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1. Introducció 
 
D’acord amb l’Ordenança municipal de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, els objectius i les actuacions en 
matèria de transparència s’han de concretar en un Pla d’actuació de transparència municipal.  
 
Així doncs, en aplicació d’aquesta norma, el Pla de transparència i Govern Obert 2020-2023 va ser aprovat per la Comissió 
Informativa de Transparència en la sessió que va celebrar el  21 de gener de 2020. El Pla estableix  els objectius i les actuacions 
que és preveu dur a terme en aquest Mandat amb la finalitat d’avançar cap a un Ajuntament cada vegada més obert, 
transparent i ètic i  de contribuir a millorar la relació entre l’Ajuntament i la ciutadania. 
 
El Pla preveu l’execució, al llarg de la seva vigència, de 6 projectes transversals i 51 actuacions agrupades en 5 àmbits. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➔ Actuacions i projectes segons l’àmbit 
d’actuació. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➔ Al tractar-se d’un pla plurianual les 
actuacions i projectes s’han programat al llarg de 
la seva vigència. L’any 2020  el Pla preveu realitzar 
o iniciar la seva execució de 26 actuacions i  3 
projectes. 

 
 

https://governobert.terrassa.cat/transparencia/wp-content/uploads/sites/2/2020/01/PLA_TRANSP_-20_23_DEF.pdf
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El  seguiment de l’execució del pla es fa trimestralment mitjançant l’elaboració d’informes d’estat d’execució dels que se’n 
dona compte a la Comissió Informativa de Transparència i que posteriorment es publiquen a l’ apartat de Transparència del  
Portal de Transparència. 
 
Així mateix,  cada actuació disposa d’una fitxa de seguiment en la que consta, entre d’altra informació, el servei de lidera cada 
actuació o projecte, els serveis que hi col·laboren i una descripció del seu estat d’execució. Aquesta informació, que s’actualitza 
cada trimestre, es pot consultar també  al Portal de Transparència. 
 
 

2. Estat d’execució del Pla de Transparència 
 
 
D’acord amb l’Ordenança municipal de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, el  Pla d’actuació de transparència 
municipal ha de ser objecte d’avaluació anual mitjançant la elaboració d’un informe relatiu al grau d’’asoliment dels objectius 
de transparència previstos. Els resultats d’aquesta avaluació es mostren a continuació. 
 
Si atenem al conjunt de projectes i actuacions que contempla, l’estat d’execució del Pla de Transparència i Govern Obert  2020-
2023 a 31 de desembre de 2020 és el següent: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

ACTUACIONS  I 
PROJECTES  

NO INICIATS 

34 60% 

ACTUACIONS I 
PROJECTES  

EN EXECUCIÓ 

8 14% 

ACTUACIONS I 
PROJECTES 

COMPLETATS 

15 26% 

https://governobert.terrassa.cat/transparencia/indicadors-de-transparencia-2/
https://governobert.terrassa.cat/transparencia/execucio-pla-transparencia/
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El resultat d’execució del Pla de Transparència, atenent la programació temporal prèviament definida per al 2020, és el següent: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

2.1.  Projectes 
 
Al tancar l’any 2020, els 3 projectes que era previst iniciar s’han començat. Dos projectes -P.1 Millora de continguts i P.3 Pla 
d’integritat-, es troben en la fase inicial de disseny i planificació mentre que el tercer -P.4 Retiment de comptes- ha avançat 
una mica més tot i que les principals actuacions es preveu realitzar-les en 2021. 
 

Línia d'actuació Núm. Projecte Estat Actuacions realitzades Accés 

Transparència P.1 

Millora qualitativa de 
la transparència. 
Definir  impulsar un 
model integrat de 
gestió i qualitat dels 
continguts. 

En execució 
fase de 

disseny i 
planificació 
del projecte 

S'ha definit l'equip director del projecte 
composat per la Direcció de l'àrea de 
Presidència i els serveis de Comunicació, 
Tecnologia, Gestió documental i 
Transparència. 
 
També s'ha constituït un grup de treball 
transversal per impulsar el projecte integrat 
per Comunicació, Transparència, Tecnologia, 
Qualitat Democràtica, Organització. I 
Processos, Gestió Documental, Protecció de 
Dades, Atenció Ciutadana. 
 
S’està treballant en el disseny i planificació 
del projecte, pas previ necessari per iniciar la 
seva execució en 2021. 

  

ESTAT EN EXECUCIÓ 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 
 

ACTUACIONS 
NO INICIADES 

3 11% 

ACTUACIONS 
EN EXECUCIÓ 

8 31% 

ACTUACIONS 
COMPLETADES 

15 58% 
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Línia d'actuació Núm. Projecte Estat Actuacions realitzades Accés 

Bon Govern P.3 

Ampliar i millorar la 
informació que es 
publica al Portal de 
Transparència per al 
retiment de comptes 
de l’acció municipal. 

En execució 

Per millorar l’avaluació de l’acció municipal i 
el retiment de comptes, el mes de febrer es 
va aprovar la creació de la COMISSIÓ DE 
COORDINACIÓ ESTRATÈGICA. Un òrgan 
assessor i de caràcter consultiu per a la 
coordinació de les actuacions vinculades amb 
la definició, el seguiment de l’execució i 
l’avaluació del Programa de Govern i dels 
instruments de planificació estratègica 
necessaris per al seu desplegament. El 
sistema d’avaluació i retiment de comptes 
del Programa de Govern previst inicialment 
s’està revisant degut a les afectacions que la 
Covid-19 ha tingut en la seva planificació i 
execució.  

 

S’ha publicat una nova pàgina de retiment de 
comptes a l'apartat d'acció de govern del  
Portal de Transparència que permet accedir 
directament a la informació sobre l'execució 
dels Plans estratègics, els Plans d'acció, el 
Programa de Govern, el compliment dels 
compromisos de les Cartes de Serveis, els 
resultats de l'execució pressupostària, la 
tramitació del Dret d'accés, l'execució del Pla 
d'actuació de Transparència, les audiències 
públiques i els resultats de valoració dels 
serveis a partir de l'enquesta de serveis 
BARÒMETRE DE CIUTAT. 

Enllaç 

S'ha incorporat al Portal de Transparència 
una nova pàgina específicament destinada a 
donar a conèixer l'estat d'execució en que es 
troba el PLA DE TRANSPARÈNCIA. 

Enllaç 

ESTAT EN EXECUCIÓ 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 
 
  

https://governobert.terrassa.cat/transparencia/retiment-de-comptes/
https://governobert.terrassa.cat/transparencia/execucio-pla-transparencia/
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Línia d'actuació Núm. Projecte Estat Actuacions realitzades Accés 

Bon Govern P.4 
Desenvolupar el Pla 
d’Integritat 
institucional. 

En execució 
fase de 

disseny i 
planificació 
del projecte 

S’ha aprovat la minuta del conveni de 
col·laboració amb l'Associació Catalana de 
Municipis i Comarques que ha de servir de 
marc per iniciar el projecte. 
 
S'ha fet una reunió d'inici de projecte amb 
l'ACM, l'Oficina Antifrau de Catalunya, la 
consultora Daleph i els dos ajuntaments que 
participem en el projecte: Mollet i Terrassa, 
per establir les actuacions a realitzar i el 
calendari. 
 
Al Portal de Transparència s'ha obert una 
nova pàgina específicament destinada a 
informar sobre integritat institucional. 
Actualment conté informació sobre els 
diferents instruments d'integritat disponibles 
-Codi Ètic i Bústia Ètica- i s'anirà 
complementant a mida que es vagi 
desenvolupant el sistema d'integritat 
institucional. 

 Enllaç 

ESTAT EN EXECUCIÓ 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
 
 

  

http://governobert.terrassa.cat/transparencia/integritat-institucional/
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2.2   Actuacions 
 
2.2.1. TRANSPARÈNCIA 

 
 
 

 
 
 

 
 
a) Actuacions completades 
 

Núm. Descripció Actuacions realitzades Accés 

1.1.1 
Dades generals de 
l'Ajuntament 

S'ha publicat a l'apartat d'informació institucional i organitzativa del 
Portal de Transparència, un enllaç específic a les “Dades generals de 
l’Ajuntament”, que publica el MUNICAT i en el que s’hi pot trobar 
informació diversa de la ciutat: situació geogràfica, agermanaments, 
símbols oficials, resultats de les eleccions municipals, etc. 

Enllaç 

1.1.7 
Compliment dels objectius 
d'estabilitat pressupostària. 
Informes trimestrals 

A l’apartat d’informació econòmica del Portal de Transparència, es 
publiquen els informes trimestrals d’execució pressupostària. En 
aquests informes es detalla  el termini de pagament a proveïdors i el 
compliment de l’objectiu d’estabilitat, de deute i regla de la despesa. 

Enllaç 

1.1.9 
Inventari de béns mobles de 
valor històric i artístic 

Publicada la relació del patrimoni històric artístic a l'apartat 
d'informació econòmica del Portal de Transparència. 

Enllaç 

1.1.16 
Noticies opinions del govern i 
l’oposició 

S’han actualitzat els continguts de l'espai dels grups municipals de 
manera que s'enllacen automàticament noticies i opinions que cada 
grup publica al seu compte de Twiter. 

Enllaç 

1.1.17 
Opinions i propostes dels 
grups municipals 

S’han incorporat els documents de seguiment de les Propostes de 
Resolució i Acords de la Junta de Portaveus que presenten els grups 
municipals per al debat i aprovació corresponents al Mandat 2015-
2019. 

Enllaç 

1.1.20 
Dictàmens de la Comissió 
Jurídica Assessora i altres 
òrgans consultius 

Es publiquen els dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora i altres 
òrgans consultius i des del Portal de Transparència es pot accedir 
també a la consulta dels informes emesos per la Junta Consultiva de 
Contractació. 

Enllaç 

1.1.21 
Calendari de conservació i 
règim d'accés documental 

Es publica al Portal de Transparència la política de gestió documental, 
que inclou el règim  d'accés documental i el registre d'eliminació de 
l'arxiu municipal. 

Enllaç 

1.1.22 
Instruments de descripció 
documental 

Es publica a l'apartat de normativa els instruments de descripció 
documental de l'Ajuntament: política de gestió documental, reglament 
del sistema arxivístic municipal, manual de gestió documental i quadre 
de classificació documental. 

Enllaç 

1.1.25 
Informació sobre els ajuts 
atorgats 

Al Portal de Transparència hi ha publicada una pàgina específica on es 
pot consultar tota la informació relativa a l'atorgament de 
subvencions: normativa, convocatòries, atorgaments, justificacions, 
normativa, avaluacions del procés d’atorgament, control econòmic i 
financer de les subvencions. 
Publicada la informació dels ajuts atorgats en els darrers 5 anys a 
l’apartat de bonificacions fiscals del Portal de Transparència. 

Enllaç 

ACTUACIONS 
NO INICIADES 

1 6% 

ACTUACIONS 
EN EXECUCIÓ 

5 29% 

ACTUACIONS 
COMPLETADES 

11 65% 

http://aplicacions.municat.gencat.cat/index.php?page=consulta&mostraEns=0827980001
https://governobert.terrassa.cat/transparencia/1-2-2-execucio-del-pressupost/
http://governobert.terrassa.cat/transparencia/wp-content/uploads/sites/2/2020/01/bens_historics_artistic_18.pdf
https://www.terrassa.cat/espai-dels-grups-municipals
https://www.terrassa.cat/espai-dels-grups-municipals
https://governobert.terrassa.cat/transparencia/dictamens-comissio-juridica-assessora/
https://governobert.terrassa.cat/transparencia/normativa-i-informacio-juridica/
http://governobert.terrassa.cat/transparencia/normativa-i-informacio-juridica/
https://governobert.terrassa.cat/transparencia/subvencions-municipals/
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1.1.27 
Resolucions de recursos, actes 
desistiment, renúncia i 
resolució contractes 

Es publiquen a la plataforma de contractació (perfil del contractant) les 
anul·lacions, decisions de no adjudicar o subscriure el contracte i els 
desistiments. 

Enllaç 

1.2.2 

Publicar trimestralment totes 
les resolucions, degudament 
anonimitzades, de les 
sol•licituds del dret d’accés a 
la informació pública. 

S’ha incorporat a la pàgina relacionada amb el dret d'accés a la 
informació pública del Portal de Transparència un apartat específic per 
a la publicació de les resolucions que es dictin a partir de gener de 
2020. 

Enllaç 

 
b) Actuacions en execució 
 

Núm. Descripció Actuacions realitzades Accés 

1.1.4 
Informació sobre els processos 
de formació i/o promoció 

Es publica el resum de les accions formatives fetes per l'Ajuntament 
en 2019.  En 2021 es preveu publicar la informació corresponent als 
processos de promoció interna realitzats en 2020. 

Enllaç 

ESTAT EN EXECUCIÓ 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

1.1.8 
Cost de les campanyes 
institucionals 

Al portal de transparència es pot trobar la informació sobre la despesa 
realitzada sota el concepte de publicitat i propaganda: concepte de 
despesa, proveïdor i import de la despesa.  
S'han establert els mecanismes de coordinació interna per tal que a 
partir de 2021 es pugui complementar amb informació sobre les 
campanyes institucionals realitzades en 2020. 

Enllaç 

ESTAT EN EXECUCIÓ 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

1.1.15 
Avaluacions de les polítiques 
públiques 

S'ha incorporat una nova pàgina al Portal de Transparència que agrupa 
en un únic espai la informació relativa al retiment de comptes de 
l'activitat municipal. 
S’han començat a analitzar noves eines tecnològiques per  facilitar el 
retiment de comptes de forma àgil, clara i entenedora per a la 
ciutadania. 

Enllaç 

ESTAT EN EXECUCIÓ 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

1.1.26 
Retribucions dels càrrecs 
directius de les entitats 
beneficiàries de subvencions 

A les Bases de les convocatòries de subvencions per al 2020 hi figura la 
obligació per part de les entitats beneficiàries de subvencions per un 
import superior a 10.000 euros de comunicar a l’Ajuntament la 
informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o 
administració, a l’efecte de fer-les públiques en 2021. 

Enllaç 

ESTAT EN EXECUCIÓ 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

1.2.1 

Revisar, millorar i simplificar el 
procediment per a l’exercici 
del dret d’accés a informació 
no publicada. 

S'ha constituït el mes de març un grup de treball integrat pels serveis 
de Transparència, Organització i Processos, Assessoria Jurídica i Arxiu 
que ha començat a treballar en la revisió del procediment de 
tramitació d'accés a informació. 
Els treballs del grup s’han aturat provisionalment a l’espera de 
l’aprovació del nou Reglament de desenvolupament parcial de la Llei 
de transparència catalana, que introdueix canvis importants en la 
tramitació del dret d’accés. 

  

ESTAT EN EXECUCIÓ 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 
 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=searchCin&pagingPage=0&idCap=9205334
http://governobert.terrassa.cat/transparencia/daip-2/
https://governobert.terrassa.cat/transparencia/wp-content/uploads/sites/2/2020/06/1104_formacio.pdf
http://governobert.terrassa.cat/transparencia/informacio-economica/
https://governobert.terrassa.cat/transparencia/retiment-de-comptes/
https://aoberta.terrassa.cat/documents/normativa555357061.pdf?codidoc=OTk4NjZEQzdGQzdFRDM2QkMyREQ4NUIyMDVEQjA3RTY=&idrel=009645


 

 
Balanç execució Pla d’actuació de Transparència i Govern Obert 2020   9 
 

  

c) Actuacions no iniciades 
 

Núm. Actuació 

1.1.34 Dotar d’un espai de transparència propi al web de cadascuna de les societats municipals. 

 
 

2.2.2. BON GOVERN – INTEGRITAT INSTITUCIONAL I RETIMENT DE COMPTES - 
 

 
 
 

 
 

 

 
a) Actuacions completades 

 

Núm. Descripció Actuacions realitzades Accés 

2.3.1 
Posar a disposició de la 
ciutadania una Bústia ètica. 

La BÚSTIA ÈTICA, un nou espai de participació ciutadana que permet 
informar o denunciar qualsevol acció o omissió contrària als principis 
de bon govern o a l’ordenament jurídic, es va posar a disposició de la 
ciutadania el dia 2 de novembre. Gestionada de forma totalment 
independent per la Síndica municipal de Greuges, es troba ja 
plenament operativa.  

Enllaç 

2.3.3 

Incorporar al Portal de 
Transparència la referència a 
la regulació dels grups 
d’interès, amb una remissió al 
Registre de grups d’interès de 
Catalunya per facilitar la 
inscripció de les entitats. 

Al Portal de transparència es publica informació relativa a la regulació 
dels grups d'interès, què son, com fer la inscripció d'un grup i com 
consultar el registre de grups inscrits. 

Enllaç 

 
b) Actuacions en execució 
 

Núm. Descripció Actuacions realitzades Accés 

2.1.1 

Publicar al  Portal de 
Transparència totes els 
informes d'avaluació i 
auditories, internes o 
externes, que s'elaboren en 
relació a la prestació dels 
serveis municipals. 

S’està revisant el sistema d’avaluació i seguiment dels diferents 
instruments de planificació estratègica i de l’acció municipal, que 
inclou els  informes d’auditoria, quan es facin.  
 
Un cop incorporats al sistema, la publicació dels informes d'avaluació i 
auditoria, així com altres documents d’indicadors, memòries, etc. que 
donin informació sobre l'execució de les polítiques públiques es 
completarà al llarg de  2021. 

  

ESTAT EN EXECUCIÓ 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

ACTUACIONS 
NO INICIADES 

- 0% 

ACTUACIONS 
EN EXECUCIÓ 

2 50% 

ACTUACIONS 
COMPLETADES 

2 50% 

http://governobert.terrassa.cat/transparencia/bustia-etica-i-de-bon-govern/
https://governobert.terrassa.cat/transparencia/registre-de-grups-dinteres-2/
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2.2.1 Revisar les Cartes de Serveis 
S'ha adequat la informació de les Cartes associada a la estructura 
organitzativa municipal del Mandat 2019-2023. 

Enllaç 

ESTAT EN EXECUCIÓ 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 
 

2.2.3. GOVERN OBERT, DADES OBERTES I MESURES ORGANITZATIVES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) Actuacions completades 

 

Núm. Descripció Actuacions realitzades Accés 

3.1.2 
Potenciar l'ús i dinamitzar les 
xarxes socials per a la 
promoció del Govern Obert. 

Les novetats, notícies i destacats en transparència i Govern Obert es 
difonen a través de les xarxes socials de manera regular d’acord amb els 
criteris de comunicació institucionals. 

  

5.2 
Comissió de coordinació i 
impuls del Pla. 

Mitjançant Decret número 1225, de 10 de febrer, es va acordar la creació 
de la Comissió de Coordinació i impuls del Pla, que va celebrar la sessió 
constitutiva el 25 de febrer. La Comissió ha celebrat reunions de treball 
per fer el seguiment de l'evolució del Pla el mesos de juliol (1er semestre 
de 2020) i  octubre (3er trimestre). 

  

 
b) Actuacions en execució 
 

Núm. Descripció Actuacions realitzades Accés 

4.1.1 
Obrir en format reutilitzable la 
informació subjecta al règim 
de transparència. 

Al Portal de Transparència es publica en format obert un total de 34 
ítems o conjunts de dades: 

• informació econòmica, pressupostos, inventari de vehicles, 
despeses de publicitat, despeses viatges electes, operacions amb 
tercers, evolució del deute. 

• expedients de contractació adjudicats. 

• atorgaments de subvencions 

• Sector públic local: operacions amb tercers. 
S’ha analitzat la informació que el consorci OAC publica de forma 
automàtica i en formats oberts. Aquesta informació permetrà  valorar la 
possibilitat d'incorporar processos d'automatització de les publicacions 
al nostre portal. 
La continuïtat d’aquesta actuació resta condicionada a l’execució del 
projecte de millora de continguts i la renovació de l’actual gestor de 
continguts web, que permetran una major integració del Portal de 
Transparència i el Portal Open Data.  

  

ESTAT EN EXECUCIÓ 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 

ACTUACIONS 
NO INICIADES 

2 40% 

ACTUACIONS 
EN EXECUCIÓ 

1 20% 

ACTUACIONS 
COMPLETADES 

2 40% 

http://governobert.terrassa.cat/transparencia/cartes-de-serveis/
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c) Actuacions no iniciades 
 

Núm. Actuació 

3.2.1 Establir mecanismes de participació interna per la millora de la transparència.  

5.1 Designació de referents de transparència a les àrees municipals. 

 

2.2.4. ALTRES ACTUACIONS 

 
• S'ha incorporat un nou apartat dins de l'àmbit de contractació on es publiquen totes les contractacions fetes amb el 

PROCEDIMENT EXCEPCIONAL D'EMERGÈNCIA. 
https://governobert.terrassa.cat/transparencia/contractes-convenis-i-subvencions/ 

 
• S’ha revisat i millorat el sistema de seguiment de les preguntes formulades pels grups municipals. 

 
• S’ha revisat i millorat el sistema de seguiment i retiment de comptes de l’estat d’execució de les Propostes de Resolució 

i acords de la Junta de Portaveus, que preveu la realització d’informes de seguiment trimestrals i l’elaboració d’informes 
tècnics justificatius quan no es puguin realitzar per qualsevol motiu. 

 

• S'ha constituït la nova COMISSIÓ CIUTADANA DE TRANSPARÈNCIA, amb una nova composició integrada per 8 entitats, 1 
col·lectiu, 1 ciutadana i la Síndica. La Comissió compta també amb la participació  de persones expertes pertanyents a 
diferents col·legis i associacions professionals i institucions educatives. És un òrgan independent que treballa d’acord i 
coordinadament amb la Comissió Informativa de Transparència per tal de fer l'avaluació i millora de la transparència. 
 

2.2.5. VALORACIÓ DELS RESULTATS ASSOLITS 
 
La implementació del Pla de Transparència ha estat marcada per la situació de crisi provocada pel COVID-19. Una crisi no només 
sanitària sinó també econòmica i social que ha tingut un impacte important en la nostra organització. El mes de març vam 
haver d’adaptar-nos de forma sobtada a una nova manera de treballar, a distància i fent servir eines de teletreball en el nostre 
dia a dia a les que no estàvem acostumats. Aquestes circumstàncies encara són presents en el moment d’elaborar aquest 
informe. A banda de les adaptacions necessàries des d’un punt de vista tecnològic per fer possible el teletreball, els serveis 
municipals s’han vist en la necessitat d’haver de prioritzar els recursos disponibles, personals i materials, a fer front als impactes 
-socials, econòmics, assistencials,...- derivats del COVID-19 i, el que també és important, a fer-hi front amb els recursos 
provinents d’un pressupost que no estava pensat per donar resposta a la crisi a la que ens va abocar el COVID-19.  
 
Tot i això, i malgrat aquest context poc favorable, amb caràcter general hem pogut mantenir les actuacions previstes per al 
2020, com ho prova el fet que al tancar l’any 2020 només hi ha 3 actuacions que estan pendents d’iniciar-se, totes 
condicionades al desenvolupament del projecte de millora de continguts i, per tant, la seva execució es farà en funció de 
l’evolució que segueixi el projecte, que esperem pugui agafar impuls a partir del proper exercici 2021. Aquestes actuacions 
són: 
 

• Dotar d’un espai de transparència propi al web de cadascuna de les societats municipals.  

• Establir mecanismes de participació interna per la millora de la transparència. 

• Designació de referents de transparència a cadascuna de les àrees. 
 
La primera de les actuacions requereix que disposem d’un nou gestor de continguts web, actuació que es contempla al projecte 
de millora de la qualitat de la transparència. Les altres dues es preveu començar-les quan s’iniciïn els treballs d’anàlisi, revisió 
i millora dels continguts que es publiquen. 
 
A destacar també que l’actuació 1.2.1 consistent  en revisar, millorar i simplificar el procediment per a l’exercici del dret 
d’accés a informació no publicada ha estat aturada. Un cop constituït un grup de treball integrat pels serveis de Transparència, 
Organització i Processos, Assessoria Jurídica i Arxiu que va començar a treballar en la revisió del procediment de tramitació 
d'accés a informació, la Generalitat de Catalunya va donar un nou impuls al projecte de Reglament de desenvolupament parcial 
de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Aquest nou reglament 

https://governobert.terrassa.cat/transparencia/contractes-convenis-i-subvencions/
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introduirà es preveu que introdueixi canvis importants en relació a l’exercici del dret d’accés, per la qual cosa la revisió del 
nostre procediment resta condicionada a l’entrada en vigor del nou reglament.  
 
L’impacte de la crisi Covid-19 en l’execució dels projectes ha estat més important tota vegada que els serveis implicats en la 
seva direcció i impuls s’han vist especialment afectats, així com també la disponibilitat de recursos per a destinar-hi. 
 
(a) Projecte de millora de continguts web: Les circumstàncies abans descrites han afectat especialment l’execució d’aquest 

projecte ja que afecta tota la organització i requereix d’un lideratge compartit pels serveis de comunicació, tecnologia, 
gestió documental i transparència.  Així doncs, no ha estat fins al darrer trimestre que hem pogut iniciar la fase de disseny 
i planificació del projecte de manera que durant els primers mesos de l’any 2021 preveiem que es pugui iniciar la seva 
execució. 
 

(b) Projecte de retiment de comptes: Aquest és un projecte que requereix posar en funcionament noves eines tecnològiques 
de retiment de comptes. Aquestes actuacions no s’han pogut iniciar tota vegada que els recursos del pressupost 2020 
s’han destinat prioritàriament a fer front als impactes de la crisi, prioritats que es van recollir en el Pla de Xoc que es va 
aprovar el mes de juliol passat. Així doncs, en 2020 ens hem centrat en desenvolupar i millorar els instruments 
organitzatius de seguiment i avaluació de les polítiques públiques i l’acció de govern. El desenvolupament i implementació 
de noves eines tecnològiques per al retiment de comptes es preveu iniciar-les en 2021 tot i que l’execució d’aquestes 
accions continuaran condicionades per l’efectiva disponibilitat de recursos econòmics per fer front a la despesa que 
suposen i també per les exigències dels processos de contractació que serà necessari realitzar. 

 
(c) Projecte Pla d’Integritat: L’execució d’aquest projecte no depèn de la voluntat municipal, al ser una iniciativa impulsada i 

dirigida des de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. La Covid-19 ha fet que l’ACM hagi reprogramat el projecte 
per iniciar-lo en 2021. Durant l’any 2020 hem signat el conveni de col·laboració que dona cobertura legal a les actuacions 
del projecte i l’ACM ha conclòs la licitació per a la contractació d’un servei de consultoria externa per a fer els treballs 
d’anàlisi, diagnosi, detecció de riscos i formulació de recomanacions. A finals de desembre s’ha realitzat una primera reunió 
d’inici del projecte de manera que es preveu les primeres accions del projecte durant el primer trimestre de 2021. 

 
D’altra banda, hem iniciat conjuntament amb els serveis municipals implicats en cada actuació i projecte, la revisió del Pla de 
Transparència i l'anàlisi dels impactes que suposa el nou escenari derivat de la COVID-19 en la seva execució. En aquest procés 
d’anàlisi i revisió també caldrà tenir en compte les propostes i suggeriments que ens puguin fer arribar des de la Comissió 
Ciutadana de Transparència, constituïda a finals del mes de novembre de 2020. 
 
Els resultats d’aquest procés, un cop valorats per la Comissió de Coordinació i Impuls del Pla, es sotmetran a la consideració de 
la Comissió Informativa de Transparència abans de finalitzar el mes de març de 2021. 
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3. INDICADORS DE TRANSPARÈNCIA 
 
Aquest apartat dona compliment a l’obligació de retre comptes de l’evolució de la transparència i el govern obert a 
l’Ajuntament de Terrassa que estableix l’article 42 de l’ordenança municipal de transparència, i on es preveu que l’informe 
anual de valoració de l’assoliment dels objectius de transparència previstos en el Pla d’actuació de transparència municipal es 
completarà amb informació que permeti conèixer l’evolució d’altres aspectes relacionats amb la transparència i el govern 
obert, que són els que s’especifiquen a continuació:   
 

(a) Grau de compliment de les obligacions de publicitat activa previstos als articles 8 al 15 de la Llei 19/2014. 
(b) Portal de Transparència. Dades disponibles, informació que es publica en format obert i reutilitzable i dades 

d’utilització del Portal de Transparència.  
(c) Sol·licituds d’accés a informació, identificant les sol·licituds estimades total o parcialment i les sol·licituds inadmeses 

indicant, quan s’escaigui, en els diferents supòsits el motiu i el temps de resposta. La informació sol·licitada amb més 
freqüència i el nombre de recursos de reposició i de reclamacions interposats davant la GAIP. 

 

3.1. GRAU DE COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS DE PUBLICITAT ACTIVA 

 
L’avaluació del grau de compliment de les obligacions de publicitat activa per part de l’Ajuntament de Terrassa que 
s’estableixen als articles 8 a 15 de la Llei 19/2014, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, s’avalua a partir dels 
indicadors definits per la Xarxa de Governs Transparents 1, aplicant els seus criteris i recomanacions2 en quant a la informació 
que es recomana ha de contenir cada ítem. 
 
El resultat es mostra a continuació: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1 La Xarxa de Governs Transparents és integrada per la Generalitat, mitjançant el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública; 

l’Escola d’Administració Pública de Catalunya; el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya; les quatre diputacions; l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

 
2 Els criteris i recomanacions es poden consultar al web de la generalitat de Catalunya 

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/ 

 

ÍTEMS NO 
PUBLICATS 

7 8,6% 

ÍTEMS 
PUBLICATS 

PARCIALMENT 

2 2,4% 

ÍTEMS 
PUBLICATS 

73 89% 

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/
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Informació que no es publica: 

 

ARTICLE Document Observacions 

9.1.j 
Avaluacions de qualitat i de la incidència social de les polítiques 
públiques. 

Actuació contemplada al Pla de 
Transparència. Projecte  3 de retiment de 
comptes, en execució. 

10.1.a Dades relatives a l'avaluació de l'aplicació de les normes. 
Actuació contemplada al Pla de 
Transparència. Actuació 1.1.12, 
programada pel 2021. 

12.1 
Auditories internes i externes d’avaluació de la qualitat dels 
serveis públics. 

Actuació contemplada al Pla de 
Transparència. Actuació 2.1.1 programada 
pel 2020,  en execució. 

12.3 
Criteris i  metodologia per avaluar el compliment dels plans i 
programes i el resultat de l’avaluació. Actuacions contemplades al Pla de 

Transparència. Projecte  3 de retiment de 
comptes, en execució. 12.5 

Modificacions de Plans i Programes: informació econòmica, 
geogràfica i urbanística, d’elaboració pròpia o externa, que hagi 
utilitzat per a elaborar-los i per a avaluar-ne l’execució. 

14.2.c 
Informació relativa al compliment i l’execució dels convenis de 
col·laboració. 

Actuacions no contemplades al Pla de 
Transparència. S’incorporaran a la proposta 
de revisió prevista pel primer trimestre de 
2021. 

14.3 
Publicació a través del Registre de convenis de la Generalitat de la 
informació relativa als convenis de col·laboració. 

 
Informació que es publica parcialment 

 

ARTICLE Document Observacions 

9.1.g Llistes per accedir als processos de formació i promoció 
Actuació contemplada al Pla de 
transparència. Actuació 1.1.4, actualment 
en execució. 

12.2 

Plans i programes: actuacions que s’han de dur a terme, els 
mitjans que s’han d’utilitzar per a executar els plans i els 
programes, els terminis de compliment, la memòria 
econòmica i els estudis i informes tècnics justificatius. 

Actuació contemplada al Pla de 
Transparència. Projecte 3, ja iniciat. 
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3.2. PORTAL DE TRANSPARÈNCIA 
 
Indicadors associats al Portal de Transparència: Dades disponibles, informació que es publica en format obert i reutilitzable i 
dades d’utilització. 
 
a) Consultes al Portal de Transparència: Evolució de les sessions3 , pàgines visualitzades4 i persones usuàries5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Any Sessions Variació % 
Pàgines 

visualitzades 
Variació % 

Persones 
usuàries 

Variació %  

2016   13.117                   69.078                7.224    

2017  16.890         3.773  28,76%                81.760  12.682  18,36%             9.636       2.412  33,39% 

2018  17.105            215  1,27%                72.103  -9.657  -11,81%           10.223           587  6,09% 

2019 21.081         3.976  23,24%                88.337  16.234  22,52%           12.286       2.063  20,18% 

2020 
(*) 

 19.653  -      1.428  -6,77%                71.250  -17.087  -19,34%      13.368        1.082  8,81% 

 
(*) En 2020, i per primera vegada des de la posada en marxa del Portal de Transparència, es produeix una caiguda en el nombre 
de sessions i de pàgines visualitzades respecte de l’any anterior. 

 

 
➔ El gràfic mostra l’evolució mensual de les sessions en comparació amb 2019.  S’aprecia una caiguda en les sessions durant 

els primers mesos de l’estat d’alarma. 

 
Subscripcions “novetats Portal Govern Obert”. A data 31 de desembre de 2020 el Portal de Transparència compta amb 20 
persones subscrites que reben mensualment informació sobre les novetats, actualitzacions i incorporacions d’informació més 
destacades al Portal.  

 
3 Sessió: Seqüència de pàgines visitades per una persona usuària del Portal. 
4 Pàgina visualitzada: Nº de pàgines visualitzades dintre d’una mateixa sessió per part de la persona usuària. 
5 Persona usuària: Persona que visualitza el lloc web. Cada persona usuària pot generar més d’una sessió al llarg del temps. 

GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETBRE OCTUBRE NOVBRE DESBRE

2019 1.676 1.447 1.652 1.814 1.931 1.961 2.316 940 1.748 2.143 1.956 1.497

2020 2.009 2.201 1.514 1.210 1.680 2.493 1.484 773 1.400 1.555 1.993 1.341

0
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1.000
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2.000
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3.000

Evolució mensual de les sessions 2019 -2020

SESSIONS 

19.653 

-6,77% 

PÀGINES 

71.250 

-19,34% 

PERSONES 
USUÀRIES 

13.368 

+8,81% 
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b) Dades disponibles al Portal de Transparència 
 

TIPUS D’INFORMACIÓ AJUNTAMENT SECTOR PÚBLIC LOCAL (*) 

INSTITUCIONAL 94 114 

ECONÒMICA 71 90 

ACCIÓ DE GOVERN 53 --- 

NORMATIVA I INFORMACIÓ JURÍDICA 22 --- 

CONTRACTES, CONVENIS I SUBVENCIONS 47 27 

GESTIÓ 30 3 

TRANSPARÈNCIA I INTEGRITAT 15 --- 

ALTRES 8 18 

TOTAL ÍTEMS PUBLICATS (**) .............. 340 252 

 
(*) Informació referent als ens de gestió pertanyents a l’Ajuntament o en els que hi participa majoritàriament: 

»   Terrassa Cicle de l'Aigua, EPEL (T-Aigua) – Entitat Pública Empresarial EPEL 
»   Funerària de Terrassa, SA – Soc. mercantil 100% municipal 
»   Societat Municipal de Comunicació de Terrassa, SA - Soc. mercantil 100% municipal 
»   Patrimoni Municipal de Terrassa, SL - Soc. mercantil 100% municipal 
»   EGARVIA, SA - Soc. mercantil 100% municipal 
»   Foment de Terrassa, SA - Soc. mercantil 100% municipal 
»   Societat Municipal d'Habitatge de Terrassa, SA - Soc. mercantil 100% municipal 
»   Eco-Equip, Societat Anònima Municipal – Soc. mercantil 100% municipal 
»   Parc Audiovisual, SL - Soc. mercantil amb participació majoritària de l’ajuntament 

 
(**) Les xifres corresponen a conjunts de documents o d’informació que es publica agrupada. Per exemple, a la informació dels 
pressupostos, l’apartat “el pressupost consolidat” es considera 1 únic ítem, malgrat hi hagi publicats 10 documents diferents, un 
per cada societat) 

 
Dades Obertes: Dels 340 conjunts de dades referides a l’Ajuntament, 34 es publiquen en format obert. Correspon a informació 
econòmica i de contractació principalment. 
 

3.3. Indicadors relatius a l’exercici del dret d’accés a informació 
 

A continuació es recullen les dades i indicadors relacionats amb la tramitació de les peticions d’accés a informació durant 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         (*) Variació en el nombre de peticions d’accés rebudes respecte de l’any anterior.             

(**) Mitjana anual 
(***) El temps de resposta s’ha vist afectat per la declaració de l’estat d’alarma el mes de març, durant el qual alguns dels serveis 
municipals han estat tancats, un d’ells el servei d’arxius -administratiu i històric-, que concentren un important volum de les peticions 
d’accés a informació. 

 
 
 

PETICIONS 
REBUDES 

1.197 

-12.82% 
(*) 

PETICIONS 
RESOLTES 

1.180 

98,58% 

RESOLUCIONS 
FAVORABLES 

1.179 

99,92% 

TEMPS 
RESPOSTA 

9 dies 
 (**) 

+ 43 % 
(***) 

RESOLTES DINS 
DEL TERMINI 

FIXAT 

1.122 

95,08% 
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VIA A TRAVÉS DE LA QUAL S’HA FET LA PETICIÓ   Nº % s/el total 

SEU ELECTRÒNICA      1.174    98,08% 

PRESENCIAL -OFICINES ATENCIÓ  CIUTADANA           22    1,84% 

PLATAFORMA EACAT             1    0,08% 

SERVEI 010 - ATENCIÓ TELEFÒNICA            -      0,00% 

TOTAL............................................................       1.197      

 
 

 

 
 

ESTAT DE TRAMITACIÓ DE LES PETICIONS Nº % 

RESOLTES           1.180     98,58% 

EN TRÀMIT                17     1,42% 

TOTAL............................................................           1.197          
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SENTIT DE LA RESOLUCIÓ DE LES PETICIONS  Nº    % 

RESOLUCIÓ FAVORABLE           1.179     99,92% 

ESTIMACIÓ D'ACCÉS PARCIAL                  1     0,08% 

DESESTIMACIÓ                -       0,00% 

TOTAL............................................................           1.180        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) El temps de resposta s’ha vist afectat per la declaració de l’estat d’alarma el mes de març, durant el qual alguns dels serveis municipals 
han estat tancats, un d’ells el servei d’arxius -administratiu i històric-, que concentren un important volum de les peticions d’accés a 
informació. 

 

 RECURSOS I RECLAMACIONS  Nº Observacions 

RECURSOS DE REPOSICIÓ INTERPOSATS 1     

 
Resolució de desestimació del recurs perquè les dades sol·licitades 
són dades protegides per la Llei de Protecció de dades. 
  

RECLAMACIONS DAVANT LA GAIP 4  

2 inadmeses per no tenir per objecte el dret d’accés  
 
1 de finalització per pèrdua sobrevinguda del seu objecte 
 
1 resolta favorablement amb requeriment de lliurament de la 
informació demanada.  

TOTAL................................................ 5          

 
Més informació:  https://governobert.terrassa.cat/transparencia/daip-2/ 
  

TEMPS DE 
RESPOSTA 

  - Mitjana - 

2019 
6,3 dies 

+ 43 % (*) 

2020 
9 dies 

https://governobert.terrassa.cat/transparencia/daip-2/
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4. AVALUACIÓ EXTERNA DE LA TRANSPARÈNCIA 
 
Es tracta d’indicadors d’avaluació externa de la transparència, que són elaborats pel altres organismes i/o institucions.  
 
Tot i que l’avaluació de la transparència correspon al Síndic de Greuges de Catalunya, l’anàlisi no es fa individualment sinó que 
contempla l’evolució de  la transparència del conjunt de les administracions, institucions i altres ens subjectes a la Llei de 
Transparència catalana.  Aquests informes es poden consultar a la web del Síndic. https://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=356 
 
La única avaluació externa de la transparència municipal actualment és la que dona el Segell Infoparticipa. L’actual Mapa 
InfoParticipa és la segona versió del Mapa de les Bones Pràctiques de la Comunicació Pública Local a Catalunya, que es va 
concebre l’any 2012. Aquestes avaluacions  es van iniciar en 2013 i ha continuat fins a l’actualitat.  
 
Des de 2020 l’organisme avaluador és el Grup de Recerca ComSET “Grup de Recerca en Comunicació Sonora, Estratègica i 
Transparència”, del Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació -Facultat de Ciències de la Comunicació-. 
Aquest grup és fruït de la fusió del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural Pública (LPCCP) i 
PubliRadio, sent el seu principal objectiu el de col•laborar en la implementació de la Llei de Transparència i en la millora 
permanent dels continguts que s’ofereixen a la ciutadania. 
 
Amb aquesta avaluació es pretén ajudar les administracions locals a assolir una major eficàcia i eficiència comunicativa a partir 
de fer un seguiment continuat de les webs institucionals de les diferents administracions subjectes a avaluació per avançar en 
una millor comprensió de la informació que es publica. 
 
La metodologia Infoparticipa es basa en avaluar l’índex de compliment de transparència dels webs corporatius a partir d’aplicar 
una sèrie d’indicadors adaptats a la llei i al Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública. Aquests indicadors, 
elaborats en forma de preguntes, responen a cinc qüestions bàsiques: 
 

- qui són els representants polítics 
- com gestionen els recursos col•lectius 
- com gestionen els recursos econòmics 
- quina informació proporcionen sobre el municipi i la gestió dels recursos col•lectius 
- i quines eines ofereixen per a la participació ciutadana. 

 
Més informació a https://www.mapainfoparticipa.com/index/home/ 
 
L’evolució dels resultats obtinguts per Terrassa ha estat la següent: 
 
 

 
 
  

https://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=356
https://www.mapainfoparticipa.com/index/home/
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Resultats obtinguts en l’avaluació realitzada en 2020 
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