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1. Antecedents 

 
L’article 42 de l’ordenança municipal de Transparència, accés a la informació i Bon Govern disposa que el 
Servei que tingui encomanada la gestió de l’àmbit de la transparència municipal elaborarà un informe 
anual relatiu a l’assoliment dels objectius de transparència previstos en el Pla d’Actuació de Transparència 
municipal. 
 
L’informe ha de permetre conèixer també, en relació a la publicitat activa, 
 
a. El grau de compliment de l’obligació de difondre la informació prevista en els articles 8 a 15 de la Llei 

19/2014 a través del Portal de Transparència. 

b. El nombre de dades disponibles al Portal de Transparència. 

c. La informació que s’ha difós en formats oberts i reutilitzables. 

d. El nombre de visites i persones usuàries del Portal de Govern Obert. 

 
Pel que fa a les peticions d’accés a informació no publicada, caldrà recollir informació sobre 
 
e. Les sol·licituds d’accés a la informació identificant les estimades total o parcialment i les inadmeses 

indicant, quan s’escaigui, el motiu i el temps de resposta. 

f. La informació que s’ha sol·licitat amb major freqüència. 

g. El nombre de recursos de reposició i de reclamacions davant la Comissió de garantia del Dret d’Accés 
a la informació pública interposats. 

 
D’acord amb això, en aquest informe es recull la informació associada a l’estat de la transparència 
municipal corresponent a l’exercici 2018. 

 
 

2. Pla d’actuació en matèria de transparència 

 
La Comissió Informativa especial en matèria de Transparència, en sessió celebrada el 12 d’abril de 2018, 
va prendre coneixement del contingut del Pla d’Actuació en matèria de Transparència per al període 2018-
2019, que recull un total de 27 accions, agrupades en tres eixos de prioritat. 
 
Al finalitzar l’any 2018, l’estat d’execució del pla és el que es descriu a continuació: 
 
 

 
 
 

Eix 1 - Impuls de la 

transparència
Eix 2.- Bon Govern Eix 3 .- Govern obert TOTAL %s/total

No iniciades, d'acord amb les previsions                                    -                                            -                                    -                              -     0,00%

Iniciades, d'acord amb les previsions                                     6                                           4                                   1                          11   40,74%

Completades                                     3                                           3                                   1                             7   25,93%

No iniciades, amb demora o inicidències lleus                                    -                                            -                                    -                              -     0,00%

Iniciades, amb demora o inicidències lleus                                     4                                           1                                  -                               5   18,52%

No iniciades, amb demora o inicidències importants                                    -                                             1                                   1                             2   7,41%

Iniciades, amb demora o inicidències importants                                    -                                             1                                   1                             2   7,41%

TOTAL 13                                 10                                     4                               27                       

% S/TOTAL 48,15% 37,04% 14,81%  

66,67%

18,52%

14,81%
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Atenent a les previsions temporals d’execució, l’estat en què es troben les actuacions previstes al Pla és el 
següent: 
 

 
 

 

3. Publicitat activa 

 
 
3.1. Publicitat activa: informació prevista en els articles 9 a 15 de la Llei 19/2014 

 
 
La Llei 19/2014, de Transparència, accés a la informació i Bon Govern regula al Capítol II del Títol II la 
informació que és objecte al règim de transparència i que, per tant, ha de ser publicada al Portal de 
Transparència. 
 
A la data d’aquest informe, el grau de compliment de les obligacions de publicitat activa és la que es recull 
a continuació: 
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3.2. Dades disponibles al Portal de Transparència 

 
 
En aquest apartat es recullen les dades associades a la informació que es troba accessible des del 
Portal de Transparència, ja sigui perquè hi està publicada directament o be s’hi pot accedir mitjançant 
enllaços a documentació que es troba publicada a la Seu Electrònica 
https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/  o a la web municipal www.terrassa.cat. 
 
 
 

 
 
 
(*) Xifres aproximades referides al volum d’informació publicada referida al període 2014-2019. No s’hi 
recull la informació que es troba publicada que fa referència a anys anteriors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipus d'informació Pàgines Documents En obert % en obert

Informació institucional 76               256             4                  1,56%

Informació econòmica 62               1.089         46               4,22%

Acció de govern 44               1.754         -               0,00%

Informació jurídica 16               907             2                  0,22%

Contractes, convenis i subvencions 17               418             31               7,42%

Gestió i activitat municipal 20               121             -               0,00%

Transparència i integritat institucional 8                  14               -               0,00%

Sector públic local 45               224             8                  3,57%

Datasets Portal Open data 1                  155             155             100,00%

TOTALS................................. 289             4.938         246             4,98%

https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/
http://www.terrassa.cat/
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3.3. Portal de Govern Obert: dades de consulta i utilització 

 
 

 

 
En 2018, les sessions han augmentat un 1,27 % respecte de l’any anterior. 

 
Aquestes sessions es distribueixen mensualment de la següent forma:  

 

 
Subscripcions:       20 
 
Pàgines publicades:     429 
 
Documents publicats:  1.079 

Dispositius utilitzats pels usuaris per 
realitzar les consultes  

 
 
 

4. Accés a la informació no publicada 

 
 
S’han presentat 1.503 peticions d’accés a informació no publicada al llarg de 2018. 
 

 Peticions estimades:  1.481 

 Peticions inadmeses:         0 

 Peticions denegades:         1 (*) 

 Peticions en tràmit a 31 de desembre:  21 (**) 

 Reclamacions davant la GAIP:         0 

 

(*) 1 petició denegada donat que tenia com a objecte demanar informació que conté dades 
especialment protegides i és per això que es va denegar. 

(**) Totes les peticions en tràmit al finalitzar l’any s’han resolt favorablement durant el mes de 
gener de 2019. 

 

 

 Glossari 

Sessió: Seqüència de pàgines visitades per un usuari.  

Usuari: Persona que visualitza el lloc web. Un usuari pot generar més d’una sessió al llarg 

del temps. 

Pàgina visualitzada: Pàgina visualitzada dintre d’una sessió per part d’un usuari. 

 

 GEN. FEB. MAR. ABRIL MAIG JUNY JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DES. 

2018 2.147 1.397 1.411 1.579 1.553 1.664 1.233 634 1.213 1.592 1.457 1.225 
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