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Terrassa, 19 de setembre de 2017 
 

L’Ajuntament de Terrassa formarà les entitats que 
ho demanin sobre la Llei de Transparència 
 
Aquest mes es faran dues sessions per avaluar el gr au de compliment de la llei 
per part de les entitats i facilitar recursos per a  millorar   
 
L’Ajuntament de Terrassa, a través del Servei de Qualitat Democràtica i amb el 
suport de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària de la Generalitat, formarà 
totes aquelles entitats sense ànim de lucre de la ciutat que ho vulguin, de forma 
gratuïta, amb la finalitat d’afavorir el compliment de la Llei de Transparència.  
 
Aquesta llei, aprovada pel Parlament de Catalunya el 29 de desembre de 2014, 
estableix diferents obligacions per a les entitats en aquest àmbit, atès que gestionen 
diners públics rebuts a través de subvencions o convenis i han de retre comptes 
sobre el destí d’aquests fons i els retorns socials obtinguts. 
 
El Consistori ha organitzat per aquest mes de setembre una formació expressament 
adreçada a les entitats en què es tractaran aspectes generals sobre el valor de la 
transparència, les obligacions legals que poden tenir les entitats i, ja en un terreny 
més pràctic, l’ús de diferents indicadors i eines d’autoavaluació, especialment la 
plataforma virtual TransparEnt, una eina adreçada a entitats que permet fer un 
autodiagnòstic del grau de transparència de l’associació i obtenir una autoacreditació 
del nivell d’èxit assolit. 
 
S’han programat dues sessions amb horari diferent per tal de facilitar l’assistència: 
una dimarts 26 de setembre, de 17.30 a 20.30 h, i una altra dimecres 27 de 
setembre, de 10 a 13 h. La formació s’impartirà a la Biblioteca Central de Terrassa. 
Les entitats que vulguin participar-hi hauran d’inscriure’s prèviament a l’adreça de 
correu electrònic qualitatdemocratica@terrassa.cat. D’aquesta manera, el servei de 
Qualitat Democràtica podrà valorar prèviament l’estat de la comunicació i 
transparència de les entitats participants i definir així objectius particulars per a 
cadascuna d’elles. 
 

 


