’ordre del dia de la present
sessió.
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Epígraf 2)

Informe de seguiment de les peticions d’accés a informació (DAIP) del mes de gener.

Els membres de la Comissió es donen per assabentats del contingut de l’informe que
ha estat lliurat juntament amb la convocatòria de la present reunió, i que detalla les dades de
seguiment de les peticions d’accés a la informació municipal corresponents al mes de febrer
d’enguany.
Epígraf 3)

Comissió Ciutadana de Transparència. Proposta de canvis en la seva composició i
funcions.

Pren la paraula en primer lloc la Sra. Ona Martínez, qui assenyala que el passat 14 de
gener es va reunir la CCT per tal de plantejar una nova proposta de composició i de funcionament.
La Sra. Marquès posa de manifest que es va considerar, com a premissa bàsica, que els
membres de la CCT són representants dels ciutadans, no representants polítics. També es va
plantejar si la Síndica hauria de formar part de la CCT. Si la comissió no té funcions executives,
aleshores tindria sentit que hi fos present, però si les té, aleshores no hauria de ser-hi. No tindria
sentit que un membre de la CCT actués contra l’actuació de la mateixa comissió. Per altra banda, es
va plantejar la conveniència que alguna persona de l’Ajuntament ajudés la CCT en el seu
funcionament i assessorament, com per exemple en relació amb les convocatòries, la coordinació de
les reunions, etc.
El Sr. Zaurín considera que qui havia de vetllar per la transparència havia de ser una
comissió ciutadana. En tot cas, l’Ajuntament podria fer tasques d’assessorament. Es va valorar si
algun membre de la CCT havia de formar part, o podia fer-ho, de la Comissió de Transparència,
encara que fos sense vot.
El Sr. Garcia recorda que les comissions informatives són públiques. Per poder
intervenir-hi, però, cal demanar-ho.
El Sr. Zaurín manifesta que la CCT voldria formar part d’aquesta Comissió amb la
qualitat de membres, per no haver de demanar cada vegada poder participar i intervenir.
La Sra. Ona Martínez assenyala que aquesta opció implicaria modificar l’Ordenança
de Transparència, i per tant hauria de ser aprovada pel Ple.
La Sra. Lluís manifesta que veu bé el plantejament que fan els representants de la
CCT.
El Sr. Feiner anuncia que s’estudiarà la manera d’ajustar les peticions que s’acaben de
fer, per part de la CCT, a la normativa vigent. En funció de si s’ajusten o no, caldrà modificar
l’Ordenança. El Sr. Feiner puntualitza que el procés de modificació de l’Ordenança és llarg, i pot
suposar un parell de mesos de tramitació. Cal recordar que la composició i les funcions de la CCT
estan fixades per l’acord que en el seu dia va prendre el Ple.
La Sra. Ona Martínez considera correcte incorporar el màxim d’entitats ciutadanes a la
CCT, com denota la mateixa denominació d’aquest òrgan. La seva funció fonamental és fer
propostes de millora dels mecanismes de transparència. La Sra. Martínez afegeix que no veu cap
problema en què un tècnic municipal doni suport a les tasques de la CCT.
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El Sr. Feiner puntualitza que l’Ajuntament pot donar suport tècnic al funcionament de
la CCT, però no pot decidir sobre els temes que aquesta tracti ni sobre les propostes que vulgui fer.
Aquestes són tasques pròpies de la CCT.
La Sra. Marquès afegeix que en l’esmentada reunió es va plantejar l’ajut i el suport
dels col·legis professionals, com ara el d’Arxivers, el d’Advocats o els de Gestió Pública.
La Sra. Pérez afegeix que un plantejament consistia a fer que els representants dels
col·legis professionals que ja formen part de la CCT actuessin com a assessors, per a la qual cosa
haurien de deixar de ser membres de la comissió. Que tinguessin un paper de satèl·lits al voltant de
les tasques de la CCT. Això comportaria nomenar altres persones com a representants i membres
d’aquests col·legis, en substitució dels anteriors.
La Sra. Ona Martínez manifesta que caldria cercar els mecanismes més adients per tal
que la CCT fos el màxim de paritària. També fóra adient que la composició de la CCT fos
representativa de la diversitat sectorial de les entitats de la ciutat, les que estan inscrites en el
RMEA, que fos el màxim de representativa del teixit associatiu de Terrassa.
El Sr. Garcia considera que el marc normatiu actual és prou flexible i pot satisfer les
demandes formulades pels membres de la CCT. Caldrà veure, però, de quina manera es pot fer, i si
no és necessari modificar la normativa actual, no fer-ho.
La Sra. Lluís afegeix que el Reglament Orgànic Municipal estableix que els membres
de les comissions informatives són els càrrecs electes dels Grups polítics municipals. La Sra. Lluís
afegeix que es podria analitzar la possibilitat de modificar el ROM, de manera molt puntual.
Aquesta alternativa es pot plantejar en el marc de la Junta de Portaveus, que ja té a sobre de la taula
algunes altres eventuals modificacions del Reglament pel que fa a la seva aplicació pràctica.
El Sr. Feiner anuncia que s’analitzarà si cal o no introduir modificacions en el ROM
en el sentit apuntat per la Sra. Lluís.
La Sra. Lluís recorda que també existeix un registre en el qual estan recollides les
plataformes ciutadanes i altres agrupacions o associacions temporals, que no requereixen disposar
d’estatuts i registre en el RMEA. La Sra. Lluís considera que també caldria tenir-les en compte.
El Sr. Feiner assenyala que per fer-ho, i pel que fa a la composició i als nomenaments
de la CCT, caldria modificar les bases aprovades en el seu dia, amb un criteri més obert.
La Sra. Marquès es refereix tot seguit a l’avaluació anual prevista per part de la CCT, i
assenyala que caldria fer-la.
El Sr. Feiner considera que si s’ha parlat d’introduir canvis, potser el millor seria
començar de nou i iniciar un procés de revisió a partir d’ara. Caldria definir el tipus d’avaluació, si
ha de ser quantitativa, a partir d’indicadors o altres fórmules. Els acords que es van prendre
parlaven d’una valoració d’acord amb indicadors.
La Sra. Lluís proposa que aquest tema quedi obert, i a mesura que la CCT vagi
treballant es vagi veient quin tipus d’avaluació cal fer-ne.
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La Sra. Ona Martínez entén que el millor seria valorar les propostes de millora. Per
tant, el millor fóra deixar-ho en un plantejament més genèric.
Epígraf 4)

Altres informacions en matèria de transparència
- Justificació de les aportacions rebudes pels Grups municipals durant 2019.

La Sra. Ona Martínez es refereix a l’acord que el Ple va prendre el 5 de juliol del 2019
en relació amb la justificació de les aportacions econòmiques als Grups municipals. En compliment
d’aquest acord, s’ha preparat un model. Aquest document ha estat lliurat juntament amb la
convocatòria de la present reunió, i inclou apartats en els quals cada Grup haurà de consignar la
informació econòmica (exercici econòmic, aportació econòmica rebuda, import justificat, import no
justificat), així com aquells documents que integren el compte justificatiu). En el document també
s’inclouen apartats com ara el relatiu al resum d’ingressos (aportació municipal) i despeses del
compte justificatiu, agrupades per conceptes (sous i salaris de personal, seguretat social del
personal, altres despeses de personal, lloguers, subministraments, material d’oficina, despeses
bancàries, desplaçaments, viatges i transports, comunicació, publicitat i propaganda, formació, etc.),
i el relatiu a la justificació de la necessitat de disposar de l’aportació econòmica rebuda i no
justificada.
El Sr. Feiner afegeix que aquest document serà lliurat en obert als membres de la
Comissió de Transparència, per si aquests volen fer alguna aportació o modificació al seu disseny.
El Sr. Feiner recorda, així mateix, que l’òrgan competent per regular aquest assumpte era el Ple,
però aquest no ho havia fet. Ara sí que ho està. En l’acord plenari es contemplava un termini de sis
mesos per tal que els Grups municipals disposessin de temps per justificar les despeses amb factures
del semestre anterior. Al mes de juny es procedirà a la justificació del semestre corresponent. El Sr.
Feiner afegeix que es publicarà a la web el resum de les despeses dels Grups, fent constar el
concepte i els imports. No apareixerà, però, el nom dels proveïdors.
PRECS I PREGUNTES
Pren la paraula en primer lloc el Sr. Garcia, qui es refereix al Codi Ètic i de Conducta
de l’Ajuntament de Terrassa. Aquest Codi contempla diferents òrgans, entre els quals hi ha la
Comissió de Garantia i Seguiment, així com l’Òrgan de control i avaluació, atribuït a la Sindicatura
Municipal de Greuges. El Sr. Garcia demana que s’elabori un informe per esclarir si hi ha hagut un
incompliment del Codi Ètic, i en concret del seu article 7.1, apartats a) i b), en relació amb
l’acusació de racisme emesa per un Regidor de l’equip de govern vers un membre d’un Grup de
l’oposició.
El Sr. Feiner considera que l’òrgan adient per elaborar aquest informe són els serveis
jurídics municipals, els quals l’elevaran a la Comissió de Transparència.
I no havent-hi cap més assumpte a tractar, quan passen cinc minuts de tres quarts de
cinc de la tarda del dia de la data, per part de la Presidència s’aixeca la sessió, de la qual s’estén la
present Acta, que com a Secretari CERTIFICO.
Vistiplau,
EL PRESIDENT DE LA COMISSIÓ,
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