Andreu Pérez i Lorite, portaveu adjunt del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de
Catalunya a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert a l'article 66.3 del Reglament
Orgànic Municipal, i perquè sigui substanciat durant el proper Ple municipal ordinari, en
base als següents
Antecedents
La transparència en la gestió de les administracions públiques és, a banda d’una obligació
per a la mateixa administració, un dret dels ciutadans, ja que cal afavorir que es tingui
coneixement i confiança absoluta en l’actuació de les institucions per poder garantir una
democràcia de qualitat. En aquest sentit, és necessari que l’Ajuntament posi el màxim
esforç a facilitar la informació de la seva actuació als ciutadans de Gavà, aprofitant les
eines que la societat de la informació posa al nostre abast, de manera que el ciutadà
tingui una imatge clara, actualitzada i entenedora de la gestió que es fa dels recursos i
serveis locals, i de les entitats que, en nom de la institució, efectuen aquests serveis.
No obstant això, hem pogut comprovar que el Portal de la Transparència de l’Ajuntament
de Gavà no acompleix aquest requisit, ja que la informació que hi apareix no està
degudament actualitzada ni completa. Per exemple, la llista de contractes majors i menors
del Portal de la Transparència de l’Ajuntament de Gavà, a l’epígraf «Transparència en les
contractacions de serveis» / «Relacions i operacions amb proveïdors i contractistes»
acaba a l’any 2013. No hi ha cap referència a cap contracte efectuat en aquests últims de
dos anys i mig llargs. Un altre exemple: a l’epígraf «Transparència econòmica i financera»
/ «informació comptable i pressupostària», l’última modificació de crèdits que hi consta és
del maig del 2015; la «relació de proveïdors amb l’Ajuntament de Gavà. Despeses
acumulades en béns i serveis majors de 50.000 €» acaba el 2014; la darrera liquidació de
pressupostos penjada és del 2014; Els informes d’execució del pressupost es limiten al
del segon trimestre de 2013; i els indicadors pressupostaris (superàvit per habitant,
autonomia fiscal, ingressos fiscals per habitant, despeses per habitant, inversió per
habitant, període mig de cobrament o deute viu a llarg termini, etc) acaben al 2014.
Per això formulem el següent.
Prec:
1. Que s’actualitzi de forma immediata la informació del Portal de la Transparència de
l’Ajuntament de Gavà, especialment les dades relatives als pressupostos, execució
pressupostària, liquidacions, així com relació de proveïdors i llista de contractes menors.
2. Que es mantingui aquest portal actualitzat puntualment i se’n faci una posada al dia
mensual.
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