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MOCIÓ PER A L’ASSOLIMENT D'UNA MILLORA PROGRESSIVA DE LA         
TRANSPARÈNCIA 
 

ANTECEDENTS 
 

Com a administració pública de Catalunya, el nostre consistori està sotmès a les lleis que 
s’aproven en el nostre Parlament. Per tant, estem sotmesos a la Llei 19/2014, del 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.  
Tal i com explica el preambol d’aquesta, la Llei determina d’una manera molt àmplia els 
diversos continguts de l’obligació de transparència (informació institucional i organitzativa, 
gestió econòmica i pressupostària, informació de rellevància jurídica, programació i 
planificació, contractació pública, activitat subvencional, etc.), i les regles a les quals resta 
sotmesa, especialment aquelles que han de garantir el seu fàcil accés, consulta i 
comprensió, la seva neutralitat, la seva actualització, així com els límits que deriven de la 
protecció d’altres drets. 
Requereix una menció especial la creació del Portal de la Transparència, que és l’instrument 
bàsic i general per a facilitar a la ciutadania la informació de forma integrada de totes les 
administracions públiques. Aquest portal es configura com una plataforma electrònica de 
publicitat a internet, que permet l’accés a tota la informació disponible i que conté els 
enllaços amb les seus electròniques de les administracions i entitats que s’hi integren. 
La transparència i el dret d’accés a la informació pública es consoliden, així, com a eines 
determinants del control social de l’Administració i de la seva activitat, en benefici d’una 
major qualitat democràtica. 
Fent referència a alguns articles de la citada Llei 19/2014 on explica què és la 
transparència, qui són els responsables del compliment d’aquesta i altres definicions: 
 
Article 2. 

a) Transparència:  l’acció proactiva de l’Administració de donar a conèixer la informació 
relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i 
actualitzat, de la manera que resulti més comprensible per a les persones i per mitjà 
dels instruments de difusió que els permetin un accés ampli i fàcil a les dades i els 
facilitin la participació en els assumptes públics. 

 
Article 4. 

1. Els responsables del compliment dels deures i les obligacions establerts per aquesta 
llei són els alts càrrecs al servei de la Generalitat i de l’Administració local de 
Catalunya i el personal al servei de l’Administració pública, en l’àmbit general, i 
també les persones que determina aquesta llei amb relació a àmbits específics. 

 
Article 6. 

a) Difondre la informació pública d’interès general d’una manera veraç i objectiva, 
perquè les persones puguin conèixer l’actuació i el funcionament de l’Administració 
pública i exercir el control d’aquesta actuació. 

b) Garantir que la informació a què fa referència la lletra a) es difon de manera constant 
i s’actualitza permanentment, amb la indicació expressa de la data en què s’ha 
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actualitzat per darrera vegada i, si és possible, de la data en què s’ha de tornar a 
actualitzar. 

 
A la web de l’Ajuntament de Fornells de la Selva “http://www.fornellsdelaselva.cat”, hi            
trobem a l’enllaç a la seu electrònica que és següent: 
“https://www.seu-e.cat/web/fornellsdelaselva/govern-obert-i-transparencia”. 
 
En aquest enllaç hi trobem un model de web que facilita el Consorci Administració Oberta               
de Catalunya, a tots els municipis. Hi ha diferents àmbits preestablerts perquè l’Ajuntament             
faci pública la informació de la institució i així és garanteixi la total transparència de               
l’administració de cares a la ciutadania. A la web i trobem cinc apartats. 
  
El primer d’ells és els Serveis i tràmits, en aquest apartat hi ha 8 entrades buides o amb                  
informació insuficient, de les 17 que hi ha, la pestanya més buida és la de l’Estat dels                 
serveis. 
 
Un altre dels apartats és Informació institucional i organitzativa, en aquest, hi han 15              
entrades buides o amb informació insuficient, de les 28 existents. Entrades com el codi de               
conducta dels alts càrrecs i de bon govern, l’agenda institucional, la informació històrica             
sobre el municipi, les retribucions, indemnitzacions i dietes dels empleats públics. 
 
A l’apartat de Gestió econòmica, hi trobem 8 entrades buides o amb informació insuficient              
de les 16 existents. Creiem que algunes d’elles són de gran importància, com per exemple               
la del cost de les campanyes institucionals, l’auditoria de comptes i tot l’apartat relacionat              
amb el patrimoni.  
 
El quart apartat que facilita la informació d’Acció de govern i normativa hi han 14 entrades                
buides o amb informació insuficient de les 30 possibles.Hi manca informació com les             
resolucions i decrets, els acords de junta de govern o tot el bloc de gestió documental i                 
arxiu. 
 
Un altre dels apartats és el de Contractes, convenis i subvencions, on hi han 15 entrades                
buides o amb informació insuficient, de les 22 existents. D’aquestes 15 entrades buides             
destaquem tot el bloc sobre la informació de la contractació pública, els convenis de              
col·laboració i urbanístics, el registre de factures o les modificacions de contractes.  
 
Per últim hi trobem l’apartat de Participació on hi ha 7 de les 8 entrades buides o amb                  
informació insuficient. Destequem entrades com les consultes més freqüents rebudes pels           
ciutadans o organitzacions i la normativa, reglaments i directrius de participació ciutadana. 
 
Dels 6 apartats descrits anteriorment, l’ajuntament de Fornells suspèn en 2 dels 6. Cal              
remarcar que hi han 67 apartats buits o amb informació insuficient, dels 121 possibles, és a                
dir un 44’6% dels apartats tenen una informació útil. 
 
Fixant-nos amb l’anàlisi del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural,              
publicat en el web Mapa Infoparticipa (http://mapainfoparticipa.com/index/home/2), on        

http://www.fornellsdelaselva.cat/
https://www.seu-e.cat/web/fornellsdelaselva/govern-obert-i-transparencia
http://mapainfoparticipa.com/index/home/2


Grup Municipal Independents Per Fornells  
 

analitzen 52 indicadors de transparència dels webs dels ajuntaments de Catalunya i País             
Valencià, observem que el nostre ajuntament obté un 32,69% de transparència, és a dir 17               
indicadors de 52.  

 

PROPOSEM 

 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
- PRIMER: Assolir el 65% de transparència en l’anàlisi fet per el Laboratori de Periodisme i                
comunicació per a la Ciutadania Plural abans de finalitzar l’any 2020. 

- SEGON: Omplir cada una de les pestanyes de la part de Govern Obert i Transparència de la                  
seu electrònica del nostre ajuntament amb informació suficient, entenedora i útil. 

- TERCER: Retre comptes al ple per part de la regidoria de Transparència al cap de sis mesos                  
de l’aprovació d’aquesta moció, explicant quins progressos i canvis s’han fet fins el moment              
per dur a terme els acords anteriors. 

 
Fornells de la Selva, 12 de setembre de 2019 


