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Benvolgut senyor, 
 
 
En relació a la carta de 19 de juliol (R.S. 119 de 21/07/2010), en què ens comunica 
diferents instruccions relatives a la transparència i control de la legalitat dels 
procediments de contractació, de la despesa pública i subvencions, i dels 
concursos de personal, i a la publicació de tota aquesta informació a través d’una 
pàgina web especialment destinada a aquest efecte, li manifestem la nostra total 
adhesió, i celebrem que s’hagi decidit aplicar tot aquest paquet de mesures. 
Creiem que constitueixen bones propostes per evitar, en el futur, irregularitats com 
les confirmades per la Sindicatura de Comptes de Catalunya en l’informe de 
fiscalització 9/2010. 
 
Constatem també que algunes de les mesures que proposa ja venen establertes 
per llei, com ara que els processos d’obertura de sobres en els processos de 
contractació siguin públics, que els convenis urbanístics, així com tots els 
expedients urbanístics en general, siguin públics i s’hagin d’aprovar mitjançant un 
ineludible tràmit d’informació pública, que els procediments de contractació de 
personal, composició dels tribunals, llistes d’admesos i exclosos i resultats de les 
proves també siguin públics, i que les subvencions concedides i els seus receptors 
també ho siguin.  
 
Això no obstant, celebrem que s’hagi decidit ampliar el concepte d’informació 
pública al fet que aquesta informació sigui també publicitada, i per tant esdevingui 
fàcilment accessible per a la ciutadania a través d’un web específic, i celebrem 
també que s’hagi decidit, a més, adoptar algun mecanisme extern addicional, com 
ara l’auditoria anual dels procediments de contractació, o ampliar la freqüència de 
la publicació de la despesa pública i estat d’execució pressupostària a un cop cada 
trimestre. 
 
Ara bé, el primer i principal mecanisme de control i transparència de la gestió de 
les administracions públiques és la dialèctica entre govern i oposició. Entenem 
que, amb els seus vots, la ciutadania atorga a cada representant un paper distint, 
però alhora fonamental i insubstituïble, en la gestió i administració públiques. Així, 
si a la majoria li pertoca la gestió de l’administració, a l’oposició li pertoquen, a més 
de la formulació de propostes constructives, les tasques de control i fiscalització, 
sense les quals creiem que la bona governança no és possible. És per això que el 
grup que represento, històricament, s’ha mostrat molt sensible en el compliment 
d’aquesta comesa, que creiem vital per gaudir d’una democràcia d’alta qualitat. 
 
Així doncs, creiem que s’ha de continuar aprofundint en els mecanismes de control 
i fiscalització de l’administració local per part de les forces d’oposició, i en aquest 
sentit li consta que al llarg d’aquests anys hem elevat diverses propostes –
constructives, com sempre– que fins ara no han gaudit del beneplàcit de la majoria 
que vostè representa. En concret: 
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• Exposició pública a través d’internet dels projectes d’obra municipal 
ordinària, amb tots els seus expedients, plànols i memòries. Aquesta 
proposta, que ja es fa efectiva de manera rutinària amb els tràmits 
urbanístics, va ser formulada pel nostre grup municipal el 31 de gener de 
2008, però no va ser ben acollida pel govern municipal. Entenem que la 
millora de la transparència en la despesa dels diners col·lectius ha de 
comprendre també l’accessibilitat ciutadana als projectes tècnics d’obres i el 
seu accés per internet. 

 
• Publicació de la llista d’empreses o professionals externs contractats per 

l’Ajuntament, els organismes autònoms i les empreses municipals, amb 
indicació de l’organisme municipal que els ha contractat, la durada del 
contracte, una breu descripció de la tasca, i el cost del servei o obra 
realitzada. Aquesta proposta va ser formulada pel nostre grup ja el juliol de 
2006, i reiterada al Ple Municipal de 26 de novembre de 2009. Entenem que 
part d’aquesta ja ve inclosa al punt en què proposeu publicitar les 
adjudicacions de contractes, però creiem que caldria ampliar-la a 
adjudicacions mitjançant contractes de menor quantia i a contractes de 
professionals externs. 

 
• Publicació de la llista d’informes i treballs tècnics encarregats per 

l’Ajuntament, organismes autònoms i empreses municipals. Actualment, no 
hi ha cap llista oficial pública on consti aquesta informació; només la 
facturació de l’Ajuntament i dels organismes autònoms permet conèixer 
alguns d’aquests estudis, però això no és extensiu als estudis tècnics i 
informes encarregats per les empreses municipals. Precisament, l’abús en 
la contractació d’informes és una de les causes de la preocupació social pel 
capteniment econòmic de les administracions públiques, i creiem 
convenient que la decidida aposta per la transparència que es pretén fer 
abasti també aquests aspectes. 

 
• Informació mensual de la facturació de les empreses municipals. Reiterem 

la petició formulada al Ple Municipal del passat 17 de juny de 2010, en què 
demanem que es faciliti de forma regular, bé als regidors, bé als membres 
del consell d’administració de les empreses municipals, informació sobre les 
factures abonades per l’empresa, o bé, en el seu defecte, còpia del llibre 
Diari de despeses. Entenem que el dret a obtenir aquesta informació està 
abastament recollida a les lleis. No només en tant que, com a regidors, 
formem part de la Junta General d’accionistes de les empreses municipals, i 
per tant estem emparats pel dret a informació consagrat als articles 48.2 i 
112 de la Llei de Societats Anònimes (LSA), per la qual cosa qualsevol 
regidor pot demanar informació sobre els llibres de l’empresa (éssent el 
llibre Diari d’obligada existència segons l’article 25 del Codi de Comerç), 
sinó que les persones que, com a Grup Municipal, hem designat per formar 
part dels consells d’administració, estan obligades, d’acord amb l’article 
127.2, a informar-se diligentment sobre la marxa de la societat, informació 
que entenem que abasta el contingut dels llibres de comptabilitat; éssent 
doncs, la informació, no un dret, sinó un deure, dels membres dels consells 
d’administració de les empreses municipals. El mateix es pot dir en el cas 
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de les societats de responsabilitat limitada, per a les quals el dret a la 
informació està recollit a l’article 51 de la llei que les regula.  

 
• Convocatòria reglada de les Juntes Generals d’accionistes de les empreses 

municipals. Sovint, en aquestes convocatòries, atès que és el Ple Municipal 
qui es constitueix en Junta General d’Accionistes, es fa servir la regulació 
municipal que permet convocatòries del plenari amb dos dies hàbils 
d’anticipació. Això no obstant, d’acord amb la legislació mercantil, les 
Juntes Generals s’haurien de convocar amb un mes d’anticipació –article 
97.1 LSA–, o poden ser requerides pel 5% de l’accionariat (article 100 LSA) 
–entenem, pels representants del 5% dels vots ciutadans–, percentatge que 
qualsevol regidor ostenta. La convocatòria amb temps suficient de les 
Juntes Generals és indispensable per poder exercir de forma convenient el 
dret a informació que recullen els articles esmentats al punt anterior. 

 
• Finalment, i tant important com la resta, cal garantir, més enllà de la 

variabilitat dels resultats electorals, la presència de grups de l’oposició en 
els consells d’administració de les empreses municipals. I això en aplicació 
de l’article 137 de l’esmentada LSA, que permet que els grups municipals, 
actuant en tant que grup d’accionistes, designin representants als consells 
d’administració d’acord amb la seva proporcionalitat al plenari. 

 
 
En definitiva, valorem molt positivament el pacte per a la transparència que 
proposeu a la carta, estem oberts a la materialització d’aquesta iniciativa, i 
demanem, alhora, que es prenguin en consideració, si més no, les tres propostes 
que hi aportem de forma constructiva, en pro, com dieu a la carta, de contribuir a 
enriquir el debat entre govern i oposició i mostrant allò que és substancial i 
important. En aquest cas, creiem que és substancial i important que no quedi cap 
aspecte de la gestió municipal fora de la llum i escrutini públics, i per tant fem 
especial èmfasi en l’eliminació progressiva de l’opacitat amb què de vegades es 
poden arribar a gestionar les empreses municipals. 
 
 
 
Cordialment, 
 
 
 
 
 
 
Marta Jiménez Iborra 
Portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 
 
 
 
Gavà, 26 de juliol de 2010 
 


