La proposta s’aprova per unanimitat.

16. CREACIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA ESPECIAL DE TRANSPARÈNCIA I BON
GOVERN (EXP. 000114/2015-ALCALDIA)
Atès que el Ple, en la sessió ordinària de 23 de juliol, va aprovar la següent moció dels grups
polítics municipals de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (C’s), d’Alternativa d’Unitat
Popular-CAV-Poble Actiu (AUP-CAV-PA) i de Convergència Democràtica de Catalunya
(CDC), sobre polítiques de transparència:
“Atesa la voluntat política d’aprofundir en les polítiques de transparència ens el transcurs
d’aquest mandat.
Atès que Rubí va caure de la posició 34 a la 90 a l’Índex de Transparència dels Ajuntaments
(ITA) 2014 de Transparència Internacional.
Atesa la necessitat de dur a terme canvis que permetin a la ciutadania recuperar la
confiança en les institucions públiques i en la política.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Instar a la creació de la comissió informativa de transparència i bon govern
separada de la comissió informativa d'Alcaldia.
Segon.- Acordar la presidència rotativa de la comissió informativa de transparència i bon
govern entre els grups municipals que tindran la facultat de poder proposar punts de l’ordre
del dia.
Tercer.- Establir la celebració anual d’un Ple extraordinari sobre l’estat de la ciutat en què
l’oposició pugui interpel·lar directament i debatre amb l’alcaldessa de la ciutat
Quart.- Iniciar en el sí de la comissió informativa de transparència i bon govern les accions
que siguin necessàries per a revisar i actualitzar el Reglament Orgànic Municipal (R.O.M).
Cinquè.- Crear una secció al web municipal amb la finalitat de poder realitzar un seguiment
adequat de les mocions presentades en el ple municipal. En la Comissió Informativa de
transparència i bon govern s'acordarien els continguts d'aquesta secció.
Sisè.- Realitzar el recull de mocions presentades durant el mandat 2011-2015 amb la
finalitat de conèixer el grau de compliment de les mateixes.
Setè.- Crear una secció al web municipal amb la finalitat de poder realitzar un seguiment
dels precs i preguntes realitzats en el ple municipal. En la Comissió Informativa de
transparència i bon govern s'acordarien els continguts d'aquesta secció.
Vuitè.- Demanar que els regidors i regidores de l’equip de govern es comprometin a
contestar degudament els precs i preguntes formulats pels diversos grups municipals en els
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plens municipals. En la Comissió Informativa de Transparència i Bon Govern s’acordaria
com donar resposta a aquest punt mentre no estigui aprovat el nou ROM.
Novè.- Incorporar en les funcions de la comissió informativa de transparència i bon govern
els següents punts:
•

El funcionament en cas d'existir càrrecs públics imputats en casos de corrupció així
com d'excloure'ls de les llistes electorals quan correspongui.

•

La transparència del finançament dels partits polítics i les seves fundacions.

•

Debatre sobre les donacions als partits polítics i fer arribar les conclusions a les
administracions competents en aquesta matèria.

Desè.- Definir en la primera Comissió Informativa de transparència i bon govern que es
convoqui, els àmbits d'actuació d'aquesta comissió i el seu abast.
Onzè.- Definir en la primera Comissió Informativa de transparència i bon govern que es
convoqui els terminis d'execució de les accions proposades en aquesta moció, els
responsables d'executar-les i la forma de treballar cada acció”.
Atès que per tal de donar compliment a aquesta moció és necessari acordar la creació de la
comissió informativa a la qual fa referència.
Vist el que disposen l’article 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local; l’article 60 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril; i els articles 123 a 126 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre.
Per tot això exposat, l’Alcaldia proposa al Ple l’adopció del següent acord:
1r. Crear la Comissió Informativa Especial de Transparència i Bon Govern, amb funcions
d’estudi, informe i consulta en assumptes de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.
2n. La Comissió Informativa Especial de Transparència i Bon Govern estarà integrada pels
membres següents:
-

Tres membres representants del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de
Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP).
Tres membres representants del grup polític municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM).
Dos membres representants del grup polític municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadania (C’s).
Un membre representant del grup polític municipal d’Alternativa d’Unitat PopularCAV-Poble Actiu (AUP-CAV-PA).
Un membre representant del grup polític municipal d’Iniciativa per Catalunya VerdsEntesa (ICV-E).
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-

Un membre representant del grup polític municipal de Convergència Democràtica de
Catalunya (CDC).
Un membre representant del grup polític municipal del Partit Popular (PP).
Un membre representant del grup polític municipal de Veïns per Rubí (VR).

La Presidència serà rotatòria en cada sessió entre els portaveus de cada grup polític
municipal, per ordre de menor a major representativitat. A aquests efectes, l’alcaldessa
efectuarà les corresponents delegacions. Actuarà com a secretari el de la corporació o
funcionari en qui delegui.
3r. Establir que la periodicitat de les sessions ordinàries de la Comissió Informativa Especial
de Transparència i Bon Govern sigui trimestral. El dia i l’hora de celebració de les sessions
serà fixat per la Presidència.
4t. Comunicar aquest acord als grups polítics municipals, per tal que designin els seus
representants en la Comissió Informativa Especial de Transparència i Bon Govern comissió
mitjançant un escrit del portaveu adreçat a l’Alcaldia.
Intervencions:
Senyora alcaldessa:
“Bé, seguint una moció aprovada en aquest Ple, avui creem –tot i que havíem d’haver-la
creat el mes passat i vaig demanar disculpes– aquesta Comissió que ha de ser, entenem,
un exemple de transparència en aquest Ple i en aquest Ajuntament i jo aprofito ja per
felicitar-nos per aquesta creació”.
La votació dóna el resultat següent:
La proposta s’aprova per unanimitat.

17. ASSUMPTES URGENTS
Abans de passar a la part de control, l’alcaldessa exposa que s’han de sotmetre a la
consideració del Ple, per raons d’urgència, dos assumptes no inclosos a l’ordre del dia que
acompanyava la convocatòria.
Es tracta de dues mocions de la Junta de Portaveus: una amb motiu de la marxa estatal
contra les violències masclistes, i l’altra per a la instal·lació d’un sistema d’aire condicionat a
l’escola bressol municipal Sol Solet. La urgència està motivada perquè, pels terminis que
proposen les mocions, aquestes no poden esperar a aprovar-se al proper Ple ordinari de 26
de novembre de 2015.
Un cop justificada la urgència, el Ple vota per unanimitat sobre la procedència del debat i es
passen a tractar els assumptes:
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