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    RESOLUCIÓ 
 

L’Ordenança de transparència, accés a la informació i bon govern, aprovada pel Ple 
municipal en sessió celebrada el 23 de febrer de 2017 preveu 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 Ciutadana de Transparència es va 
constituir el dia 18 de juliol de 2018. 
 
Al gener de 2020, els seus membres van comparèixer davant la Comissió Informativa de 
Transparència per exposar la necessitat de modificar la seva composició i règim de 
funcionament per tal de fer-la més operativa.  
 
Així doncs, La Comissió Informativa de Transparència en sessió celebrada el 18 de febrer 
de 2020 va acordar per unanimitat elevar al Ple municipal la proposta de modificació de la 
composició, funcions i règim de funcionament de la Comissió Ciutadana de Transparència. 
 
Així doncs, el Ple municipal en sessió celebrada el passat 28 de febrer de 2020 va aprovar 
modificar la composició de la citada comissió ciutadana, que passa a estar integrada per un 
màxim de 16 membres, d’acord amb la distribució que segueix: 
 
a) La persona designada com a Síndic/a municipal de Greuges de Terrassa. 
 
b) 8 persones en representació d’entitats i associacions ciutadanes inscrites als RMEAC 
 
c) 2 persones en representació d’altres col·lectius i agrupacions o ciutadania a títol 

personal, sempre que estiguin inscrites al Registre Municipal de Participació Ciutadana. 
 
d) 5 persones designades per cadascun dels col•legis professionals, associacions i 

institucions següents: 
- Associació d’arxivers – gestors documentals 
- Associació Catalana de Gestió Pública 
- Col•legi d’advocats de Terrassa 
- Col•legi de politòlegs i sociòlegs 
- Laboratori de Periodisme i Comunicació  per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la 
   Facultat de Periodisme de la UAB. 

 
L’acord plenari estableix que per a la designació de les persones representants de les 
entitats, col·lectius i ciutadania cal fer un procés de convocatòria pública amb una durada 
mínima d’un mes durant el qual es puguin presentar candidatures per formar part de la 
Comissió.  
 
En compliment d’aquest acord, per Resolució de la Regidora de Transparència número 
2020-06-26 DOPC-04350/2020 es van aprovar les Bases reguladores de la convocatòria per 
a la presentació de candidatures per formar part de la Comissió Ciutadana de Transparència 
en representació de les entitats i associacions ciutadanes, altres col·lectius i persones a títol 
individual i es va acordar també obrir un procés de convocatòria pública per tal que es 
poguessin presentar candidatures a formar part d’aquesta comissió fins el dia 15 de 
setembre d’enguany. 
 
Finalitzat el termini de presentació de candidatures es va procedir a comprovar el 
compliment dels requisits que estableixen les Bases Segona i Tercera i es va donar un 
termini addicional de 10 dies a totes aquelles candidatures que no els complien per tal de 
subsanar els defectes de la candidatura.  
 



  

 

 

 

Finalment, d’un total de 21 candidatures presentades 17 compleixen els requisits fixats a les 
bases (12  d’entitats, 1 de col·lectius i 4 de persones a títol individual). 
 
Seguidament es va procedir a la valoració de les candidatures admeses d’acord amb els 
criteris que estableixen la base sisena. El resultat d’aquesta valoració va elevar-se a la 
Comissió Informativa de transparència en la sessió que va celebrar el passat dia 20 
d’octubre de 2020 en aplicació del que estableix la Base Sisena apartat 6 que disposa que 
“La Comissió formularà finalment una proposta de designació dels membres que 
composaran la Comissió Ciutadana de Transparència fins al nombre màxim de places a 
cobrir. “ 
 
Els detalls del procés de valoració figuren a l’informe emès pel Servei de Planificació 
Estratègica i Transparència, que acompanya l’expedient. 
 
Vista la proposta de designació dels membres de la Comissió Ciutadana de Transparència 
formulada per unanimitat de tots els membres de  la Comissió Informativa de Transparència. 
 
Atès que la Base Setena disposa que “el nomenament dels membres de la Comissió 
prèviament designats segons el previst en la Base Sisena es farà per Resolució de la 
Regidora delegada en matèria de Transparència”. 
 
És per això que, com a Regidora delegada en matèria de Transparència, en virtut de les 
facultats legalment atribuïdes per l'Alcaldia-Presidència mitjançant el Decret número 5764 
de 18 de juny de 2019, 
 
RESOLC: 
 
Primer.- Declarar no admeses al procés per formar part de la Comissió Ciutadana de 
Transparència per no complir els requisits establerts a les Bases de la convocatòria les 
entitats i persones següents: 
 
a) Per no complir el requisit de ser veïna de Terrassa la persona proposada com a 

representant tal i com estableix la Base Tercera apartat b, l’entitat AMICS DE LA 
MÚSICA DE TERRASSA, que proposa com a representant el Sr. Ramón Rius Torrella. 

 
b) Per no estar inscrites al Registre de Participació Ciutadana, tal i com estableix la Base 

Segona apartat c, les persones que han presentat candidatura a títol individual 
següents: 
Sra. REJANE CA BARRETÓ DA COSTA 
Sra. MARIA TERESA HERNÁNDEZ GARCÍA 
Sr. JORDI RUIZ CENTELLES 

 
Segon.- Prendre coneixement de la proposta de designació formulada per la Comissió 
Informativa de Transparència i, en conseqüència, nomenar com a membres de la Comissió 
Ciutadana de Transparència  les entitats, institucions i persones següents: 
 
SINDICATURA MUNICIPAL DE GREUGES, Sra. Isabel Marqués 
AGRUPACIÓ FOLKLÒRICA AMUNT I CRITS, Sra. Núria Escudé 
AIDE ASSOCIACIÓ INTERVENCIÓ DROGODEPENDÈNCIA, Sra. Cristina Valverde 
ASSOCIACIÓ LOCAL D’ENTITATS PER A LA INCLUSIÓ (ALEI), Sra. Ester Pérez 
ASSOCIACIÓ VEINAL CAN ROCA TERRASSA, Sr. Salvador Esquius  
CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ I INDÚSTRIA, Sr.  Xavier Armengol 
CLUB TENNIS TAULA DE TERRASSA, Sr. Francesc Gibert 
FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE VEINS DE TERRASSA (FAVT), Sr. Joan Vila 
OBSERVATORI CIUTADÀ MUNICIPAL (OCM), Sr. Francesc Zaurin 



  

 

 

 

CONSELL D’ENTITATS D’ACCIÓ CIUTADANA, Sr. Joan Tamayo 
CIUTADANIA, Sra. Maria Dolores Sánchez 
 
Tercer.- D’acord amb la proposta formulada pels col·legis i associacions professionals que 
també formen part de la Comissió, nomenar com a membres de la Comissió Ciutadana de 
transparència les persones següents: 
 
ASSOCIACIÓ D’ARXIVERS, Sr. Christian Moreno  
COL•LEGI DE POLITÒLEGS I SOCIÒLEGS, Sra. Maria Àngels Montero 
LAB. PERIODISME I COMUNICACIÓ CIUTADANIA PLURAL–UAB, Sra. Marta Corcoy 
 
Quart.- En cas que es produeixi una renúncia per part d’alguna de les entitats, institucions, 
col·lectius o persones que han estat nomenades, la plaça vacant es podrà cobrir amb 
alguna de les entitats o persones següents: 
 
a) Entitats 

AAVV CAN PALET DE VISTALEGRE 
AAVV FONT DE L’ESPARDANYERA 
ASSOCIACIÓ COLECTIVO PARAD@S 
TERRASSA EN COMÚ 
 

b) Ciutadania 
Sra. Eusebia Carmen Gómez Gutiérrez 
Sr. David Sánchez Guerra 
Sr. Ruben Toset Robles 

 
La proposta de designació correspondrà a la Comissió Informativa de Transparència d’acord 
amb el que estableixen les bases de la convocatòria. 
 
Cinquè.- El nomenament com a membre de la Comissió Ciutadana de Transparència 
coincideix amb el de la Corporació municipal i, per tant, se’n renovarà o modificarà la 
composició quan s’iniciï cada mandat corporatiu. 
 
Sisè.- Les persones nomenades no percebran cap tipus de retribució, indemnització o dieta. 
 
Setè.- Convocar a les persones nomenades a la sessió constitutiva de la Comissió, que es 
celebrarà de forma telemàtica ateses les recomanacions i limitacions que estableixen les 
disposicions vigents per les quals s'adopten mesures en matèria de salut pública per a la 
contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. 
 
Vuitè.- Comunicar el contingut d’aquesta resolució a totes les persones, entitats i 
institucions interessades i fer-la pública als Portals de Transparència i de Participació 
Ciutadana d’aquest Ajuntament. 
 
 
 
 
 
 
 
Ona Martínez Viñas 
Regidora delegada en matèria de Transparència 

 


