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COMISSIÓ CIUTADANA DE TRANSPARÈNCIA
Antecedents
L’Ordenança de transparència, accés a la informació i bon govern, aprovada pel Ple municipal en
sessió celebrada el 23 de febrer de 2017, i que va entrar en vigor el 7 d’abril de 2017, preveu la
creació d’una Comissió Ciutadana de Transparència com a òrgan encarregat de realitzar
l’avaluació externa i independent de la transparència municipal.
https://aoberta.terrassa.cat/normativa/detallNormativa.jsp?id=02366
La Comissió es va crear mitjançant acord plenari adoptat el mes de gener de 2018. Un cop
designats els seus membres, es va constituir el dia 10 de juliol de 2018 i en una segona sessió
celebrada el dia 29 d’octubre de 2018 va aprovar el seu reglament de funcionament així com les
línies bàsiques d’actuació.
Des d’aquell moment la comissió ha estat sense activitat. Havent-se constatat aquest fet, en la
sessió de la Comissió Informativa de Transparència celebrada el dia 18 de febrer de 2020, els
membres de la Comissió Ciutadana van comparèixer per explicar la situació de la Comissió i
formular una proposta de canvis en la seva composició, funcions i règim de funcionament, amb
l’objectiu de facilitar el seu funcionament i l’assoliment dels objectius marcats en el moment de la
seva constitució inicial.
Un cop examinada la proposta, i a proposta de la Comissió Informativa de transparència, el Ple
municipal en la sessió celebrada el 29 de maig de 2020, va acordar deixar sense efectes els
acords adoptats pel Ple municipal 25 de gener de 2018 en els que es va aprovar la composició,
funcions i règim de funcionament de la Comissió Ciutadana de Transparència i establir la nova
composició, funcions i règim de funcionament de la Comissió Ciutadana de Transparència
Per Resolució de la Regidora de Transparència es van aprovar les Bases per a la presentació de
candidatures per formar part de la comissió obrint un termini per a la presentació de candidatures.
Finalitzat aquest, la Comissió Informativa de transparència, en la sessió del mes d’octubre
d’enguany va formular la proposta de designació de les persones membres de la nova Comissió
Ciutadana de Transparència, que es va formalitzar per Resolució de la regidora delegada de
transparència.

Caràcter i objectiu de la Comissió Ciutadana de transparència
La Comissió és un òrgan de participació ciutadana, amb caràcter independent, que treballa
d’acord i coordinadament amb la Comissió Informativa de Transparència per tal de fer l’avaluació i
el seguiment de la transparència.
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Per a l’assoliment dels seus objectius la Comissió s’estructura en els següents

Òrgans
Plenari
La composició del plenari de la Comissió és la següent:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agrupació Folklòrica Amunt i Crits,
AIDE Associació intervenció Drogodependència,
Associació Local d’Entitats per a la Inclusió (ALEI),
Associació veïnal Can Roca Terrassa,
Cambra Oficial de Comerç i Indústria,
Club Tennis Taula de Terrassa,
Federació d’Associació de veïns de Terrassa
Observatori Ciutadà municipal (OCM),
Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana
En representació de la ciutadania,
Sindica municipal de Greuges

Sra. Núria Escudé
Sra. Cristina Valverde
Sra. Ester Pérez
Sr. Salvador Esquius
Sr. Xavier Armengol
Sr. Francesc Gibert
Sr. Joan Vila
Sr. Francesc Zaurin
Sr. Joan Tamayo
Sra. M. Dolores Sánchez
Sra. Isabel Marqués

Corresponen al Plenari les funcions següents:
•

Avaluar el nivell de transparència de l’Ajuntament de Terrassa i el seu sector públic.

•

Recollir propostes i suggeriments que pugui formular la ciutadania en relació amb la
transparència, l’accés a la informació i el bon govern i a partir d’aquestes formular propostes
de millora.

•

Elaborar un informe anual que es presentarà a la Comissió Informativa de Transparència i que
contindrà la informació següent:

•

•

El recull de les activitats desenvolupades per la comissió.

•

El resultat de l’avaluació de la transparència

•

Les principals propostes i recomanacions en matèria de transparència.

Totes aquelles altres que li pugui encarregar expressament la Comissió Informativa de
Transparència.

Funcionament:
El plenari de la Comissió establirà el seu propi règim de funcionament i el calendari de sessions.
Hi ha un reglament que va ser aprovat per l’anterior comissió, en 2018, que caldrà revisar i
actualitzar, si s’escau.
https://decidim-terrassa.s3.amazonaws.com/decidimterrassa/uploads/decidim/attachment/file/372/Reglament_de_la_Comissió_Ciutadan.pdf
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La elaboració de qualsevol document, informe, memòria, proposta, etc. que requereixi el plenari
per a l’exercici de les seves funcions anirà a càrrec de les persones que en són membres.
S’exceptuen les convocatòries i resums de les reunions que celebri la Comissió, que
correspondran a la persona que exercici la secretaria del Plenari.
Persones expertes
També formen part de la Comissió, en qualitat d’experts, 3 persones en representació de diferents
col·legis professionals i institucions:
•
•
•

Associació d’arxivers – gestors documentals
Col•legi de politòlegs i sociòlegs
Lab. Periodisme i Com. Ciutadania Plural-Fac. Periodisme UAB

Sr. Christian Moreno
Sra. Maria Àngels Moreno
Sra. Marta Corcoy

Aquestes persones tenen la funció d’assessorar als membres de la comissió i podran ser
convocades a les reunions del Plenari, a proposta de la Presidència, per tal que puguin aportar-hi
els seus coneixements o assessorament en funció dels assumptes que s’hi hagin de tractar.

Presidència

És nomenada pel Plenari d’entre les persones que representen entitats, col·lectius i la ciutadania.
Les seves funcions són:
•

Elaborar l’ordre del dia de les sessions recollint les sol·licituds de la resta de membres de la
Comissió i efectuar la convocatòria de les sessions.

•

Dirigir les sessions de la Comissió.

•

Retre comptes de les activitats, sessions del plenari i acords que s’adoptin, així com els
resultats del treball d’avaluació realitzat a la Comissió Informativa de Transparència.

•

Participar en les sessions de la Comissió Informativa de Transparència, amb veu i sense vot.

•

Vicepresidència

És nomenada pel Plenari d’entre les persones que representen entitats, col·lectius i ciutadania.
Les seves funcions són:
•

Col·laborar amb la Presidència del Comissió en l’exercici de les seves funcions.

•

Substituir la Presidència.
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Secretaria
L’Ajuntament dona suport a la Comissió posant a la disposició de la Presidència una persona per
a la realització exclusivament de les funcions que es detallen a continuació:
a. Elaborar la convocatòria de cada sessió a partir de la proposta dels punts de l’ordre del
dia que formuli la Presidència i notificar-la a tots els membres, juntament amb l’ordre del
dia i la documentació necessària dels assumptes a tractar.
b. Redactar el resum de les sessions, on es recolliran els temes tractats i els acord presos i
publicar-los, un cop comptin amb el vistiplau de la Presidència, al Portal de Participació
Ciutadana.
c. Mantenir actualitzada la pàgina de la comissió dins del Portal de participació Ciutadana.
La secretaria remetrà a la presidència de la Comissió l’ordre del dia de les sessions que hagi de
celebrar la Comissió Informativa de Transparència.
La Secretaria remetrà les convocatòries i el resum de les reunions celebrades per la Comissió a la
Presidència de la Comissió Informativa de Transparència i a la Regidora delegada de
Transparència. També les publicarà a la plataforma de participació ciutadana.
La persona que realitzi les funcions de secretaria de la Comissió assistirà a les reunions, a l’efecte
de redactar el resum que s’especifica a l’apartat “b” anterior, sense tenir-hi ni veu ni vot.

Més informació

A la pàgina de la Comissió hi ha publicada la informació següent:
•
•
•
•

Ordenança de transparència
Acord plenari de creació de la Comissió
Acord plenari de modificació de la composició i funcions de la Comissió
Reglament de la Comissió
https://participa.terrassa.cat/assemblies/cctransparencia

Al Portal de Transparència hi ha publicada la informació subjecte a la obligació de publicitat
activa d’acord amb la Llei de Transparència Catalana.
https://governobert.terrassa.cat/transparencia/
Dins d’aquest Portal, a l’apartat “Transparència” es pot consultar el Pla d’actuació de
transparència per al període 2020-2023, i el seu estat d’execució.
https://governobert.terrassa.cat/transparencia/indicadors-de-transparencia-2/
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Transparència en les actuacions de la Comissió

La Comissió disposa d’una pàgina específica dins de la plataforma de participació ciutadà Decidim
https://participa.terrassa.cat/assemblies/cctransparencia
S’hi ha de publicar la informació següent:
•

Les reunions que celebri, amb indicació dels punts de l’ordre del dia que es preveu tractar.

•

El resum dels temes finalment tractats a cada reunió que celebri i els acords que s’hi
adoptin.

•

Qualsevol document que s’aprovi o que figuri com a antecedent dins de les sessions que
celebri.

Propostes ciutadanes en relació amb la transparència
L’espai disposa d’un apartat on la ciutadania pot fer propostes en relació amb l’àmbit d’actuació de
la Comissió que, un cop recollides i analitzades, podran incloure’s en la proposta de millora de la
transparència que formuli la Comissió.
El recull, anàlisi i tractament de les propostes que es puguin fer a través del Portal correspondrà
exclusivament als membres del Plenari.
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