MOCIÓ SOBRE CONCRECIÓ DE MESURES DE TRANSPARÈNCIA I BON
GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE RUBÍ
Atès que l’Ajuntament de Rubí va ratificar en el Ple del 27 de gener de
2011, per unanimitat de tots els grups municipals, el Codi de Bon Govern
Local (a partir del Código de buen gobierno aprovat per la FEMP).
Atès que en la mateixa sessió plenària es va aprovar una moció de la Junta
de Portaveus per a la creació i composició de la Comissió Informativa
Especial de mesures de transparència i de bon govern, i que aquesta
comissió no ha estat convocada encara des de l’inici de l’actual mandat
2011-2015.
Atès que el 21 de gener de 2011 es va concretar el Decret d’Alcaldia
número 2011000232, de mesures per incrementar la transparència a
l’Ajuntament de Rubí, i que aquest decret integrava, entre altres, els
següents punts:
• Donar publicitat a la web municipal dels convenis urbanístics
existents a l’Ajuntament de Rubí anteriors a 2003… Encarregar la
proposta a la direcció de l’Àrea de Desenvolupament Urbà.
• Crear un grup de treball amb l’encàrrec d’elaborar una proposta de
Pla d’Integritat i Transparència de l’Ajuntament de Rubí. Encarregar
a la Gerència municipal la seva creació.
Atès que el Codi de Bon Govern Local explicita en dos dels seus punts els
compromisos següents:
• Es publicarà detalladament el procediment de concessió de
subvencions i ajudes, amb determinació de la quantia i del
beneficiari, i amb el màxim nivell de transparència sobre les
persones jurídiques sol·licitants i els grups de les quals depenguin.
• S’impulsarà l'aplicació de la Llei d'accés electrònic dels ciutadans a
l'Administració, destinant recursos a la utilització de les tecnologies
de la informació i el coneixement.
Atès que la fórmula del conveni amb entitats diverses (culturals,
esportives, associatives…) ha esdevingut un mecanisme habitual de gestió

de diversos serveis i equipaments municipals, o de col·laboració
econòmica del consistori amb aquestes entitats.
Es proposa al Ple que es prenguin els següents acords:
1.- Que es convoqui i s’activi la Comissió Informativa Especial de mesures
de transparència i, d’altra banda, el grup de treball que ha d’elaborar la
proposta de Pla d’Integritat i Transparència de l’Ajuntament de Rubí.
2.- Que els nombrosos convenis signats amb entitats, grups i associacions
de la ciutat es publiquin a la web municipal, amb l’única limitació dels
continguts personals salvaguardats per la legislació aplicable.
3.- Que els convenis amb entitats, grups i associacions, de manera similar
a com es fa amb els convenis urbanístics, hagin de ser aprovats o si més no
ratificats pel Ple municipal.

