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Moció del grup municipal dels socialistes gironins sobre Transparència i Accés a la Informació 

 

El  govern  de  l’Ajuntament  de Girona  ha  fet  avenços  en  participació  democràtica,  entre  els 

quals hi ha la retransmissió del Ple i de visualització al portal web i els pressupostos participats, 

accions que com qualsevol altra  són  susceptibles de millores, però que en  tot cas han estat 

enteses  i acceptades  com a avenços a  favor d’una democràcia d’una qualitat més elevada  i 

participativa. 

 

La Llei 19/2014, de 29 de setembre, sobre Transparència, accés a  la  informació pública  i bon 

govern,  que  entrarà  en  vigor  en  la  seva  totalitat  el  pròxim  1  de  gener  del  2016,  no  sols 

permetrà  el  reconeixement  d’un  dret  ampli  d’accés  a  la  informació  pública  i  una  major 

participació  en  la  presa de  decisions  per  parts  dels  ciutadans  i  ciutadanes;  sinó  que  també 

avaluarà la qualitat democràtica del funcionament de les administracions públiques.  

 

Aquesta circumstància fa que la Transparència a l’Ajuntament de Girona serà avaluada, tant en 

el  funcionament de  la pròpia administració, com  també el de  les  seves empreses públiques, 

organitzacions,  associacions  i  fundacions,  els  ingressos  de  les  quals  provenen  de  manera 

significativa de subvencions o ajuts públics. S’inclou en l’esmentada Llei 19/2014 l’avaluació de 

la  regulació  del  Registre  de  grups  d’interès,  amb  la  finalitat  que  els  ciutadans  i  ciutadanes 

puguin conèixer  les persones  involucrades, quines  relacions mantenen amb  l’Administració  i 

les regles que hi regeixen. 

 

En  definitiva,  l’entrada  en  vigor  de  la  Llei  19/2014  suposa  el  reconeixement  del  dret  de 

qualsevol  ciutadà  o  ciutadana  a  accedir  a  tota  aquella  informació  de  la  que  disposi 

l’administració per l’exercici de les seves funcions i l’obligació proactiva de les administracions 

a fer‐la conèixer a partir de  la utilització dels canals digitals que actualment tenim a  l’abast  i 

que permeten una major comunicació entre administració pública i ciutadania. 

 

Amb  l’interès de contribuir al desplegament d’aquesta Llei amb  les màximes garanties  i a  les 

modificacions  del  ROM  que  se’n  puguin  derivar,  presentem  aquesta  moció  per  tal  de 

promoure la publicació d’informacions, documentació i indicadors que permetin ser consultats 

de manera  directa  pel  conjunt  de  la  ciutadania  i  que,  d’aquesta manera,  l’Ajuntament  de 

Girona pugui  acomplir els  criteris per  tenir un nivell d’exigència elevat de Transparència  en 

relació a l’esmentada Llei 19/2014, que atorga l’oportunitat de fer un pas endavant en aquest 

àmbit. 



Moció presentada al Ple de l’Ajuntament de Girona del 19-10-2015 

 

 

Entre les propostes per a l’acompliment de la Llei 19/2014 i, així, realitzar un nou pas endavant 

en  transparència  i accés a  la  informació, presentem un seguit de millores en  la publicació al 

portal web i en els canals de comunicació utilitzats per l’Ajuntament de Girona en relació a les 

següents  informacions: relació completa de  llocs de treball (RLT) o plantilles de personal dels 

organismes  descentralitzats,  ens  instrumentals  i  societats  municipals,  indicant  de  forma 

expressa els càrrecs de confiança o assessors existents; modificacions i reformes dels projectes 

de les obres en curs; els contractes menors formalitzats amb informació detallada dels imports 

i adjudicataris; dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari de contractes 

adjudicats a  través de cada un dels procediments previstos en  la  legislació de contractes del 

sector públic; relació dels convenis subscrits, amb menció de les parts signants, el seu objecte 

i, si s’escau,  les obligacions econòmiques convingudes;  i el Registre d’Interessos d’Activitats  i 

de Béns previst en la Llei de bases de règim local. D’altra banda, la Llei 19/2014 valora i té en 

compte  en  sentit  positiu  que  l’Ajuntament  publiqui  també  les  diferents  campanyes  de 

publicitat  institucional  que  es  porten  a  terme  amb  especificació  dels  diferents  conceptes  i 

l’import contractat.  

 

En  aquest  mateix  sentit  de  millora  d’accés  a  la  informació  i  la  transparència,  a  Girona, 

tradicionalment l’Observatori de la Umat ha aportat dades interessants, tant pel govern de  la 

ciutat, com pel conjunt dels partits al Plenari de l’Ajuntament i la societat civil i ciutadania en 

general, en relació a àmbits diversos, entre els quals hi ha benestar social, comerç  i turisme, 

cultura, economia, educació, finances i pressupostos municipals, governabilitat, medi ambient, 

mobilitat, població,  salut,  seguretat,  subministració de  serveis,  territori,  treball, urbanisme  i 

habitatge, que avui no estan actualitzades.  

 

L’adequació dels nous bon governs tenen a l’abast l’ús de nous canals de comunicació amb el 

conjunt de la ciutadania que permeten arribar a tenir el conjunt de la informació de la manera 

més àgil  i ràpida possible, tant perquè sigui possible  l’accés a  la  informació de  l’administració 

pública per qualsevol  ciutadà,  com  també per  tal que el  conjunt dels  representants polítics, 

socials  i  veïnals  puguin  gaudir  d’accés  a  la  informació  de mode més  ràpid  i  complert.  En 

aquesta moció presentem un conjunt de millores necessàries que cal assumir, no només en 

compliment de la Llei 19/2014, també en la convicció del necessari control democràtic i de la 

transparència. És amb  l’ànim d’exercir  la responsabilitat que ens adjudica  la pròpia  llei com a 

regidors electes que presentem  set punts d’acord que van en  la  línia de millorar  la qualitat 

democràtica i l’accés a la informació per part dels gironins i gironines. 
 

PUNTS D’ACORD 
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1. Aprovació pel Ple del pla estratègic per a  l’aplicació de  la Llei 19/2014  i de  l’avaluació  

anual del grau de compliment, especificant el calendari i el pressupost que s’imputa a 

cada objectiu per complir. Publicar tant el pla com l’avaluació del grau de compliment 

al web “Govern Obert”.  

 

2. Publicar al web del Govern Obert l’adjudicació de contractes menors detallant imports 

i  adjudicataris,  així  com  els  percentatges  en  volum  pressupostari  adjudicats  per  a 

cadascun dels procediments previstos per  la Llei de contractes del sector públic. Així 

com les subvencions i els ajuts públics atorgats. 
 

3. Actualització  de  les  dades  de  l’Observatori  de  la UMAT  com  a  eina  de  consulta  de 

dades  estadístiques  sobre  la  ciutat,  que  avui  no  estan  actualitzades  en  l’àmbit  del 

benestar social, comerç i turisme, cultura, economia, educació, finances i pressupostos 

municipals,  governabilitat,  medi  ambient,  mobilitat,  població,  salut,  seguretat, 

subministració de serveis, territori, treball, urbanisme i habitatge. 
 

4. Publicar  al web  del  Govern  Obert  la  plantilla,  relació  de  llocs  de  treball  i  el  règim 

retributiu,  així  com  l’índex  de  diferència  salarial.  Incloure  la  relació  de  contractes 

temporals  i d’interinatges no vinculats a cap  lloc de treball de  l’esmentada relació de 

llocs,  d’alts  càrrecs  i  càrrecs  eventuals  de  confiança.  També  la  declaració  de  bens  i 

interessos dels regidors/es i càrrecs eventuals de confiança. 
 

5. Publicar al web del Govern Obert els organismes i ens públics vinculats o dependents, i 

també de  les societats,  les fundacions públiques  i els consorcis dels quals forma part 

l’Administració, amb la inclusió d’un organigrama actualitzat, amb la identificació dels 

responsables  dels  diversos  òrgans  i  llur  perfil  i  trajectòria  professional.  Publicar 

funcionament i les decisions preses. 
 

6. El cost de les campanyes de publicitat institucional, desglossant els diferents conceptes 

de la campanya i l’import contractat a cada mitjà de comunicació.  

 

 

Sílvia Paneque Sureda 

 

 

 

Portaveu Grup Municipal Socialista 

 



Moció presentada al Ple de l’Ajuntament de Girona del 19-10-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 


