Nota de premsa
Terrassa, 28 de novembre de 2016

L’Ajuntament de Terrassa aprova inicialment
l’Ordenança de Transparència, Accés a la Informació
i Bon Govern
El document preveu una comissió ciutadana de transparència i un codi ètic

El Ple de l’Ajuntament de Terrassa va aprovar inicialment el passat dijous la nova
Ordenança de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern. Amb aquest
document, el Consistori s’obliga a establir criteris i pautes d’actuació que permetin
augmentar els nivells de transparència i bon govern en l’actuació municipal, amb
l’objectiu de continuar avançant cap a un Ajuntament més transparent i accessible
per a tota la ciutadania. El text es va aprovar per unanimitat.
La nova ordenança és fruit d’un acord de tots els grups municipals en el marc de la
Comissió Informativa Especial en matèria de Transparència. Aquest òrgan va
resoldre el passat mes de març impulsar els treballs per a l’elaboració de
l’ordenança. D’aquesta manera, l’Ajuntament de Terrassa va més enllà del
compliment del marc legal vigent en aquest àmbit i fa un nou pas endavant per a
facilitar de manera proactiva l’accés a la informació sobre dades i continguts de
diversa naturalesa respecte l’organització, el funcionament, la presa de decisions i la
gestió de recursos públics en l’àmbit municipal.
El document l’ha redactat una comissió integrada per un equip transversal de
professionals dels serveis municipals i s’ha debatut en la Comissió Informativa
Especial en matèria de Transparència abans d’elevar-lo al Ple.
El text de l’ordenança consta d’un preàmbul i set títols que regulen la difusió de la
informació municipal i l’accés a la informació no publicada i a la seva reutilització,
així com diferents actuacions en matèria de govern obert. La normativa serà
d’aplicació a l’Ajuntament de Terrassa i a les empreses municipals, organismes
autònoms, societats i fundacions participades majoritàriament per l’Ajuntament i
associacions constituïdes per l’Ajuntament. A més, es contempla l’adhesió voluntària
de les societats mercantils participades a menys del 50% per l’Ajuntament de
Terrassa (Prointesa, Aparcament Vapor Ventalló SL, Aparcament Vapor Gran SL,
Societat d’aparcaments de Terrassa SA i Transports Municipals d’Egara SA.).
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L’ordenança concreta els drets de la ciutadania en relació amb la transparència i bon
govern, i contempla que aquesta pugui presentar reclamacions si considera que falta
alguna informació contemplada per l’ordenança al Portal de Transparència. El
document recull també els principis del Bon Govern que l’Ajuntament ha de seguir
(transparència en la gestió i la informació, millora continuada de la qualitat dels
serveis, avaluació permanent de la gestió administrativa i dels processos de
participació i retiment de comptes i l’assumpció de responsabilitat davant la
ciutadania) i estableix que el Síndic/a Municipal de Greuges podrà dur a terme una
avaluació externa tant de les polítiques públiques com dels serveis i la gestió
municipal.
D’altra banda, l’ordenança estableix també que l’Ajuntament crearà una plataforma
on es recolliran les preguntes de la ciutadania sobre qualsevol qüestió relacionada
amb la gestió municipal, adreçades a qualsevol dels càrrecs electes municipals. Les
persones usuàries, prèviament identificades, disposaran d'un formulari on podran
presentar les preguntes, que hauran de rebre la resposta en el termini d'un mes. El
document estableix un termini d’un any per a la posada en funcionament d’aquesta
plataforma.
Una altra novetat que portarà l’ordenança serà la creació d’una Comissió Ciutadana
de Transparència, com a òrgan encarregat de realitzar l’avaluació externa i
independent de la transparència municipal. La comissió integrarà experts en aquest
àmbit i representants de la ciutadania. També es disposa la redacció d’un Codi de
Conducta dels membres electes i dels alts càrrecs de l’organització municipal. La
comissió i el codi ètic han de ser una realitat en el termini de sis mesos des de
l’entrada en vigor del text.
Finalment, s’impulsarà un programa d’actuacions de formació i sensibilització, tant
internes com externes, i es promouran actuacions per garantir l'adequada difusió i
coneixement de l’ordenança.
La nova Ordenança de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern ve a
afegir-se a la resta de normativa desenvolupada per l’Ajuntament de Terrassa en
aquest àmbit. En aquest sentit, destaquen el Reglament Municipal de Participació
Ciutadana, el registre de grups d’interès o l’Ordenança Municipal per al Govern i
l’Administració Electrònica, entre altres, que han suposat avenços en transparència i
bon govern a diferents nivells.
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