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RESUM EXECUTIU
La Comissió del Sector Públic va encarregar a l’Oficina de racionalització del sector públic
instrumental una avaluació del grau de compliment de les obligacions de publicat activa en
matèries competència de la Comissió en el Portal de Transparència de la Generalitat i a les webs de
les entitats del sector públic de la Generalitat.
L’avaluació del Portal de Transparència de la Generalitat i de les webs de les entitats del sector públic
de la Generalitat mostra, a ulls de persones coneixedores dels sistemes d’informació vigents fins al
moment d’entrada en vigor de la Llei 19/2014, un salt qualitatiu molt significatiu pel que fa a
disponibilitat d’informació.
És notable l’esforç que s’ha fet per acomplir les obligacions de la llei i assegurar una informació
plena, homogènia, pertinent, fiable i actualitzada.
Tanmateix, l’avaluació de les obligacions de publicat activa derivades de la Llei 19/2014 al Portal de
Transparència de la Generalitat i a la mostra d’entitats del sector públic també evidencia que en
general, tot i el temps d’adaptació abans de l’entrada en vigor de la llei, no s’ha assolit el propòsit
d’una actitud proactiva de l’Administració de donar a conèixer la informació que la llei exigeix per
tal que la ciutadania conegui de manera comprensible informació considerada bàsica i indispensable
per simple coneixement i per facilitar la seva participació en els assumptes públics.
Les obligacions de publicat activa de les entitats del sector públic que a hores d’ara s’haurien de
situar en un grau de compliment del 100%, se situen (en una selecció de continguts considerats
crítics) en un rang que va del 85-70%% (màxim responsable, estatuts, organigrames, cartera de
serveis) a menys del 10% (subvencions i ajuts, indemnitzacions i dietes, encàrrecs de gestió). No
obstant, cal tenir en compte que en alguns casos es desconeix si l’incompliment ho és per manca de
facilitació de la informació o bé per inexistència del supòsit fàctic que la genera (per exemple una
entitat que no atorga subvencions i que no informa que aquest apartat de publicat activa no aplicaria).
En general, en el Portal de Transparència de la Generalitat i a les webs de les entitats del sector
públic, el caràcter administrativista de la informació (amb llenguatge, categories i conceptes tècnics),
les dificultats de navegació (excessius enllaços per arribar a la informació desitjada, derivacions a
través de destacats, bucles, cercadors no operatius...) i la limitació d’informació recopilada amb
possibilitats de tractament automatitzat (llistes en pdf) evidencien dèficits d’usabilitat que no
denoten pas la satisfacció plena de l’objectiu de la llei respecte de la ciutadania.
La disponibilitat d’informació subjecta a publicat activa a les webs d’entitats del sector públic
mostra una heterogeneïtat elevada. Tot i així, es detecten alguns factors proclius a un major
acompliment de les obligacions de publicat activa:
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−

−

−

Dimensió de l’entitat. En general, les de més personal i pressupost presenten millors resultats en
la disponibilitat d’informació. Les entitats que presenten un grau de compliment més elevat són
CCMA, FGC, Parc Taulí i Agència Tributària. En canvi, el Patronat de la Muntanya de Montserrat i
Terminal Intermodal de l’Empordà SL. presenten nivells inferiors.
Departament d’adscripció o sector d’activitat. Hi ha departaments i sectors d’activitat més incisius
que altres en l’exigència de disponibilitat d’informació. Els departaments que presenten un grau
de compliment més elevat són PRE, CLT i TES. En canvi ECO i EMO presenten nivells inferiors.
El sector de Salut presenta més grau de compliment que el sector de Recerca.
Bloc temàtic, depenent de si existeixen criteris clars de caràcter corporatiu. Per exemple, es dóna
més compliment en el bloc d’Estructura organitzativa i funcionament i Contractació (on es disposa
de criteris al respecte) que no pas en Cartes de serveis o en Activitat subvencional (on no hi ha
criteris clars o es troben en elaboració).

Tot i així, aquests factors no sempre es compleixen. L’heterogeneïtat detectada suscita la reflexió
sobre si l’acompliment de les obligacions de publicat activa respon més a la pertinència a una cultura
de transparència instal·lada a l’entitat, fins i tot de manera prèvia a la llei 19/2014, o si, en canvi, ve
esperonada precisament per l’entrada en vigor d’aquesta llei.
La identificació de departaments, entitats i sectors més excel·lents que altres en l’acompliment de les
obligacions els pot posicionar com a referents en transparència i aportar bones pràctiques a aquelles
entitats que presenten situacions de menys transparència.
L’avaluació permet constatar que la disponibilitat de criteris corporatius clars facilita la disponibilitat
d’informació i la seva qualitat en termes de claredat i precisió, homogeneïtat, i actualització.
Es considera prioritari satisfer les obligacions de la llei, amb una definició clara i precisa de
criteris, pensant en clau ciutadana i maximitzant la usabilitat del portal i de les webs, i tot plegat
immers en una cultura de transparència plenament assumida.
L’equip avaluador suggereix reiterar aquesta avaluació de manera continuada per mesurar
l’esforç i garantir l’acompliment de la llei. També proposa donar trasllat d’aquest informe a la
Comissionada per la Transparència i coadjuvar en la seva missió de coordinar, desplegar i
implementar les mesures necessàries per a l'aplicació de la legislació de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
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AVALUACIÓ DE LES OBLIGACIONS DE PUBLICAT ACTIVA DE LA LLEI 19/2014, DEL 29 DE
DESEMBRE, DE TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA I BON GOVERN DE
LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA
PRESENTACIÓ
La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern
imposa unes obligacions de publicat activa per a les administracions públiques. La llei persegueix una
acció proactiva de l’Administració de donar a conèixer la informació relativa als seus àmbits d’actuació
i les seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resulti més
comprensible per a les persones i per mitjà dels instruments de difusió que els permetin un accés
ampli i fàcil a les dades i els facilitin la participació en els assumptes públics. Al juny de 2015 la llei va
entrar en vigor pel que fa a les obligacions de publicat activa.
La Comissió del Sector Públic, a la reunió de 15 de juliol de 2015, va encarregar a l’Oficina de
Racionalització del Sector Públic Instrumental (d’ara en endavant ORSPI) una avaluació de la
disponibilitat actual d’informació i del grau de compliment de les obligacions de publicat activa
derivades de la llei en el Portal de Transparència de la Generalitat i les pàgines web de les entitats del
sector públic de la Generalitat pel que fa a continguts d’informació relacionats amb les competències
de la Comissió. Correlativament, també es demana avaluar la suficiència dels criteris i dels
procediments de caràcter corporatiu per tal que la informació sigui homogènia, pertinent, fiable i
actualitzada.
Aquest informe dóna compte de l’enfocament de treball i el mètode de treball adoptats, els resultats
detectats i les conclusions i recomanacions formulades per l’ORSPI.
En data 16 de setembre de 2015, es va presentar a la Comissió del Sector Públic la versió 1 d’aquest
mateix document. En aquella sessió, la Comissió va acordar que els seus membres analitzarien el
document i en un termini determinat farien arribar resposta per validar-lo i posteriorment, elevar-lo a la
Comissionada de Transparència i Accés a la Informació Pública.
És així que aquest document incorpora els comentaris que han fet arribar l’Oficina de Supervisió i
Avaluació de la Contractació Pública i de l’Àrea d’Organització de l’Administració i del Sector Públic.
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1.

ABAST DE L’AVALUACIÓ

1.1. Entitats objecte de l’avaluació
La Llei 19/2014, d’acord amb l’article 3b), és d’aplicació als organismes i ens públics, les societats
amb participació majoritària o vinculades, les fundacions del sector públic, i les entitats de dret públic
dependents o vinculades amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya. En conseqüència s’hi
inclouen els organismes autònoms administratius, comercials, industrials i financers; les entitats de
dret públic; els consorcis; fundacions; societats de capital i altres ens públics en els que la Generalitat
de Catalunya participa, directa o indirectament, de manera majoritària, que tenen activitat i formen
part del pressupost de la Generalitat de Catalunya del 2015.
No s’inclouen les entitats de dret públic que actuen amb independència funcional reconeguda per Llei
que exerceixen funcions de regulació o supervisió externa sobre un determinat sector o activitat. En
concret es tracta de l’Autoritat Catalana de la Competència, l’Agència de Protecció de Dades, el
Consell Econòmic i Social de Catalunya, el Consell Audiovisual de Catalunya i l’Institut Internacional
de la Pau.
A 1 de juny de 2015 el nombre d’entitats objecte de l’avaluació és de 191.
1.2. Continguts d’informació avaluats
L’article 8 de la Llei 19/2014 estableix els continguts d’informació subjecta al règim de transparència.
Del conjunt de continguts, aquest estudi se centra en els àmbits d’interès de la Comissió del Sector
Públic:
a) L’organització institucional i l’estructura administrativa.
b) La gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial.
c) Les decisions i les actuacions amb una rellevància jurídica especial.
d) La plantilla, la relació de llocs de treball i el règim retributiu.
e) Els procediments administratius relacionats amb l’exercici de les seves competències.
f) Els contractes i els convenis.
g) Les convocatòries i l’atorgament de les subvencions i els ajuts públics.
Amb la finalitat de desenvolupar les obligacions de la llei i d’estandarditzar la informació subjecta a
publicat activa per part dels diversos subjectes de la Generalitat de Catalunya, la Comissió
Interdepartamental de Transparència i Accés a la Informació ha adoptat diversos criteris, a proposta
de la Secretaria d’Administració i Funció Pública, de l’Oficina de Supervisió i Avaluació de
Contractació Pública i del Departament d’Economia i Coneixement. Aquests criteris fan referència als
continguts següents:
− Estructura organitzativa i de funcionament, que dóna informació de l’estructura de
l’Administració de la Generalitat amb relació al sector públic:
− Informació de gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial.
− Procediments administratius. Decisions i actes de rellevància jurídica.
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− Informació d’activitat contractual.
− Informació sobre l’activitat subvencional.
1.3. Referència temporal dels continguts
La informació que correspon publicar al Portal de la Transparència correspon als períodes que
determinen, per cadascun dels apartats de la Llei, els criteris establerts per la Comissió
Interdepartamental de Transparència i Accés a la Informació.
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2.

OBJECTIUS DE L’INFORME

L’objectiu és avaluar la disponibilitat actual d’informació i el grau de compliment de les obligacions de
publicat activa derivades de la llei en el Portal de Transparència de la Generalitat i les pàgines web de
les entitats del sector públic de la Generalitat pel que fa a continguts d’informació relacionats amb les
competències de la Comissió. Correlativament, també es demana avaluar la suficiència dels criteris i
dels procediments de caràcter corporatiu per tal que la informació sigui homogènia, pertinent, fiable i
actualitzada.
2.1. Objectiu primer
1. Avaluar la disponibilitat actual d’informació i la suficiència dels criteris i dels procediments de
caràcter corporatiu per tal que la informació sigui homogènia, pertinent, fiable i actualitzada.
Aquest objectiu es concreta el els objectius específics següents:
Objectiu 1.1. Avaluar en el portal de Transparència de la Generalitat de Catalunya el compliment
per part de d’Administració de la Generalitat de les obligacions de publicat activa
de caràcter corporatiu i recopilatòria amb relació a les entitats del seu sector
públic.
Objectiu 1.2. Avaluar l’existència i l’aplicació de criteris de caràcter corporatiu per part dels
òrgans competents sobre els contingut de la informació dels diversos apartats
que han de publicar les entitats del sector públic d’acord amb la Llei 19/2014.
Objectiu 1.3. Avaluar l’existència i l’aplicació de procediment i circuits que han de seguir les
entitats del sector públic per a publicar les obligacions que determina la Llei
19/2014.
2.2. Objectiu segon
2. Avaluar en les webs de cada entitat del sector públic de la Generalitat obligades el apartats
d’estructura organitzativa i funcionament de l’entitat, la informació sobre el màxim representant
executiu de l’entitat, la informació sobre els recursos humans que hi presten serveis, la
informació sobre l’activitat contractual i subvencional de l’entitat i la informació econòmica
financera de l’entitat.

3.

METODOLOGIA

3.1. Enfocament
Per cadascun dels objectius s’ha fet una anàlisi aprofundida de les obligacions d’informació de la Llei
19/2014. Aquestes obligacions s’han traslladat de manera sistemàtica a sengles pautes d’observació /
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llistes de comprovació / qüestionaris. Aquests documents identifiquen tant la disponibilitat d’informació
com apreciacions qualitatives sobre la suficiència, idoneïtat i pertinència de la informació.
A continuació els analistes de l’ORSPI han contrastat les observacions dels espais web del Portal de
Transparència i de les entitats amb les pautes d’observació / llistes de comprovació. En el cas de
l’objectiu segon (espais web de les entitats) els registres de les observacions s’han codificat i s’han
traslladat a una base de dades que n’ha permès l’anàlisi quantitativa.
La síntesi de la tasca de contrast es recull en sengles apartats de resultats.
La reflexió sobre els resultats per part de l’equip de treball ha donat lloc als apartats de conclusions i
de recomanacions.
3.2. Període temporal de les actuacions
De juliol a setembre de 2015.
3.3. Equip actuant
Directora i analistes de l’ l’Oficina de Racionalització del Sector Públic Instrumental: Jordi Cots,
Margarida Franch, Xavier Joan, Isidre Obregon, Joan Rabasseda, Teresa Rafanell, Belen Santos i
Rosa Vidal.
3.4. Limitacions preliminars
3.4.1 Sobre els continguts d’informació i el període d’avaluació
L’avaluació s’ha efectuat sobre la informació que consta al Portal de la Transparència i a les webs de
cada entitat.
L’accés als continguts es realitza per internet i no es contrasta amb els responsables del portal, ni
amb els responsables de la informació que correspon a cada apartat ni amb els màxims responsables
de l’entitat.
S’analitza estrictament la informació continguda en els espais web i documents directament enllaçats
amb continguts monogràfics específics (per exemple organigrames), no la disponible en documents
d’extensió no específics tals com memòries d’actuació.
L’avaluació s’ha realitzat entre el 27 de juliol i el 28 d’agost de 2015.
3.4.2 Sobre el nombre d’entitats avaluades
Pel que fa l’objectiu segon, l’univers d’entitats a avaluar, tal com s’ha dit anteriorment, és de 191. La
disponibilitat de temps i els recursos disponibles feien inviable una avaluació completa, de manera
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que s’ha optat per seleccionar una mostra de 59 entitats (un 30% del total). La selecció ha estat
aleatòria i sense estratificar, tot i que s’ha revisat la representativitat suficient per departaments i per
forma jurídica. El resultat per departaments es presenta en el quadre següent:
N. entitats
majoritàries

Departament

N. entitats
analitzades

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

6

2

Departament de Benestar Social i Família

7

2

12

4

Departament de Governació i Relacions Institucionals

6

2

Departament de Justícia

2

1

Departament de la Presidència

16

5

Departament de Salut

52

16

Departament de Territori i Sostenibilitat

33

10

Departament d'Economia i Coneixement

32

10

Departament d'Empresa i Ocupació

17

5

Departament d'Ensenyament

5

1

Departament d'Interior

3

1

191

59

Departament de Cultura

Total
La llista detallada figura a l’Annex 1.
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3.5. Pautes d’observació / llistes de comprovació / qüestionaris
Objectiu 1: Portal de Transparència de la Generalitat de Catalunya
Es verifica, amb relació als Continguts d’informació avaluats (apartat 1.2), si:
−

El sector públic de la Generalitat i el conjunt d’entitats subjecte a les obligacions de
transparència està ben delimitat.

−

Existeixen criteris clars i precisos per a les entitats del sector públic sobre els continguts que ha
de publicar l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb relació al seu sector públic.

−

Existeixen criteris clars i precisos per a les entitats del sector públic sobre els continguts que ha
de publicar cada entitat del sector públic en la seva pàgina web.

−

Existeixen procediment i circuits que han de seguir les entitats del sector públic per publicar i
actualitzar la informació d’obligació de publicat activa que marca la Llei.

−

La informació publicada està d’acord amb els criteris establerts i és homogènia.

−

La informació la proporciona:
−

L’Administració de la Generalitat de forma recopilada.

−

El departament d’adscripció.

−

Cada entitat a la seva pàgina web.

El Portal de Transparència de la Generalitat ha estat analitzat aplicant el “Qüestionari d’auditoria –
Transparència al Portal de Transparència de la Generalitat” ORSPI-SGQ-QT1 versió 1, que figura a
l’Annex 2 d’aquest document.
Objectiu 2: Apartats de Transparència dels webs de les entitats del sector públic
Es verifica, amb relació als Continguts d’informació avaluats (apartat 1.2), si:
−

Cada entitat facilita la informació pertinent.

−

La informació la proporciona l’entitat a la seva pàgina web o bé enllaça amb el portal de la
Generalitat.

−

La informació es publica d’acord amb els criteris establerts per a cada apartat.

Les 59 entitats del sector públic han estat analitzades aplicant el “Qüestionari d’auditoria –
Transparència a les entitats del sector públic instrumental” ORSPI-SGQ-QT2 versió 1, que contempla
114 qüestions, i que figura a l’Annex 3 d’aquest document.
A l’Annex 3 d’aquest document s’hi inclou la taula resum de les respostes obtingudes.
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4.

RESULTATS DE L’OBJECTIU 1: PORTAL DE TRANSPARÈNCIA DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA

4.1 Anàlisi de la informació dels blocs temàtics
−

La informació es dóna amb caràcter general per blocs temàtics que corresponen als apartats
que s’analitzen a l’apartat següent.

−

A més també hi ha un bloc diferenciat que correspon al Sector Públic. Aquesta entrada
enllaça amb una breu presentació del que és el sector públic i mostra una llista d’entitats
ordenada per departaments. La pàgina enllaça amb altres pàgines web. Una d’elles és la del
Sector Públic del Departament de Governació i Relacions Institucionals que informa
abastament del sector públic de l’Administració de la Generalitat. També disposa aquesta
pàgina d’una llista d’entitats ordenada per departaments però dins de cada departament
l’ordre d’entitats no és el mateix que el que consta en el bloc. I també disposa dels mateixos
enllaços que la pàgina del portal resultant una duplicitat d’informació redundant.

−

L’accés a la normativa en matèria de transparència es troba en l’apartat de dret d’accés a la
informació pública. En aquest apartat hi ha un vincle amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre
de transparència, accés a la informació pública i bon govern. A la data de l’auditoria el vincle
no funciona.

−

L’accés a les guies i criteris sobre les obligacions de la publicat activa emesos per les unitats
competents en les diferents matèries s’han publicat a la plataforma e-catalunya on hi ha molts
documents i no queda clar la darrera versió vigent o quin és el criteri a aplicar en un cas
concret.

−

El cercador del portal no proporciona la informació requerida. Per exemple, si es cerca pel
nom d’una entitat determinada no retorna la informació correcta i cal entrar específicament en
la web del Departament de Governació i Relacions Institucionals per trobar l’entitat.

4.2 Anàlisi per blocs
4.2.1

Organització: institucional i administrativa
a) Organigrames: Des d’aquest apartat, s’obre una finestra amb els següents vincles:
Estructures administratives (unitats directives, organigrames i entitats instrumentals de
l’Administració que és un pdf); Estructures organitzatives (organigrames dels
departaments, on trobem pdf amb informació de les unitats directives per departaments i
EAA); Estructura de l’administració de la Generalitat de Catalunya (bucle que torna al
portal d’Organització de Transparència); Organismes i ens de la Generalitat de Catalunya
(que va a un cercador del SAC) i Perfil i trajectòria professional dels alts càrrecs i
directius (La part d’alts càrrecs va al cercador d’organismes i responsables del SAC. Pel
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b)

c)
d)

e)
f)

g)
h)

i)

j)

k)
l)

que fa a directius del sector públic, enllaça amb l’espai del sector públic de transparència
on es pot enllaçar amb la web de cada entitat per trobar l’organigrama de cada entitat.
Espai de les entitats del sector públic: vincula amb el web del sector públic de
transparència que hi ha la mateixa informació que el web del sector públic del
departament de Governació.
Acords de creació i funcionament d’entitats del sector públic: no aporta informació.
Informa que les normes de creació es troben a les webs de les entitats.
Acords, pactes i convenis en matèria de personal de l’administració de la
Generalitat de Catalunya: Informa que els acords, pactes i convenis es troben a les
webs de les entitats.
Cartes i catàlegs de serveis: Informa que les cartes i catàlegs de servei es troben a les
webs de les entitats.
Catàleg de procediments: Informa que el catàleg de procediments es troben al web de
l’entitat. Alguns dels procediments dels organismes autònoms estan inclosos en el
catàleg dels departaments, malgrat que no s’especifica que el procediment és
responsabilitat de l’organisme (exemple: Agència Catalana de Turisme, Servei Català
d’Ocupació).
Relació d’alts càrrecs i directius: vincle amb la web del sector públic del web de
transparència, on no hi ha cap relació d’alts càrrecs.
Incompatibilitats: Informa que la informació està disponible als webs de les entitats,
però els alts càrrecs i directius de les entitats sotmesos a la llei d’incompatibilitats també
estan inclosos en el llistat al que es pot accedir ubicat al web del departament de GRI.
Per accedir a la informació s’ha de passar per una pàgina informativa sobre la regulació.
Activitats bens i interessos: Informa que les dades estan disponibles als webs de les
entitats, però els alts càrrecs i directius de les entitats sotmesos a la llei
d’incompatibilitats també estan inclosos en el llistat ubicat al web del departament de GRI
al qual es pot accedir.
Retribucions, indemnitzacions i dietes: Informa que les dades estan disponibles als
webs de les entitats. La informació és reiterativa amb la que facilita el web de GRI amb la
que vincula. Diferència de criteri de “retribucions” entre els alts càrrecs i els empleats
públics. S’informa de la retribució prevista per l’any en curs. No es fa diferència entre part
variable i fixe, tampoc consta l’antiguitat. És la mateixa informació que la que figura en
les taules salarials dels convenis d’aplicació. De fet, no s’informa de les retribucions
realment percebudes. La informació és la vigent a 29/7/2015. S’informa que
l’actualització és anual, però no s’informa la data d’actualització. La mateixa web informa
sobre taules retributives, normativa sobre drets d’assistència, recuperació de pagues
extres, llei de pressupostos i estructura de l’administració.
Codi de bones pràctiques per als alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya:
vincula amb el codi de bones pràctiques (AG de 19/11/2013).
Dades d’ocupació pública: vincula amb el banc de dades d’ocupació pública. Al web de
transparència hi ha la mateixa informació que al web del banc de dades. Informa també
sobre ocupació a l’administració local.
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m) Relació de llocs de treball de l’Administració de la Generalitat: Informa de les RLT
de les EAA sense esmentar que són entitats del sector públic. S’inclouen dins del
departament d’adscripció.
n) Relació dels llocs de treball del sector públic: vincle amb el web del sector públic on
es pot accedir als webs de cada entitat on hi ha informació sobre la plantilla. Vincula
també amb el banc de dades d’ocupació pública.
o) Personal adscrit per adjudicataris de contractes signats amb l’Administració: no es
dóna cap informació.
p) Retribucions, indemnitzacions i dietes: vincula amb la mateixa pàgina on s’informa de
retribucions, indemnitzacions i dietes dels alts càrrecs i directius públics. En aquest cas
s’informa dels efectius i retribucions efectivament percebudes de l’any anterior, per tipus
de vinculació. No es dóna informació per grups. Es separa en dos fitxers la informació de
les EAA de la resta d’entitats del sector públic.
q) Convocatòries: accés i resolució: no s’esmenta el sector públic, tot i que algunes
convocatòries són per llocs de treball en entitats del sector públic (ex: agència tributària
en les convocatòries de 2015). Vincle amb la web del sector públic. No s’informa sobre la
formació per promoció.
r) Representació sindical: Vincle amb la web del sector públic on es pot accedir als webs
de cada entitat on hi ha la informació.

4.2.2

Economia i Finances: Gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial
a) Pressupostos aprovats, executats i liquidats de la Generalitat de Catalunya: no
s’esmenta el sector públic. Vincle directe amb la web de la DG pressupostos.
b) Comptes anuals: vincle directe al compte general de la Generalitat de Catalunya. Les
darreres dades són de 2013. Conté informació d’EAA i ICAS, SCS i ICS.
c) Informes d’auditoria de comptes i fiscalització: vincle directe amb pla anual
d’actuacions de control d’Intervenció General. No es fa cap esment específic al sector
públic. Es classifiquen el tipus d’actuacions i s’indica el nombre d’actuacions segons
tipus. No s’especifica quins seran els òrgans o entitats inspeccionats. No s’informa dels
resultats. Vincle també amb el cercador d’informes del web de la Sindicatura de
Comptes.
d) Estabilitat pressupostària: compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera: vincle amb anàlisi de finances públiques: Informació sobre
finançament autonòmic, estabilitat i sostenibilitat de les finances públiques, balança fiscal
amb AGE, execució del pressupost, avaluació econòmica de polítiques públiques,
estadístiques i indicadors financers. Alguns dels apartats estan buits de contingut. No es
fa esment específic al sector públic.
e) Patrimoni: inventari de bens immobles, bens mobles de valor especial, gestió del
patrimoni, contractació patrimonial: vincle amb Béns de la Generalitat de Catalunya:
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contractació patrimonial, gestió de patrimoni, inventari de bens immobles amb assignació
departamental o adscripció a entitats del sector públic, bens mobles de valor especial,
herències intestades (informe 1r trimestre 2015), normativa. No esmenta sector públic
instrumental.
f) Subvencions i ajuts públics previstos: vincle amb cada departament que informa de
les subvencions. Informació heterogènia: subvencions previstes 2015 (ARP),
subvencions concedides en els darrers cinc anys (INT), en construcció (EMO). No
informa de les subvencions de les entitats del sector públic.
4.2.3

Contractació: contractes i convenis
a) Entitats i òrgans de contractació: vincula amb la pàgina de cerca de perfils de
contractant: àmbit departaments i sector públic, i paraules clau de la plataforma de la
Generalitat
b) Contractació programada: vincula amb la pàgina de cerca avançada de licitacions de la
plataforma de la Generalitat.
c) Programació de contracte de valor estimat: vincula amb llistat en excel de l’OSCAP.
Prevista actualització setmanal, però les dades fan referència a 28/07/2015 (visita feta el
3/8/2015)
d) Composició, forma de designació i convocatòries de les meses de contractació:
informa que els plecs de cada contracte contenen aquesta informació. Vincula amb
cercador de licitacions de la plataforma de contractació pública.
e) Licitacions en tràmit: vincula amb el cercador de licitacions obertes de la plataforma de
contractació.
f) Manual per als licitadors: vincula amb web de la junta consultiva de contractació
pública on hi ha ubicat el manual del perfil del licitador.
g) Contractes adjudicats: vincula amb el cercador d’adjudicacions de la plataforma de
contractació pública.
h) Publicació de les resolucions d’adjudicació i de les actes de valoració de les
meses de contractació: vincula amb cercador d’adjudicacions del portal de contractació
pública.
i) Renúncies i desistiments: vincula amb cercador de renúncies i desistiments del portal
de contractació pública.
j) Contractes formalitzats: vincula amb cercador de formalitzacions del portal de
contractació pública.
k) Contractació específica d’estudis i dictàmens: Informe semestral de l’OSACP des de
2011. Nombre d’informes per departament, especificant l’òrgan de contractació (inclòs
sector públic). No informa de l’adjudicatari. Últim informe disponible 2n semestre 2014.
L’OSACP verifica el compliment de l’AG 9/12/2009.
l) Contractació menor: Informe de l’OSACP anual (semestral el 2015) sobre contractació
menor per departaments del registre Públic de Contractes de la Generalitat
m) Modificació anual de contractes: Vincula amb l’OSACP: modificacions contractuals.
Excel que informa de les modificacions de contracte (tipus de contracte, procediment
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d’adjudicació, any d’execució, data de la modificació, import de la modificació, empresa
adjudicatària). No informa del contracte inicial. Ordenat per ordre alfabètic dels òrgans de
contractació. Inclou Universitats
n) Modificació de contractes: vincula amb la mateixa pàgina anterior
o) Execució de contractes de gestió de serveis públics i de concessió d’obres
públiques: vincula amb cercador de licitacions obertes del portal de contractació pública.
p) Pròrrogues de contractes: esmenta vinculació amb el cercador del portal de
contractació pública, però de fet vincula amb l’OSACP que informa sobre contractes
d’obra, complementaris, pròrrogues i modificacions dels contractes d’obra i assistències
tècniques vinculades a l’execució de l’obra. També inclou contractes mixtes de
construcció/explotació/manteniment. Inclou sector públic (2014: ACA, GISA, IFERCAT,
TES). També inclou universitats. No informa d’altre tipus de contractes.
q) Modificacions, reformes, pròrrogues i complementaris dels contractes d’obra:
vincula amb la mateixa pàgina que l’apartat anterior.
r) Informes i recomanacions: vincula amb el cercador d’informes, recomanacions,
instruccions i acords, notes informatives guies, manuals per als licitadors i preguntes més
freqüents en matèria de contractació de la junta consultiva de contractació administrativa.
s) Acords, directrius i instruccions: vincula amb l’OSACP. Relació d’AG i instrucció
1/7/2014 de l’OSACP.
t) Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública: vincula amb
l’AG de 1/7/2014 del codi de principis i conductes recomanables en la contractació
pública d’aplicació a la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.
u) Clàusules socials, mediambientals, lingüístiques i de foment de la investigació i la
recerca: vincula amb les guies dels grups de treball i de la Comissió de seguiment de la
ambientalització en la contractació administrativa de la Junta de contractació
administrativa.
v) Tribunal català de contractes del sector públic: vincula el web del TCCSP: carta del
president del tribunal, memòries, normativa, resolucions, guia i taxa.
w) Resolucions judicials: vincula amb diferents apartats dels webs departamentals: alguns
tenen un espai en construcció, d’altres vinculen a l’apartat de normativa i resolucions
judicials en general. No s’esmenta el sector públic.
x) Seguiment i avaluació de la contractació pública: vincula amb l’OSACP: informes
sobre estudis i dictàmens, informes de l’activitat contractual anual, informes temàtics de
les adjudicacions contractuals (anuals), indicadors de les adjudicacions (trimestral). Els
informes inclouen sector públic que s’agrega amb l’activitat contractual del departament
d’adscripció, malgrat la rellevància de la contractació dels ens instrumentals: l’any 2014
concentren el 80,4% del nombre de contractes i el 67% de l’import. Respecte el sector
públic es fa una anàlisi segons personalitat jurídica de l’òrgan de contractació. A nivell
sectorial es diferencia l’àmbit sanitari.
y) Estadístiques de volum pressupostari i de les adjudicacions en cada procediment
contractual: vincula amb l’OSACP. Informes de l’activitat contractual (anual).
z) Llista i quantia de les compres i les contractacions: vincula amb l’OSACP. Informes
Excel anuals. Informe pel conjunt dels departaments i entitats del sector públic adscrites i
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un segon informe que inclou tots els contractes derivats dels acords marc adjudicats pels
departaments. No inclou universitats.
aa) Relació de les contractacions econòmicament més significatives: vincula amb
l’OSACP. Adjudicacions de major import econòmic: gestió de serveis públics, obres,
serveis, subministraments, CPP (diàlegs competitius del CTTI-2012 i T-Mobilitat de
l’ATM-2014). L’informe inclou també les universitats.
bb) Dades de les adquisicions de subministraments per internet: vincula amb el web
dels informes sobre les subhastes electròniques de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa. Informes 2013 i 2014.
cc) Memòries corporatives: vincula amb les memòries de l’OSACP i de la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa.
dd) Consulta del registre públic de contractes amb formulari: Bustia de contacte de
ECO per fer arribar comentaris, suggeriments i queixes.
ee) Registre electrònic d’empreses licitadores: vincula amb RELI
ff) Informació censal de les empreses inscrites al RELI: vincula amb la informació censal
i d’ús del RELI de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa.
gg) Registre d’empreses classificades: vincula amb el cercador d’empreses
classificades del RELI.
hh) Normativa en matèria d’obres públiques: vincula amb la pàgina de TES de
normativa que inclou: normativa estatal i autonòmica relatius a obra pública, territori,
mobilitat, transport, ports, aeroports, etc.
ii) Informació genèrica per les contractacions d’obra pública: vincula amb el web
d’infraestuctures.cat: documentació genèrica a presentar comuna a totes les licitacions:
manuals i model de plecs.
jj) Obres d’infraestructures geolocalitzades i estratègiques en curs: vincula amb web
que ubica sobre el mapa les obres per tipus d’obra i àmbit, província i municipi. Web
d’infraestructures.cat
kk) Dades principals de les obres públiques dels departaments i del sector públic
de la Generalitat de Catalunya: Vincula amb la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa i amb la plataforma de contractació. Inclou sector públic (no universitats9.
Licitacions obertes, adjudicacions i formalitzacions. Vincula amb tota la informació del
contracte.
ll) Obres d’infraestructures realitzades o aprovades pendents d’execució: vincula amb
infraestructures.cat: relació de contractes d’obra signats i contractes formalitzats
harmonitzats. Inclou assistències tècniques.
mm) Empreses adjudicatàries de les obres, import, termini d’execució, data d’inici i
finalització (expedients d’adjudicació en curs): vincula amb el cercador
d’adjudicacions del portal de contractació pública.
nn) Empreses adjudicatàries de les obres, import, termini d’execució, data d’inici i
finalització (expedients amb contracte formalitzat): Bustia de contacte de ECO per fer
arribar comentaris, suggeriments i queixes.
oo) Registre de convenis de col·laboració: vincula amb registre de convenis de GRI
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pp) Altres convenis: vincula amb cada departament. Alguns informen dels convenis
subscrit pel seu sector públic.
4.2.4

Territori

És un bloc del portal i quan s’enllaça a qualsevol dels apartats, torna a duplicar l’apartat i acaba
accedint a la pàgina web del departament de Territori i Sostenibilitat.
No s’esmenta el sector públic.
4.2.5 Línies d’actuació
De manera molt resumida es presenta el contingut del bloc.
a) Plans i programes generals i sectorials: vincula amb els departaments. No inclouen
sector públic, malgrat que alguns plans citen entitats del sector públic. Per exemple el pla
de museus cita l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural. El Pla General d’Ocupació, cita
el SOC. Alguns departaments (EMO) informen dels plans interdepartamentals i també
del pla de govern. Inclouen avaluacions de polítiques públiques. Interior informa del pla
d’actuacions, Justícia informa del pla estratègic del CIRE. TES informa dels mateixos
plans que en l’apartat de plans territorials.
b) Auditories de serveis públics: vincula amb els webs departamentals. BSF vincula amb
la mateixa web de l’apartat anterior CLT: vincula amb la mateixa web de l’apartat
anterior, ENS: vincula amb la mateixa web de l’apartat anterior, GRI: vincula amb
certificació ISO del procés de selecció de l’Escola d’Administració Pública, INT: vincula
amb la mateixa web de l’apartat anterior, TES: vincula amb sistema integrat de gestió
departamental, plans de qualitat interns amb les auditories internes i externes
corresponents. La resta de departaments no informen.
c) Estadística oficial: vincula amb IDESCAT
d) Altres estadístiques: vincula amb webs departamentals, en general amb les pàgines
d’estadística dels Gabinets Tècnics.
e) Publicat: Memòries anuals de la Comissió Assessora sobre Publicat institucional. La
despesa en publicat es detalla per departaments (no esmenta si està inclòs el sector
públic instrumental).

4.2.6

Procediments i actuacions jurídiques

Hi ha una llista de tipologia d’actuacions jurídiques sense una presentació del bloc explicant al
ciutadà la informació que es pretén transparentar. Sense cap referència al sector públic.
a) Normativa sectorial: vincula amb les webs departamentals: recull normatiu, butlletins
legislatius (SLT), PRE vincula amb web de directives, instruccions i circulars.
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b) Directives, instruccions i circulars: alguns departaments repeteixen el vincle de
l’apartat anterior. Alguns departaments no apareixen: AGRI, SLT, ENS.
c) Normativa en tràmit: vincula amb web departamentals. Alguns repeteixen vincle de
l’apartat anterior (CLT). EMO vincula amb l’apartat de projectes normatius del tauler
d’anuncis de GENCAT.
d) Actes amb incidència sobre el domini públic: vincula amb el web d’actes sobre domini
públic de TES. Hi consten les resolucions del restaurant La Marina de Mataró i de
l’embarcador de l’Ebre.
e) Actes amb incidència sobre la gestió dels serveis públics: s’informa que actualment
no es disposa de la informació.
f) Revisió d’actes administratius: Vincula amb cada departament, però falten: SLT, ECO,
ENS, GRI, JUS, EMO i AGRI. Informació no homogènia
g) Resolucions administratives i judicials amb rellevància pública: Vincula amb cada
departament, però falten: SLT, ECO, ENS, GRI, JUS, EMO.PRES: complet, BSF: informa
de sentències. La resta no dóna informació.
h) Resolucions judicials en matèria de transparència: s’informa que no es disposa
d’informació d’aquesta naturalesa.
i) Dictàmens: vincula amb els cercadors de la Comissió Jurídica Assessora, Consell de
Treball Econòmic i Social de Catalunya i la Junta de Consultiva de Contractació
Administrativa.
j) Informes: informa que en l’actualitat no es disposa d’informació

18

5.

RESULTATS DE L’OBJECTIU 2. ANÀLISI D’ENTITATS

5.1. Llocs web
De la mostra d’entitats analitzada se’n desprèn que:
−
−

−

El 95% d’entitats disposa de lloc web
Dins d’aquest conjunt d’entitats que disposen de lloc web resulta que:
o El 34% informa de la data d’actualització de la informació en els apartats web que cal
(Apartat 9a de la Llei 19/2014)
o Cap entitat informa de la periodicitat prevista per a les actualitzacions
o El 13% informa de què la reutilització d’informació pública és lliure i no restringida
Entre aquest 95% d’entitats que disposa de lloc web, també resulta que:
o El 73% disposa d’un espai de transparència dins del propi web
o El 80% disposa d’un apartat específic amb el “Perfil del contractant”

El 5% d’entitats que no disposa de lloc web correspon a les 3 entitats de la mostra original que figuren
a continuació:
−
−
−

TVC Multimedia, SL (071 - PRE)
Consorci Patronat de la Vall de Núria (450 - TES)
Cargometro Rail Transport, SA (812 - TES)

En el cas de TVC Multimedia, a través del cercador d’organismes s’arriba a:
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=12635. Des d’aquí es pot consultar
una informació mínima de l’entitat: nom de l’empresa, CIF, adreça, i breu descripció de funcions.
Pel que fa al Consorci Patronat de la Vall de Núria, en el lloc www.valldenuria.cat hi figura
exclusivament informació turística dels serveis de l’estació d’esquí gestionada per Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya, i en el peu del web hi ha un apartat de "Transparència" que enllaça
directament a l'apartat de transparència de FGC, però no informa de cap dada específica del propi
Consorci Patronat de la Vall de Núria.
Cargometro Rail Transport, SA tampoc disposa de lloc web propi. A través del web de FGC, a
2
l’apartat transparència i empreses participades es pot consultar una limitada informació econòmica.
Dels comptes auditats es desprèn que no disposa de personal propi i que els membres del Consell
d’Administració perceben retribucions directament de l’empresa matriu FGC.
Aquestes tres entitats que no disposen de lloc web propi, no es tenen en consideració per al càlcul
dels percentatges de compliment de la Llei 19/2014. Els percentatges sobre el grau de compliment
que s’indiquen en els apartats que figuren a continuació es calculen sobre la mostra de les 56 entitats
restants que sí disposen de lloc web.

2

http://transparencia.fgc.cat/gestio/societats-participades-dfgc/cargometro

19

5.2. Estructura organitzativa i de funcionament
Respecte a la informació sobre l’organigrama de les entitats (Apartats 9a i 9b de la Llei 19/2014)
resulta que:
−
−

El 75% publica un organigrama gràfic
Dins d’aquest conjunt d’entitats que publiquen l’organigrama resulta que:
o El 48% identifica persones i dependència jeràrquica
o El 41% identifica funcions i/o línies de comunicació

Quant a la informació sobre els acords de creació i funcionament de l’entitat (Apartat 9k de la Llei
19/2014) resulta que:
−
−
−

El 77% publica els estatuts, la norma o els acords de creació de l’entitat
El 64% informa de les entitats que en formen part
El 18% publica un reglament o norma específica de funcionament intern, addicional als
estatuts.

Quant a la informació sobre els cartes de catàlegs i serveis de l’entitat (Apartat 9j de la Llei 19/2014)
resulta que:
−
−
−

El 73% publica algun tipus d’oferta de serveis que presta (catàleg, cartera, carta)
El 7% disposa d’una carta de serveis aprovada amb un compromís explícit sobre el tipus de
servei i la seva qualitat
Dins d’aquest petit conjunt d’entitats que disposa d’una carta de serveis aprovada resulta que:
o El 29% informa dels resultats de les avaluacions de qualitat
o El 29% informa de la incidència social de les polítiques públiques que implementa

Pel que fa a la informació sobre els directius de l’entitat (Apartats 9m i 11b de la Llei 19/2014) resulta
que:
−
−
−

−
−
−
−
−
−

El 86% identifica clarament el màxim responsable de l’entitat
El 52% publica el perfil i la trajectòria professional del màxim responsable de l’entitat
Dins d’aquest conjunt d’entitats que publica el perfil i trajectòria del màxim responsable resulta
que:
o El 23% també publica el perfil i trajectòria professional de la resta de directius
En el 14% dels webs, la informació sobre directius i personal es troba a través d’un link al web
gencat.
El 5% informa directament al web de les resolucions dictades sobre incompatibilitats
En el 5% la informació sobre incompatibilitats es troba a través d’un link al web gencat
El 9% informa directament al web sobre activitats i béns d’alts càrrecs
El 20% informa d’activitats i béns a través d’un link al web gencat
El 41% informa de les retribucions del màxim responsable de l’entitat
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−
−
−
−
−
−

El 25% informa de les retribucions del màxim responsable de l’entitat amb el format corporatiu
gencat
El 18% informa de les retribucions percebudes durant l’any anterior
El 21% informa de les retribucions previstes o contractuals de l’any en curs
El 5% informa sobre la percepció d’indemnitzacions
El 4% informa sobre la no percepció de dietes durant l’exercici 2015
El 4% informa de les dietes percebudes pel màxim responsable de l’entitat en anys anteriors

Pel que fa a la informació sobre els empleats de l’entitat (Apartats 9j i 9e de la Llei 19/2014) resulta
que:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

El 34% informa dels convenis, acords i pactes de personal aplicables
El 63% informa del nombre d’efectius directament al web
El 23% informa del nombre d’efectius a través del Banc de dades d’ocupació pública
El 27% informa de les retribucions classificades per vinculació del personal
El 29% informa de les retribucions classificades per grups de titulació i/o categories
El 30% informa sobre retribucions amb el format corporatiu gencat
El 7% informa sobre la percepció d’indemnitzacions
El 5% informa sobre la no percepció de dietes durant l’exercici 2015
Cap entitat informa de les dietes percebudes en anys anteriors

En relació a les convocatòries de selecció de personal (Apartat 9e de la Llei 19/2014) resulta que:
−
−
−
−
−

El 46% informa de convocatòries de selecció de personal
El 21% de les convocatòries de selecció de personal previstes
El 39% de les convocatòries de selecció de personal en curs
El 14% informa de la resolució de les convocatòries de personal
L’11% informa del personal seleccionat

I quant a les relacions sindicals i empresarials, resulta que:
−
−

El 27% informa de la relació d’alliberats sindicals
El 18% informa del cost dels alliberats sindicals

5.3. Procediments administratius. Decisions i actes de rellevància jurídica
En relació a la informació sobre els procediments administratius, decisions i actes de rellevància
jurídica de les entitats (Apartat 10e de la Llei 19/2014) resulta que:
−
−
−

El 29% publica el catàleg actualitzat de procediments administratius/tràmits
El 27% dels procediments publicats hi ha una descripció mínima
L’11% informa de decisions i actes de rellevància jurídica subjectes al règim de transparència
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5.4. Informació sobre gestió econòmica, comptable i pressupostària
En relació a la informació sobre la plans i programes anuals, plurianuals i/o estratègics de les
entitats (Apartat 12 de la Llei 19/2014) resulta que:
−
−
−
−

El 43% publica plans i programes anuals, plurianuals i/o estratègics
El 36% en detalla el seu contingut total o parcial
I el 20% informa sobre la seva execució
Per altra banda, el 18% publica auditories sobre la qualitat dels serveis públics

Pel que fa al pressupost de l’entitat (Apartat 11 de la Llei 19/2014) resulta que:
−
−
−
−
−

El 66% de les entitats publica el pressupost anual
El 32% informa del pressupost al lloc web propi de l’entitat
I el 34% informa del pressupost enllaçant en la DG de pressupostos
El 18% de les entitats informa de l’execució del pressupost trimestralment
I no s’ha trobat cap entitat que publiqui expedients de despesa plurianuals, amb imports i
anualitats pendents

Pel que fa als comptes anuals i informes auditoria (Apartat 11 de la Llei 19/2014) resulta que:
−
−
−
−
−

El 38% de les entitats publica la memòria d’execució
El 36% publica el compte de liquidació
I el 48% publica els comptes auditats
El 7% ha publicat els informes de control financer de la Sindicatura de Comptes (però no totes
les entitats han estat auditades per aquesta Sindicatura)
I no s’ha trobat cap entitat que publiqui informes de control financer d’Intervenció General

Pel que fa a l’inventari general del patrimoni entitat (Apartat 11 de la Llei 19/2014) resulta que:
−
−
−
−
−

El 25% de les entitats publica informació econòmica relativa gestió patrimoni
El 16% publica aquesta informació en els comptes anuals
I el 14% publica aquesta informació en un apartat específic
El 25% publica dades rellevants béns immobles domini públic i patrimonials
I el 5% publica dades rellevants de béns mobles amb valor especial

5.5. Informació sobre l’activitat contractual
En relació a la informació sobre l’òrgan de contractació/perfil del contractant de les entitats
(Apartat 13 de la Llei 19/2014) resulta que:
−
−
−

El 57% de les entitats publica l’òrgan de contractació
El 57% indica la denominació, el telèfon, i informa de les adreces postal i electrònica
El 5% indica el titular de l’òrgan de contractació
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−

I el 5% indica la composició de l’òrgan de contractació en el cas que sigui col·legiat

Pel que fa a les licitacions en tràmit (Apartat 13 de la Llei 19/2014) resulta que:
−
−

El 27% de les entitats les publica en el propi lloc web
El 63% publica les licitacions en tràmit al portal de contractació pública

En relació als contractes subscrits (Apartat 13 de la Llei 19/2014) resulta que:
−
−

El 21% de les entitats publica els contractes subscrits en el propi lloc web
El 55% els publica al portal de contractació pública

Pel que fa a la contractació menor (Apartat 13 de la Llei 19/2014) resulta que:
−
−
−

El 16% de les entitats publica els contractes menors en el propi lloc web
L’11% informa de l’objecte, tipus, import, durada i adjudicatari
I el 2% informa d’altres ofertes (nombre, pressupost i ofertant)

Pel que fa a les modificacions contractuals, pròrrogues, licitacions anul·lades i resolucions
anticipades (Apartat 13 de la Llei 19/2014) resulta que:
−
−

L’11% de les entitats les publica en el propi lloc web
El 41% publica les modificacions al portal de contractació pública

I sobre les dades estadístiques sobre contractació (Apartat 13 de la Llei 19/2014) resulta que:
−
−

El 13% publica les dades estadístiques mitjançant el portal de contractació pública
I no s’ha trobat cap entitat que les publiqui a la pròpia web

En relació als contractes de gestió de serveis públics i de concessió d’obra pública (Apartat 13
de la Llei 19/2014) resulta que:
−
−

El 16% de les entitats els publica en el propi lloc web
El 25% publica els contractes i concessions al portal de contractació pública

Pel que fa als convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió (Apartat 14 de la Llei 19/2014)
resulta que:
−
−
−
−
−
−
−

El 46% de les entitats publica els convenis de col·laboració
El 43% n’informa a la pròpia web
El 7% n’informa a través del Registre de convenis de col·laboració i cooperació
El 21% inclou data, parts, objecte, drets, obligacions i vigència
El 18% informa sobre modificacions, data i forma
El 2% informa sobre el seu compliment i execució
El 4% de les entitats publica els encàrrecs de gestió
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−
−

I el 4% publica els encàrrecs de gestió a la pròpia web (i cap entitat els publica al portal
corporatiu)
I no s’ha trobat cap entitat medi propi que inclogui objecte, parts, import, durada i vigència

Pel que fa a la relació de llocs ocupats per personal adscrit pels adjudicataris de contractes
(Apartat 9.1h de la Llei 19/2014) resulta que:
−

No s’ha trobat cap entitat que proporcioni informació sobre la relació de personal derivada de
contractes

5.6. Informació sobre l’activitat subvencional
En relació a la informació sobre l’activitat subvencional de les entitats (Apartat 15 de la Llei
19/2014) resulta que:
−

−
−
−
−
−
−

El 9% de les entitats publica la previsió de convocatòries de subvencions i ajuts, però en
aquesta dada cal tenir present que només a una part de les entitats que formen part de la
mostra li correspon una activitat subvencional
L’11% informa sobre els objectius a efectes d’utilitat pública o social
L’11% informa de la relació de subvencions i ajuts atorgats en els darrers 5 anys
El 4% publica els exceptuats de publicat i concurrència, i la seva motivació
El 2% informa sobre justificacions i retiment de comptes
I no s’ha trobat cap entitat que informi sobre controls financers
Tampoc s’ha trobat cap entitat que informi de les retribucions dels òrgans de direcció o
administració dels beneficiaris de subvencions i ajuts d’import superior als 10.000 €

5.7. Síntesi d’informació sobre elements considerats crítics
En l’avaluació de la mostra d’entitats del sector públic, entre el conjunt de qüestions analitzades i
resumides en els 5 apartats anteriors, s’han considerat com a elements clau les 24 qüestions que es
relacionen a continuació:
Requisit de la Llei 19/2014

% d’entitats que el
compleixen

Publicar l’organigrama de l’entitat (9a)

75%

Publicar estatuts, norma o acords de creació (9k)

77%

Publicar catàleg/cartera/carta de serveis que presta (9j)

73%

Identificar el màxim responsable de l’entitat

86%

Publicar el perfil i trajectòria professional del màxim responsable

52%

Informar de les retribucions del màxim responsable

41%

Informar sobre la percepció d’indemnitzacions

5%

Informar sobre la no percepció de dietes durant l’exercici 2015

4%
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Requisit de la Llei 19/2014

% d’entitats que el
compleixen

Informar sobre el nombre d’efectius directament al web

63%

Informar de les retribucions dels empleats classificades grups/categories

29%

Informar de convocatòries de selecció de personal

46%

Informar de la relació d’alliberats sindicals

27%

Publicar catàleg actualitzat de procediments administratius/tràmits (10e)

29%

Publicar plans i programes (12.1)

43%

Publicar auditories de qualitat dels servei públic (12.1)

18%

Publicar el pressupost anual (11.1a)

66%

Publicar el comptes auditats (11.1c)

48%

Publicar informació econòmica relativa a la gestió del patrimoni (11.2b)

25%

Publicar l’òrgan de contractació (13.1a)

57%

Publicar convenis de col·laboració (14.1)

46%

Publicar encàrrecs de gestió (14.1)

4%

Informar sobre la relació de personal derivada de contractes (9.1h)

0%

Publicar previsió de convocatòries de subvencions i ajuts (15.1a)

9%

Informar retribucions òrgans direcció o adm. si subvenció >10.000€ 15.2

0%

L’anàlisi del compliment d’aquests 24 requisits considerats clau o prioritaris és el que ha permès
establir la classificació en transparència de les 59 entitats que formen part de la mostra, classificació
exposada en l’apartat de conclusions.
El detall de les respostes consten en l’annex 5.
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6.

CONCLUSIONS

6.1. Conclusions de l’objectiu 1. Portal de transparència de la Generalitat de Catalunya
6.1.1.

−
−
−
−
−
−
−

−
−

Compliment de les obligacions de transparència en general

Es difon informació veraç i objectiva, però en alguns casos la informació està duplicada i
s’accedeix a informació diferent segons quin sigui la via d’entrada.
No sempre la informació és comprensible per la ciutadania.
En alguns casos el nombre de passos intermedis fins arribar a la informació concreta és elevat
amb informació duplicada que no aporta valor.
És difícil trobar la data d’actualització, la qual cosa pot induir a pensar que la informació
s’actualitza permanentment.
En totes les entrades del portal s’informa s’esmenta la freqüència de l’actualització, malgrat que
en la pàgina on figura la informació no hi ha evidència que es respecti aquesta freqüència.
En general la informació està ordenada temàticament i a primer cop d’ull sembla intuïtiva, però el
nombre de clics és gran.
En general, els departaments no informen sobre el seu sector públic adscrit, tant els de
participació majoritària com les participacions de caràcter no majoritari. Tot i que el criteri de
obligació de publicació activa es compleix, al ser les entitats les responsable de la publicació, el
Departament d’adscripció no dona informació recopilada.
La informació sovint es presenta en formats pdf i excel. No s’utilitzen formats oberts, però
s’utilitzen formats fàcilment reutilitzables.
La plataforma utilitzada e-catalunya per comunicar les guies i criteris d’obligacions de publicat
activa, no és la més adequada atès que es tracta d’una eina de repositori de documentació.

6.1.2.

Compliment de les obligacions de transparència en cadascun dels blocs

1. Estructura organitzativa
−

−
−

Quant a organigrames, s’ha constatat que hi ha moltes pàgines intermèdies que dificulten l’accés
a la informació que el ciutadà vol trobar. En la navegació per la web s’arriba a diferents pàgines
web que teòricament informen sobre el mateix contingut però o bé entren en “bucles” sense
informació, o bé la informació és no coincident, o un altre aspecte a valorar és les vegades que
has de clicar sobre diferents pàgines per arribar al contingut final. No hi ha un criteri homogeni
respecte quines entitats estan en l’organigrama departamental del SAC i quins no.
Es dóna informació agregada del sector públic dels següents apartats: alts càrrecs i directius i
empleats públics.
No es relaciona cap llista d’alts càrrecs i directius, malgrat que el web de transparència ho
esmenta. Només en l’apartat d’incompatibilitats, activitats, bens i interessos es relacionen els alts
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−
−
−

càrrecs a efectes de la llei d’incompatibilitats, però evidentment no inclou els directius de totes les
entitats del sector públic ja que molts no estan afectats per aquesta llei.
Quan a remuneracions els criteris entre alts càrrecs i directius (previstes) i empleats (percebudes)
no és la mateixa.
Quant a efectius i remuneracions es dóna la informació per separat de les EAA de la resta del
sector públic atès que la font d’informació és diferent (GIP, informació de les entitats).
El criteri sobre nombre d’efectius és diferent segons la font d’informació: banc de dades
d’ocupació pública, efectius a 31 de desembre de 2014 relacionat amb la informació de
remuneracions dels empleats i pels alts càrrecs s’ha optat per actualització continuada amb
funció dels nomenaments del Govern, però aquest criteri implica dificultat per actualitzar els
directius d’aquelles entitats que no són nomenats pel Govern.

Economia i finances: Gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial
−
−
−
−

El web de transparència estableix diferents vincles amb les DG de pressupostos, patrimoni,
finances públiques i Intervenció General, i Sindicatura de Comptes.
No es fa esment específic al sector públic.
Malgrat que es publica el pla anual d’actuacions de control, no es publica els informes ni un
resum del resultat del pla.
A l’apartat de subvencions s’ha optat per vincular amb els webs departamentals on la informació
és heterogènia. No fa esment al seu sector públic adscrit.

Contractació: contractes i convenis
−

Els apartats relatius a contractació pública vinculen amb el Portal de Contractació Pública, amb la
Junta Consultiva de Contractació Administrativa i amb l’Oficina de Supervisió i Avaluació de la
Contractació Pública i Infraestructures.cat pel què fa referència als contractes d’obra pública. A
l’apartat “seguiment i avaluació de la contractació pública” estan disponibles els informes
periòdics de l’Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública, que analitzen de forma
diferenciada la contractació de les entitats del sector públic.

Territori
−

Pes relatiu menor respecte dels altres apartats del web de transparència. No esmenta sector
públic.

Línies d’actuació
−

S’ha optat per vincular amb els webs departamentals on la informació és heterogènia. No fa
esment de forma agregada ni sistemàtica al seu sector públic adscrit, però alguns departaments
relacionen les actuacions d’algunes de les entitats que tenen adscrites.
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Procediments i Actuacions jurídiques
−

S’ha optat per vincular amb els webs departamentals on la informació és heterogènia. No fa
esment de forma agregada ni sistemàtica al seu sector públic adscrit.

6.2. Conclusions de l’objectiu 2. Anàlisi d’entitats
En aquesta anàlisi exhaustiva del grau de compliment dels requisits de la Llei 19/2014 de la mostra
d’entitats seleccionada es posa de manifest que:
6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

Entitats que requereixen criteris de transparència diferenciats. Dins del conjunt del sector
públic instrumental hi ha entitats que per no disposar de personal o per altres realitats
requeririen de criteris de transparència diferenciats. Aquest podria ser el cas de les tres
entitats de la mostra inicial que no disposen de lloc web propi.
S’ha avançat en el compliment dels requisits de transparència. El perfil del contractant
com a instrument de transparència i accés públic a l'activitat contractual dels òrgans de
contractació del sector públic és un requisit de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre dels
contractes del sector públic. A la mostra d’entitats estudiada, que es considera representativa
de les 191 entitats del sector públic amb participació majoritària de la Generalitat de
Catalunya, el 23% de les entitats no disposen de l’apartat “perfil del contractant” tot i ser un
requisit obligatori des del 2007 si és el cas que realitzen contractació pública. En aquest
context, que el 72% de les entitats disposin d’un espai de transparència dins del propi lloc
web es valora positivament, encara que com s’exposarà a continuació els continguts d’aquest
espai de transparència distin molt d’ajustar-se als requisits de la Llei 19/2014 en molts casos.
Identificats els punts forts i el punts dèbils en el compliment dels requisits de
transparència. Els requisits quant a estructura organitzativa i de funcionament de la Llei
19/2014 són els que contenen apartats amb uns percentatges de compliment més elevats. Si
considerem com a punts forts d’aquests requisits els que són complerts per més de 70% de
les entitats analitzades, resulta que els elements de transparència més freqüents són:
− La identificació del màxim responsable de l’entitat (86%)
− La publicació dels estatuts, la norma o els acords de creació (77%)
− La publicació de l’organigrama de l’entitat (75%)
I si els requisits que són complerts per menys del 10% d’entitats els considerem com els punt
dèbils del compliment de la normativa, aquests són:
− La informació sobre la no percepció de dietes durant l’exercici 2015, tant pels
directius com pels empleats (4%)
− Les dades sobre dietes percebudes pel màxim responsable de l’entitat en anys
anteriors (4%) i pels empleats (0%)
− La informació sobre resolucions dictades sobre incompatibilitats (5%)
− Les dades sobre percepció d’indemnitzacions (5%)
− El disposar d’una carta de serveis aprovada amb un compromís explícit sobre el
tipus de servei i la seva qualitat (7%)
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En els requisits quant a procediments administratius, decisions i actes de rellevància
jurídica de la Llei 19/2014 cal avançar en el conjunt d’àmbits. El grau de compliment més
elevat correspon a la publicació del catàleg actualitzat de procediments administratius, que és
del 29% de la mostra d’entitats analitzada.
En els requisits quant a la informació sobre gestió econòmica, comptable i
pressupostària de la Llei 19/2014 la majoria de requisits són complerts per un percentatge
d’entitats entre el 35% i el 50%, només la publicació del pressupost de l’entitat, amb un 66%,
supera aquest valor.
6.3. El 48% de les entitats publica els comptes auditats
6.4. El 43% de les entitats publica plans i programes anuals, plurianuals i/o estratègics

6.2.4.

Classificació de les entitats en funció del grau de compliment dels requisits de
transparència. En funció del grau de compliment dels 24 requisits de transparència clau
definits a la Taula 1, del conjunt de 56 entitats avaluades resulta que les 10 entitats més
transparents són:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
Agència Tributària de Catalunya
Consorci Hospitalari de Vic
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Centre d'Iniciatives per a la Reinserció
Fundació La Marató de TV3
Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
Hospital Clínic i Provincial de Barcelona (HCPB)
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

A l’altre extrem de la classificació, les 10 entitats menys transparents resulta que són les
següents:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Patronat de la Muntanya de Montserrat
Fundació per a l'Escola Superior de Música de Catalunya
Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
Circuits de Catalunya, SL
Consorci Centre de Recerca Matemàtica
Terminal Intermodal de l'Empordà, SL
Institut Català d'Energia (ICAEN)
Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (AVANÇSA)
Gestió i Prestació de Serveis de Salut
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La classificació de les 56 entitats analitzades en funció del compliment dels 24 requisits clau de
transparència de la Taula 1 figura a l’Annex 4 d’aquest document. El 36% de les entitats
compleixen com a mínim la meitat dels requisits clau.
Les entitats del sector públic instrumental que compleixen, com a mínim, la meitat dels 24
requisits clau de transparència són les següents:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Consorci Administració Oberta de Catalunya ( GRI-410 – 17 requisits clau)
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals CCMA (PRE-323 – 17 requisits clau)
Agència Tributària de Catalunya (ECO-634 – requisits clau)
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (TES-300 – 15 requisits clau)
Consorci Hospitalari de Vic (SLT-456 – 15 requisits clau)
Fundació La Marató de TV3 (PRE-018 – 14 requisits clau)
Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell (SLT-465 – 14 requisits clau)
Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (JUS-294 – 14 requisits clau)
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (TES-905 – 14 requisits clau)
Hospital Clínic i Provincial de Barcelona (SLT-860 – 14 requisits clau)
Banc de Sang i de Teixits (SLT-311 – 13 requisits clau)
Forestal Catalana SA (AAM-007 – 12 requisits clau)
Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona (TES-528 – 12 requisits clau)
Agència Catalana de Turisme (EMO-691 – 12 requisits clau)
Consorci d’Atenció Primària de Salut de l’Eixample (SLT-451 – 12 requisits clau)
Servei Català de la Salut (SLT-326 – 12 requisits clau)
Teatre Nacional de Catalunya SA (CLT-006 – 12 requisits clau)
Consorci Museu Nacional d’Art de Catalunya (CLT-407 – 12 requisits clau)

Per altra banda, les entitats que han avançat menys en el compliment de la Llei 19/2014, i
compleixen menys de 5 del 24 requisits clau de transparència són:
−
−
−
−
−
−
−
−

Patronat de la Muntanya de Montserrat (PRE - 332)
Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme (SLT - 034)
Gestió i Prestació de Serveis de Salut (SLT- 306)
Terminal Intermodal de l’Empordà SL (TES - 800)
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) (ECO - 318)
Consorci Centre de Recerca Matemàtica (ECO - 476)
Circuïts de Catalunya SL (EMO - 077)
Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ENS - 614)

Per criteris de representativitat i proporcionalitat, dels Departaments d’INT, ENS, JUS, GRI, BSF i
AAM només hi figura 1 o 2 entitats en la mostra seleccionada. En aquests Departaments, doncs, no
es pot fer un promig sobre el grau de compliment dels requisits clau de transparència. En altres
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Departaments, tanmateix, com que s’han analitzat més de 4 entitats (4 a CLT, 5 a EMO, 5 a PRE, 10
a ECO, 10 a TES i 16 a SLT) sí que es pot establir la següent classificació:
−

Les entitats de PRE compleixen en un 44% de promig els requisits clau de transparència.
Aquest percentatge seria més elevat si no fos perquè el Patronat de la Muntanya de
Montserrat (amb un 4% de compliment) redueix el promig de compliment.

−

Les entitats de CLT compleixen en un 44% de promig els requisits clau de transparència.

−

Les entitats de TES compleixen en un 41% de promig els requisits clau de transparència.
Aquest percentatge seria més elevat si no fos perquè el Consorci de l’Habitatge de Barcelona
(amb un 21% de compliment) redueixen el promig de compliment.

−

Les entitats de SLT compleixen en un 40% de promig els requisits clau de transparència.
Aquest percentatge seria més elevat si no fos perquè la Fundació Privada Salut del Consorci
Sanitari del Maresme (amb un 17% de compliment) i Gestió i Prestació de Serveis de Salut
(amb un 14% de compliment) redueixen el promig de compliment.

−

Les entitats de ECO compleixen en un 36% de promig els requisits clau de transparència.
Aquest percentatge seria més elevat si no fos perquè l’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris
i de Recerca (AGAUR) (amb un 17% de compliment) i el Consorci Centre de Recerca
Matemàtica (també amb un 17% de compliment) redueixen el promig de compliment.

−

Les entitats de EMO compleixen en un 31% de promig els requisits clau de transparència.
Aquest percentatge seria més elevat si no fos perquè Circuits de Catalunya SL (amb un 17%
de compliment) redueixen el promig de compliment.

Les entitats del Departaments d’EMO i ECO, doncs, es pot considerar que són les que menys han
avançat en la implementació dels requisits de transparència de la Llei 19/2014.
Altres consideracions que es poden subratllar vistos els resultats de l’avaluació de la mostra d’entitats
realitzada són les següents:
−

La Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell té una sistemàtica d’informació de la data
d’actualització de la informació que es considera molt adequada i que inclou el nom de la
persona responsable de l’actualització. El lloc web també disposa d’un cercador útil per
localitzar informació específica i informa trimestralment sobre contractes menors.

−

L’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) no disposa de lloc web propi,
i a http://www.gencat.cat/agaur només hi figura una informació tan mínima sobre l’entitat que
es pot considerar que no ha implementat cap millora en transparència després de l’entrada en
vigor de la Llei 19/2014.
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−

Els Centres de Recerca de Catalunya CERCA en general no són transparents segons la Llei
19/2014 (no inclouen dades retributives, per exemple), però sí que ho són quant a activitat.
També es pot destacar que proporcionen informació en llengua anglesa amb una freqüència
molt superior que a entitats d’altres sectors.

−

Entre el conjunt d’entitats d’un mateix Departament de la Generalitat s’observa que no hi ha
homogeneïtat entre la informació que es publica (com, per exemple, en l’àmbit de
subvencions). Uns possible causa és que potser els Departaments no han proporcionat
informació sistematitzada sobre continguts al conjunt de les respectives entitats.

−

Les entitats molt grans en estructura, pressupost i personal acostumen a disposar de llocs
web molt grans i sovint és difícil trobar la informació específica sobre els requisits de la Llei
19/2014 perquè l’organització dels continguts és molt variada i, també, perquè els cercadors
interns del web no hi ajuden pas.

−

Algunes entitats que han incorporat al respectiu lloc web un espai específic de transparència
mantenint invariable la seva estructura de continguts prèvia a l’entrada en vigor de la Llei
19/2014, amb la qual cosa algun tipus d’informació es troba duplicada. La informació sobre
convocatòries de selecció de personal, per exemple, es pot trobar a l’apartat de transparència
i, també, en un apartat ja existent prèviament sovint titulat “Vols treballar amb nosaltres?” o
d’alguna manera similar.

−

En el conjunt d’entitats analitzades, la informació publicada sobre contractació menor és molt
escassa. Molt poques entitats publiciten els contractes menors i indiquen objecte, tipus,
import, durada i adjudicatari. Aquesta deficiència anirà minvant per dues mesures
promogudes per l’OSAPC. La primera, ja operativa des del setembre, de la consulta
individualitzada de totes les dades de contractació per òrgan de contractació i la segona,
prevista a partir del gener de 2016, de publicar les dades relatives a la contractació menor del
sector públic.
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7.

RECOMANACIONS

7.1. Recomanacions generals sobre el portal de transparència
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−

El portal deixi clar l’objectiu que pretén i la informació que proporcioni sigui més intuïtiva per la
ciutadania, així com la Llei de referència en què s’empara.
Pel que fa al sector públic, tenint en compte que es proporciona informació confusa perquè no
coincideix la informació proporcionada en l’apartat d’organització institucional i administrativa,
a l’apartat del Govern del Gencat i a l’apartat del sector públic, es recomana coordinació entre
els diferents responsables dels apartats i donar una informació única respecte el sector
públic.
Revisar la informació que es proporciona i eliminar els passos entremitjos amb informació
duplicada.
Repensar la informació a transparentar d’una manera més atractiva i entenedora pel ciutadà.
Ampliar la informació recopilada del sector públic respecte d’algunes matèries, com per
exemple, convocatòries o ofertes de treball, subvencions, etc.
Afavorir un bon funcionament del cercador de transparència.
Procurar que la informació que es proporcioni es realitzi en formats oberts i reutilitzables.
Establir un protocol de seguiment i d’actualització de la informació.
Revisar i actualitzar les guies i criteris emesos pels diferents unitats competents en les
diferents matèries, per tal que s’adeqüin a la informació que consta al portal.
Poder disposar d’una eina de comunicació o plataforma telemàtica per transmetre les guies i
criteris de publicat activa a les entitats del sector públic de manera àgil i transparent.

7.1. 1. Recomanacions sobre els apartats / blocs del portal de transparència
Organització:
−

−

−

Es proposa que la unitat coordinadora de la informació sobre l’estructura organitzativa
de la Generalitat sigui el SAC, en coordinació amb l’Àrea d’Organització de la
Secretaria d’Administració i Funció Pública i els departaments per tal d’evitar
situacions com les actuals d’informació heterogènia en aquesta matèria.
Que l’apartat “Organigrames” enllaci a la pàgina web del Servei d’Atenció
Ciutadana http://web.gencat.cat/ca/generalitat/organitzacio_institucional/estructura/,
on es troba informació relativa a l’organització institucional i estructura administrativa
de la Generalitat: Departaments, Delegacions Territorials a Catalunya, Delegacions
territorials fora de Catalunya, Serveis territorials departamentals i incorpori
organigrames gràfics proporcionats per l’Àrea d’Organització de la SAFP.
En l’apartat ”Organigrama” del SAC recomanem que només hi consti l’estructura dels
Departaments i no hi constin les entitats del sector públic. Es proposa que les entitats
del sector públic es detallin en l’apartat del SAC d’“Entitats instrumentals”, i es
publiquin aquelles entitats majoritàries amb pressupost. En el cas de la participació en
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−
−

−
−

−

−

−
−
−

entitats no majoritàries es proposa que es publiqui de forma separada fent constar el
motiu de la participació.
Es proposa que les entitats despleguin en el SAC la seva estructura organitzativa.
Procurar que tots els directius de les entitats del sector públic publiquin a la pàgina
del SAC, on s’informa de les funcions i de la normativa de creació, la trajectòria
professional.
Eliminar l’apartat de llista d’alts càrrecs i directius.
La remuneració d’alts càrrecs i directius hauria de ser la percebuda i per tots els
directius de les entitats independentment del nivell retributiu, ja que s’entén que
qualsevol entitat té el seu directiu.
S’entén que les remuneracions que cal publicar són les percebudes l’any anterior.
Caldria diferenciar la part variable lligada a objectius de la variable. Hauria d’incloure
també els complements per antiguitat o qualsevol altra complement
Es proposa que el nombre d’efectius es presenti separat pels estructurals dels
conjunturals i que es calculi com a mitjana anual de plantilla equivalent. Es proposa
diferenciar els efectius per grup (i no per tipus de vinculació).
Es proposa que es calculi i publiqui la retribució de la plantilla equivalent.
Per implantar aquestes recomanacions cal que les entitats del sector públic enviïn la
informació (TC2, M190, còpia dels contractes dels directius).
La data d’actualització de les dades d’alts càrrecs i directius efectius i remuneracions
s’hauria de fer abans de 31 de març de cada any.

Economia i finances:
−

−
−

Donar, de forma recopilada, els contractes programa de totes les entitats del sector
públic instrumental ordenades per departaments i informar trimestralment de
l’execució pressupostària.
Publicar els comptes anuals i les auditories de comptes de totes les entitats.
Publicar per a totes les entitats l’inventari de bens immobles i patrimonials i els bens
mobles amb valor especial.

Contractació:
−

−

Quant a activitat contractual caldria completar el portal de la transparència perquè
donés tota la informació prevista: identificació sobre els òrgans de contractació,
contractació programada, dades estadístiques.
Instar a les entitats que tinguessin als respectius webs un apartat del perfil del
contractant enllaçat a les seves dades específiques de la Plataforma de Serveis de
Contractació Publica, i alhora que actualitzessin les dades relatives als òrgans de
contractació i a la contractació programada.
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Línies d’actuació. Procediments i actuacions jurídiques:
−

Recomanar explicar en què consisteix la publicat activa sobre aquesta matèria i
explicant que la informació en relació a aquests apartats la facilita directament cada
departament o entitat del sector públic.

7.2. Recomanacions en relació amb les webs de cadascuna de les entitats del sector públic
−

Recomanar als Departaments que tenen entitats sense personal o entitats que requereixen
de criteris de transparència específics per a donar compliment a la Llei 19/2014 que ho facin
públic en els corresponents llocs web explicant la finalitat de la participació.

−

Que els diferents Departaments impulsin entre les seves entitats que s’avanci en el
compliment dels requisits de la Llei 19/2014 principalment en aquells elements de
transparència clau que no és complex publicar, com per exemple la data d’actualització de la
informació, l’organigrama o la identificació del màxim responsable de l’entitat.

−

Que en els llocs web s’indiqui quan determinats elements de transparència no hi figuren
perquè no aplica. En qüestions relacionades amb l’activitat subvencional, amb contractes,
amb indemnitzacions, etc. que s’informi que aquesta informació no es proporciona perquè
l’entitat no atorga subvencions o no té activitat contractual, per exemple. Amb aquest tipus de
declaració al lloc web no hi hauria confusió possible sobre si s’han omès la publicació
d’alguns elements de transparència.

7.3. Recomanacions de caràcter general
−

Que els diferents Departaments impulsin entre les seves entitats la conveniència de donar
una visió corporativa de la Generalitat de Catalunya. Visitant el lloc web d’algunes entitats del
sector públic instrumental és difícil obtenir la informació de què formen part del sector públic
de la Generalitat de Catalunya.

−

Que transcorreguts sis mesos de l’entrada en vigor de la Llei 19/2014 es torni a realitzar una
avaluació del grau de compliment dels requisits de transparència entre les entitats del sector
públic instrumental amb la mateixa sistemàtica emprada en aquest estudi, per tal de valorar la
seva evolució i millora.

−

Que el present informe d’avaluació del grau de compliment de les obligacions de publicat
activa de la Llei 19/2014 de transparència en el sector públic instrumental es faci arribar al
Comissionat per a la Transparència i l'Accés a la Informació Pública, adscrit al Departament
de Governació i Relacions Institucionals.
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Annex 1. Mostra de 59 entitats, escollides aleatòriament i proporcionalment dins el conjunt
d’entitats de cada Departament de la Generalitat de Catalunya.
Codi
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Total: 6 Ens
Forestal Catalana, SA

007

Institut Català de la Vinya i el Vi
Departament de Benestar Social i Família

333

Total: 6 Ens
Agència Catalana de la Joventut

623

Institut Català de les Dones
Departament de Cultura

330

Total: 12 Ens
Biblioteca de Catalunya

336

Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya

407

Institució de les Lletres Catalanes

337

Teatre Nacional de Catalunya, SA
Departament de Governació i Relacions Institucionals

006

Total: 6 Ens
Consorci Administració Oberta de Catalunya

410

Memorial Democràtic
Departament de Justícia

700

Total: 2 Ens
Centre d'Iniciatives per a la Reinserció
Departament de la Presidència

294

Total: 15 Ens
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

293

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA)

323

Fundació La Marató de TV3

018

Patronat de la Muntanya de Montserrat

332

TVC Multimedia, SL

071
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Departament de Salut
Total: 48 Ens
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya

836

Banc de Sang i Teixits

311

Consorci d'Atenció Primària de Salut de l'Eixample (CAPSE)

451

Consorci Hospitalari de Vic

456

Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona

802

Coordinació Logística Sanitària, AIE

737

Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IdIBGI)

035

Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)

849

Fundació Privada Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL)

564

Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme

034

Gestió i Prestació de Serveis de Salut

306

Institut Català d'Oncologia

307

Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, Fundació Dr. Pifarré

036

Servei Català de la Salut

326

Hospital Clínic i Provincial de Barcelona (HCPB)

860

Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell

465

Departament de Territori i Sostenibilitat
Total: 30 Ens
Aeroports Públics de Catalunya, SL

625

Cargometro Rail Transport, SA

812

Consorci Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)

417

Consorci de l'Habitatge de Barcelona
Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona, Autoritat Territorial de la
Mobilitat

428

Consorci Patronat de la Vall de Núria

450

Consorci Port de Mataró

437

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

300

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

905

Terminal Intermodal de l'Empordà, SL

800

528

Departament d'Economia i Coneixement
Total: 32 Ens
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)

318

Agència Tributària de Catalunya

634

Consorci Centre de Recerca Matemàtica

476
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Consorci Institut de Física d'Altes Energies

409

Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA)

057

Fundació Institut Català de Ciències del Clima (IC³)

718

Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ)

051

Fundació Privada Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)

584

Institut Català de Finances (ICF)

292

Institut d'Estadística de Catalunya
Departament d'Empresa i Ocupació

341

Total: 13 Ens
Agència Catalana de Turisme

691

Circuits de Catalunya, SL

077

Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

472

Institut Català d'Energia (ICAEN)

315

Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (AVANÇSA)
Departament d'Ensenyament

091

Total: 3 Ens
Fundació per a l'Escola Superior de Música de Catalunya
Departament d'Interior

614

Total: 3 Ens
Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya

703
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Annex 2. Qüestionari d’avaluació de les pàgines web de les entitats del sector públic amb
relació a les obligacions de publicat activa

ORSPI

QÜESTIONARI D’AUDITORIA
TRANSPARÈNCIA A LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC
INSTRUMENTAL
OFICINA DE RACIONALITZACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC
INSTRUMENTAL

Codi: ORSPISGQ-QT1
Versió: 1.0
Pàg.: 39 de 52

Dades generals
Data d’auditoria
Entitat auditada
Norma de referència

Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.

Equip auditor

Anàlisi de la informació dels blocs de transparència activa al portal de la transparència
1. Organització. Organització institucional i administrativa
2. Economia i finances Gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial
3. Contractació. Contractes i convenis
4. Territori. Planificació urbanística i informació geogràfica
5. Línies d'actuació. Informes i estudis. Plans i programes. Informació estadística
6. Procediments i actuacions jurídiques. Procediments administratius. Decisions i actuacions de
rellevància jurídica

Preguntes generals
Compliment de les obligacions de transparència (art. 6)
1. Es difon la informació d’interès general d’una manera veraç i objectiva, perquè les persones
puguin conèixer l’actuació i el funcionament de l’Administració Pública i exercir el control
d’aquesta actuació?
2. El sector públic de la Generalitat i el conjunt d’entitats subjecte a les obligacions de
transparència està ben delimitat?
3. La informació la proporciona:
• L’Administració de la Generalitat de forma recopilada.
• El departament d’adscripció.
• Cada entitat a la seva pàgina web.
4. La informació és fàcilment accessible i comprensible per a la ciutadania i facilita una consulta
àgil ràpida per mitjà d’instruments de cerca?
5. La informació publicada està d’acord amb els criteris establerts i és homogènia?
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•

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Existeixen criteris clars i precisos per a les entitats del sector públic sobre els continguts
que ha de publicar l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb relació al seu
sector públic.
• Existeixen criteris clars i precisos per a les entitats del sector públic sobre els continguts
que ha de publicar cada entitat del sector públic en la seva pàgina web.
La informació expressa la data d’actualització?
La informació detalla la freqüència de l’actualització de la informació?
La informació està ordenada temàticament perquè sigui fàcil i intuïtiva de localitzar?
La informació permet la interoperatiblitat?
La informació permet la reutilització de la informació?
L’accés a la normativa en matèria de transparència és fàcil i visible en el portal de
transparència de l’Administració de la Generalitat?
Existeixen procediment i circuits que han de seguir les entitats del sector públic per publicar i
actualitzar la informació d’obligació de publicat activa que marca la Llei.
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Annex 3. Qüestionari d’avaluació de les pàgines web de les entitats del sector públic amb
relació a les obligacions de publicat activa

ORSPI

QÜESTIONARI D’AUDITORIA
TRANSPARÈNCIA A LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC
INSTRUMENTAL
OFICINA DE RACIONALITZACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC
INSTRUMENTAL

Codi: ORSPISGQ-QT2
Versió: 1.0
Pàg.: 41 de 52

Dades generals
Data d’auditoria
Entitat auditada
Norma de referència

Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.

Equip auditor

Consideracions prèvies
☐ Sí
☐ No
☐ Sí
Als apartats del web que cal indica la data d’actualització de la informació? (9a)
☐ No
☐ Sí
Al web s’informa de la periodicitat prevista per a les actualitzacions?
☐ No
☐ Sí
Informa de què la reutilització d’informació pública és lliure i no restringida?
☐ No
☐ Sí
Disposa d’un espai de transparència dins del web propi?
☐ No
☐ Sí
En l’àmbit de transparència simplement enllaça a Transparència.gencat?
☐ No
(en cas afirmatiu, passar directament a l’apartat nº__ “Perfil del contractant” del qüestionari)
☐ Sí
L’entitat disposa d’un apartat “Perfil del contractant” al web?
☐ No
L’entitat disposa de lloc web?

1. Estructura organitzativa i de funcionament
1.1 Organigrama
En el web de l’entitat es publica el seu
organigrama? (9a)
L’organigrama identifica persones i
dependència jeràrquica? (9b)

Compleix
Sí/No
☐ Sí
☐ No

Qualitat
informació

Criteri

Observacions

Dibuix
organigrama

☐ Sí
☐ No
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1.1 Organigrama
L’organigrama identifica funcions i/o
línies de comunicació
Publica l’organigrama de l’entitat a
través d’un enllaç a l’estructura
Generalitat?
1.2 Acords de creació i
funcionament de l’entitat
Publica estatuts, norma o acords de
creació de l’entitat? (9k)
Informa de les entitats que en formen
part? (9k)
Publica un reglament o norma
específica de funcionament intern?
(9k)
1.3 Cartes de catàlegs i serveis
Publica catàleg/cartera/carta de
serveis prestats? (9j)
Disposa de carta de serveis
aprovada?
Informa dels resultats de les
avaluacions de qualitat? (9j)
Informa de la incidència social de les
polítiques publiques que
implementa? (9j)
1.4 Directius de l’entitat
1.4.1 Perfil i trajectòria professional
Identifica el màxim responsable de
l’entitat?
Publica el perfil i trajectòria
professional del màxim responsable?
Publica el perfil i trajectòria
professional de tots els directius?
Publica el perfil i trajectòria
professional de personal no directiu?
La informació sobre directius i
personal es troba directament al web
de l’entitat?
La informació sobre directius i
personal es troba a través d’un link al
web gencat?

Compleix
Sí/No

Qualitat
informació
☐ Sí
☐ No

Criteri

Observacions

Compleix
Sí/No
☐ Sí
☐ No
☐ Sí
☐ No
☐ Sí
☐ No

Qualitat
informació

Criteri

Observacions

Compleix
Sí/No
☒ Sí
☐ No
☐ Sí
☐ No

Qualitat
informació

☐ Sí
☐ No

Addicional a
estatuts
Criteri

Observacions

Qualsevol oferta
de serveis

☐ Sí
☐ No
☐ Sí
☐ No
Compleix
Sí/No

Qualitat
informació

Criteri

Observacions

☐ Sí
☐ No
☐ Sí
☐ No
☐ Sí
☐ No
☐ Sí
☐ No

Per exemple
investigador

☐ Sí
☐ No
☐ Sí
☐ No
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1.1 Organigrama
1.4.2 Incompatibilitats
Informa directament al web de les
resolucions dictades sobre
incompatibilitats? (9m)
La informació sobre incompatibilitats
es troba a través d’un link al web
gencat?
1.4.3 Activitats i béns
Informa directament al web sobre
activitats i béns d’alts càrrecs? (11b)
La informació sobre activitats i béns
es troba a través d’un link al web
gencat?
1.4.4 Retribucions
Informa de les retribucions del màxim
responsable de l’entitat?
Informa de les retribucions de tots els
directius?
La informació sobre retribucions es
troba directament al web entitat?
La informació sobre retribucions té el
format corporatiu gencat?
La informació sobre retribucions es
troba a través d’un link al web
gencat?
S’informa de les retribucions
percebudes durant l’any anterior?
S’informa de les retribucions
previstes/contractuals per a l’any en
curs?
1.4.5 Indemnitzacions
Informa sobre la percepció
d’indemnitzacions?
Informa de les indemnitzacions del
màxim responsable de l’entitat?
Informa de les indemnitzacions de
tots els directius?
1.4.6 Dietes
Informa sobre la no percepció de
dietes durant l’exercici 2015?
Informa de dietes percebudes pel
màxim responsable de l’entitat en

Compleix
Sí/No

Qualitat
informació

Criteri

Observacions

☐ Sí
☐ No
☐ Sí
☐ No
☐ Sí
☐ No
☐ Sí
☐ No
☐ Sí
☐ No
☐ Sí
☐ No
☐ Sí
☐ No
☐ Sí
☐ No
☐ Sí
☐ No
☐ Sí
☐ No
☐ Sí
☐ No
☐ Sí
☐ No
☐ Sí
☐ No
☐ Sí
☐ No
☐ Sí
☐ No
☐ Sí
☐ No
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1.1 Organigrama

Compleix
Sí/No

Qualitat
informació

Criteri

Observacions

anys anteriors?
1.5 Empleats de l’entitat
Informa dels convenis, acords i pactes
de personal aplicables a l’entitat? (9j)
Informa del nombre d’efectius
directament al web?
Informa del nombre d’efectius a través
del Banc de dades d’ocupació pública?
Les retribucions les dóna classificades
per vinculació del personal?
Les retribucions les dóna classificades
per grups de titulació i/o categories?
La informació sobre retribucions té el
format corporatiu gencat?
1.5.1 Indemnitzacions
Informa sobre la percepció
d’indemnitzacions?
1.5.2 Dietes
Informa sobre la no percepció de
dietes durant l’exercici 2015?
Informa de dietes percebudes en anys
anteriors?
1.6 Convocatòries de selecció de
personal
Informa de convocatòries de selecció
de personal?
Informa de les convocatòries de
selecció de personal previstes? (9e)
Informa de les convocatòries de
selecció de personal en curs?

Compleix
Sí/No
☐ Sí
☐ No
☐ Sí
☐ No
☐ Sí
☐ No
☐ Sí
☐ No
☐ Sí
☐ No

Qualitat
informació

Criteri

Observacions

☐ Sí
☐ No
☐ Sí
☐ No
☐ Sí
☐ No
☐ Sí
☐ No
Compleix
Sí/No
☐ Sí
☐ No

Qualitat
informació

Criteri

Observacions

☒ Sí
☐ No
☐ Sí
☐ No
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Informa de la resolució de les
convocatòries de personal?
Informa del personal seleccionat?
1.7 Relacions sindicals i empresarials
Informa de la relació d’alliberats
sindicals?
Informa del cost dels alliberats
sindicals?

Compleix
Sí/No
☐ Sí
☐ No
☐ Sí
☐ No

☐ Sí
☐ No
☐ Sí
☐ No
Qualitat
informació

Criteri

2. Procediments administratius. Decisions i actes de rellevància jurídica
2.1 Procediments administratius
Compleix
Qualitat
Criteri
Sí/No
informació
Publica el catàleg actualitzat de
☐ Sí
procediments
☐ No
administratius/tràmits? (10e)
En els procediments del catàleg hi ha
Explica en
☐ Sí
què
una descripció mínima?
☐ No
consisteix
Informa de decisions i actes de
☐ Sí
rellevància jurídica subjectes al
☐ No
règim de transparència?
3. Informació sobre gestió econòmica, comptable i pressupostària
3.1 Plans i programes anuals i
Compleix
Qualitat
plurianuals / estratègics
Sí/No
informació
Publica els plans i programes? ( 12.1)
☐ Sí
☐ No
Detalla contingut total o parcial?
☐ Sí
☐ No
Informa sobre seva execució? (12.3)
☐ Sí
☐ No
Publica auditories qualitat serveis
☐ Sí
públics? (12.1)
☐ No
3.2 Pressupost entitat
Publica pressupost anual? (11.1a)

Compleix
Sí/No
☐ Sí
☐ No

Qualitat
informació

A la pròpia web?

☐ Sí
☒ No

Enllaça a DG Pressupostos?

☐ Sí
☐ No

Observacions

Observacions

Criteri

Observacions

Criteri

Observacions
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3.2 Pressupost entitat
Informe execució trimestral?
(11.1a)
Publica expedients despesa
plurianuals, amb import i anualitats
pendents?
3.3 Comptes anuals i informes
auditoria
Publica la memòria execució?
(11.1c)
Publica el compte liquidació?
(11.1a)
Publica els comptes auditats?
(11.1c)
Publica els informes de control
financer d’Intervenció General?
11.1c
Publica els informes de control
financer de la Sindicatura
Comptes? 11.1c
3.4 Inventari General del
Patrimoni entitat
Publica informació econòmica
relativa gestió patrimoni? (11.2b)
En els comptes anuals?

Compleix
Sí/No
☐ Sí
☐ No

4. Informació activitat contractual
4.1 Informació sobre òrgan de
contractació / Perfil contractant
Publica òrgan contractació?
(13.1a)
Indica denominació, telèfon, i
adreces postal i electrònica?
(13.1a)

Criteri

Observacions

☐ Sí
☐ No
Compleix
Sí/No
☐ Sí
☐ No
☐ Sí
☐ No
☐ Sí
☐ No

Qualitat
informació

Criteri

Observacions

Criteri

Observacions

Criteri

Observacions

☐ Sí
☐ No
☐ Sí
☐ No
Compleix
Sí/No
☐ Sí
☐ No

Qualitat
informació

☐ Sí
☐ No
☐ Sí
☐ No

En apartat específic?

Dades rellevants béns immobles
domini públic i patrimonials?
(11.2a)
Dades rellevants béns mobles
amb valor especial? (11.2a)

Qualitat
informació

☐ Sí
☐ No
☐ Sí
☐ No

Compleix
Sí/No
☐ Sí
☐ No

Qualitat
informació

☐ Sí
☐ No
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4.1 Informació sobre òrgan de
contractació / Perfil contractant
Indica titular òrgan contractació?
En cas sigui òrgan col·legiat, indica
la composició
4.2 Licitacions en tràmit
Es publica pròpia web? (13.1b)
Es publica al portal contractació
pública?
(13.1b)
4.3 Contractes subscrits
Es publica a pròpia web? (13.1d)
Es publica al portal contractació
pública? 13.1d)
4.4 Contractació menor
Publica contractes menors?
Objecte, tipus, import, durada i
adjudicatari?
Altres ofertes: nombre,
pressupostos i ofertants?
4.5 Modificacions contractuals,
pròrrogues, licitacions anul·lades
i resolucions anticipades
Es publica a pròpia web? (13.1e)
Es publica al portal contractació
pública?
(13.1e)
4.6 Dades estadístiques sobre
contractació
Es publica a pròpia web? (13.3)
Es publica al portal contractació
pública? (13.3)
4.7 Contractes de gestió de serveis
públics i de concessió d’obra
pública

Compleix
Sí/No

Compleix
Sí/No
☐ Sí
☐ No
☐ Sí
☐ No
Compleix
Sí/No
☐ Sí
☐ No
☐ Sí
☐ No
Compleix
Sí/No
☐ Sí
☐ No

Compleix
Sí/No

Qualitat
informació
☐ Sí
☐ No
☐ Sí
☐ No
Qualitat
informació

Criteri

Observacions

Nom i
càrrec
Noms i
càrrecs
Criteri

Observacions

Qualitat
informació

Criteri

Observacions

Qualitat
informació

Criteri

Observacions

Criteri

Observacions

Qualitat
informació

Criteri

Observacions

Qualitat
informació

Criteri

Observacions

☐ Sí
☐ No
☐ Sí
☐ No
Qualitat
informació

☐ Sí
☐ No
☐ Sí
☐ No
Compleix
Sí/No
☐ Sí
☐ No
☐ Sí
☐ No
Compleix
Sí/No
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4.1 Informació sobre òrgan de
contractació / Perfil contractant
Es publica a pròpia web? (13.4)
Es publica al portal contractació
pública?
(13.4)
4.8 Convenis de col·laboració i
encàrrecs de gestió
Publica convenis col·laboració?
(14.1)
A pròpia web?
Al Registre convenis col·laboració i
cooperació? (14.3)
Inclou data, parts, objecte, drets,
obligacions i vigència? (14.2a)
Informa sobre modificacions, data i
forma?
(14.2b)
Informa sobre seu compliment i
execució? (14.2c)
Publica encàrrecs de gestió?
(14.1)
A pròpia web?

Compleix
Sí/No
☐ Sí
☐ No
☐ Sí
☐ No
Compleix
Sí/No
☐ Sí
☐ No

Qualitat
informació

Criteri

Observacions

Criteri

Observacions

Criteri

Observacions

Criteri

Observacions

☐ Sí
☐ No
☐ Sí
☐ No
☐ Sí
☐ No
☐ Sí
☐ No
☐ Sí
☐ No
☐ Sí
☐ No

A portal corporatiu?
Medi propi: inclou objecte, parts,
import, durada i vigència?
4.9 Relació llocs ocupats per
personal adscrit pels
adjudicataris de contractes
Dona informació sobre la relació
de personal derivada de
contractes? (9.1h)

Qualitat
informació

Compleix
Sí/No

☐ Sí
☐ No
☐ Sí
☐ No
☐ Sí
☐ No
Qualitat
informació

☐ Sí
☐ No

5. Informació sobre l’activitat subvencional
5.1 Relació actualitzada
Compleix
subvencions i ajuts previstos a
Sí/No
convocar
Publica previsió convocatòries
☐ Sí
subvencions i ajuts? (15.1a)
☐ No

Qualitat
informació
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Informa sobre objectius a efectes
utilitat pública o social? (15.1b)
Relació subvencions i ajuts atorgats
en darrers 5 anys? (15.1c)
Publica els exceptuats publicat i
concurrència, i la seva motivació?
(15.1c)
Publica els controls financers?
(15.1d)
Informa sobre justificacions i
retiment comptes?
(15.1e)
Informa retribucions òrgans direcció
o administració Beneficiaris
subvencions >10.000€? (15.2)

☐ Sí
☐ No
☐ Sí
☐ No
☐ Sí
☐ No
☐ Sí
☐ No
☐ Sí
☐ No
☐ Sí
☐ No

Consideracions i opinió sobre el web analitzat
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Annex 4. Classificació 56 entitats d’acord amb nivell compliment 24 requisits
CODI

ENTITAT

NOMBRE
COMPLIMENTS
17

410

Consorci Administració Oberta de Catalunya

323

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA)

17

634

Agència Tributària de Catalunya

16

300

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

15

456

Consorci Hospitalari de Vic

15

018

Fundació La Marató de TV3

14

465

Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell

14

294

Centre d'Iniciatives per a la Reinserció

14

905

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

14

860

Hospital Clínic i Provincial de Barcelona (HCPB)

14

311

Banc de Sang i Teixits

13

007

Forestal Catalana, SA

12

528

12

691

Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona, Autoritat Territorial de la
Mobilitat
Agència Catalana de Turisme

451

Consorci d'Atenció Primària de Salut de l'Eixample (CAPSE)

12

326

Servei Català de la Salut

12

006

Teatre Nacional de Catalunya, SA

12

12

407

Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya

12

437

Consorci Port de Mataró

11

623

Agència Catalana de la Joventut

11

584

Fundació Privada Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)

11

051

Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ)

11

341

Institut d'Estadística de Catalunya

11

472

Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

11

330

Institut Català de les Dones

10

293

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

10

057

Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA)

10

625

Aeroports Públics de Catalunya, SL

9

336

Biblioteca de Catalunya

9

337

Institució de les Lletres Catalanes

9

307

Institut Català d'Oncologia

9

417

Consorci Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)

9

035

Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IdIBGI)

9
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718

Fundació Institut Català de Ciències del Clima (IC³)

8

802

Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona

8

737

Coordinació Logística Sanitària, AIE

7

292

Institut Català de Finances (ICF)

7

703

Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya

7

700

Memorial Democràtic

7

564

Fundació Privada Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL)

7

849

Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)

6

836

Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya

6

409

Consorci Institut de Física d'Altes Energies

5

428

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

5

333

Institut Català de la Vinya i el Vi

5

091

Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (AVANÇSA)

5

036

Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, Fundació Dr. Pifarré

5

315

Institut Català d'Energia (ICAEN)

5

077

Circuits de Catalunya, SL

4

800

Terminal Intermodal de l'Empordà, SL

4

034

Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme

4

476

Consorci Centre de Recerca Matemàtica

4

318

Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)

4

306

Gestió i Prestació de Serveis de Salut

3

614

Fundació per a l'Escola Superior de Música de Catalunya

2

332

Patronat de la Muntanya de Montserrat

1
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ANNEX 5. Detall respostes primer nivell

BLOC TEMÀTIC

LITERAL PREGUNTA

1.1 Organigrama

1.1 En el web de l’entitat es publica el seu organigrama? (9a) -Dibuix organigrama1.1 Publica l’organigrama de l’entitat a través d’un enllaç a l’estructura Generalitat?
1.2 Informa de les entitats que en formen part? (9k)

1.2 Acords de creació i
funcionament de l’entitat

1.3 Cartes de catàlegs i serveis
1.4 Directius de l’entitat

1.2 Publica estatuts, norma o acords de creació de l’entitat? (9k)
1.2 Publica un reglament o norma específica de funcionament intern? (9k) -Addicional a
Estatuts1.3 Disposa de carta de serveis aprovada?
1.3 Publica catàleg/cartera/carta de serveis prestats? (9j) -Qualsevol oferta de serveis1.4 Directius, activitats i béns: La informació sobre activitats i béns es troba a través d’un
link al web gencat?
1.4 Directius, activitats i béns: Informa directament al web sobre activitats i béns d’alts
càrrecs? (11b)
1.4 Directius, dietes: Informa sobre la no percepció de dietes durant l’exercici 2015?
1.4 Directius, incompatibilitats: La informació sobre incompatibilitats es troba a través d’un
link al web gencat?
1.4 Directius, incompatibilitats: Informa directament al web de les resolucions dictades
sobre incompatibilitats? (9m)
1.4 Directius, indemnitzacions: Informa sobre la percepció d’indemnitzacions?
1.4 Directius, perfil: Publica el perfil i trajectòria professional del màxim responsable?
1.4 Directius, retribucions: Informa de les retribucions del màxim responsable de l’entitat?
1.4 Directius: Identifica el màxim responsable de l’entitat?
1.4 La informació sobre directius i personal es troba a través d’un link al web gencat?
1.4 La informació sobre directius i personal es troba directament al web de l’entitat?

NO RESPON/NO
APLICA
0,00%
0,00%
0,00%

NO

SI

25,00%
78,57%
35,71%

75,00%
21,43%
64,29%

0,00%
0,00%

23,21%
82,14%

76,79%
17,86%

0,00%
0,00%
0,00%

92,86%
26,79%
80,36%

7,14%
73,21%
19,64%

0,00%

91,07%

8,93%

0,00%
0,00%

96,43%
94,64%

3,57%
5,36%

0,00%

94,64%

5,36%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

94,64%
48,21%
58,93%
14,29%
85,71%
39,29%

5,36%
51,79%
41,07%
85,71%
14,29%
60,71%

52

1.5 Empleats de l’entitat

1.6 Convocatòries de selecció
de personal
1.7 Relacions sindicals i
empresarials
2.1 Procediments
administratius
3.1 Plans i programes anuals i
plurianuals / estratègics
3.2 Pressupost entitat
3.3 Comptes anuals i informes
auditoria

3.4 Inventari General del
Patrimoni entitat

1.5 Empleats: Informa del nombre d’efectius a través del Banc de dades d’ocupació
pública?
1.5 Empleats: Informa del nombre d’efectius directament al web?
1.5 Empleats: Informa dels convenis, acords i pactes de personal aplicables a l’entitat? (9j)
1.5 Empleats: Informa sobre la no percepció de dietes durant l’exercici 2015?
1.5 Empleats: Informa sobre la percepció d’indemnitzacions?
1.5 Empleats: Les retribucions les dóna classificades per grups de titulació i/o categories?
1.5 Empleats: Les retribucions les dóna classificades per vinculació del personal?
1.6 Empleats: Informa de convocatòries de selecció de personal?

0,00%

76,79%

23,21%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

37,50%
66,07%
94,64%
92,86%
71,43%
73,21%
53,57%

62,50%
33,93%
5,36%
7,14%
28,57%
26,79%
46,43%

1.7 Relacions sindicals: Informa de la relació d’alliberats sindicals?

0,00%

73,21%

26,79%

1.7 Relacions sindicals: Informa del cost dels alliberats sindicals?
2.1 Procediments: Informa de decisions i actes de rellevància jurídica subjectes al règim de
transparència?
2.1 Procediments: Publica el catàleg actualitzat de procediments administratius/tràmits?
(10e)
3.1 Gestió econòmica, plans/programes: Publicita auditories qualitat serveis públics? (12.1)

0,00%
0,00%

82,14%
89,29%

17,86%
10,71%

0,00%

71,43%

28,57%

0,00%

82,14%

17,86%

3.1 Gestió econòmica, plans/programes: Publicita els plans i programes? ( 12.1)
3.2 Pressupost: Informe execució trimestral? (11.1 a)
3.2 Pressupost: Publicita pressupost anual? (11.1 a)
3.3 Comptes anuals: Publicita el compte liquidació? (11.1 a)

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

57,14%
82,14%
33,93%
64,29%

42,86%
17,86%
66,07%
35,71%

3.3 Comptes anuals: Publicita els comptes auditats? (11.1 c)
3.3 Comptes anuals: Publicita la memòria execució? (11.1 c)
3.4 Inventari - Patrimoni: Dades rellevants béns immobles domini públic i patrimonials?
(11.2 a)
3.4 Inventari - Patrimoni: Dades rellevants béns mobles amb valor especial? (11.2 a)
3.4 Inventari - patrimoni: Publicita informació econòmica relativa gestió patrimoni? (11.2 b)

0,00%
0,00%
0,00%

51,79%
62,50%
75,00%

48,21%
37,50%
25,00%

0,00%
0,00%

94,64%
75,00%

5,36%
25,00%
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4.1 Informació sobre òrgan de
contractació / Perfil contractant
4.2 Licitacions en tràmit
4.3 Contractes subscrits
4.4 Contractació menor
4.5 Modificacions contractuals,
pròrrogues, licitacions
anul·lades i resolucions
anticipades
4.6 Dades estadístiques sobre
contractació
4.7 Contractes de gestió de
serveis públics i de concessió
d’obra pública
4.8 Convenis de col·laboració i
encàrrecs de gestió
4.9 Relació llocs ocupats per
personal adscrit pels
adjudicataris de contractes
5.1 Relació actualitzada
subvencions i ajuts previstos a
convocar

4.1 Òrgan contractació: Publicita òrgan contractació? (13.1 a)

0,00%

42,86%

57,14%

4.2 Licitacions en tràmit: Es publiquen a pròpia web? (13.1 b)
4.2 Licitacions en tràmit: Es publiquen al portal contractació pública? (13.1 b)
4.3 Contractes subscrits: Es publiquen a pròpia web? (13.1 d)
4.3 Contractes subscrits: Es publiquen al portal contractació pública? (13.1 d)
4.4 Publicita contractes menors?
4.5 Contractes modificats, pròrrogues, anul·lacions o resolucions anticipades: Es publiquen
a pròpia web? (13.1 e)

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

73,21%
37,50%
78,57%
44,64%
83,93%
89,29%

26,79%
62,50%
21,43%
55,36%
16,07%
10,71%

4.5 Contractes modificats, pròrrogues, anul·lacions o resolucions anticipades: Es publiquen
al portal contractació pública? (13.1 e)
4.6 Dades estadístiques de contractació: Es publiquen al portal contractació pública?
(13.3)
4.6 Dades estadístiques de contractació: Es publiquen a pròpia web? (13.3)
4.7 Contractes gestió serveis públics i concessió obra pública: Es publiquen a pròpia web?
(13.4)

0,00%

58,93%

41,07%

0,00%

85,71%

14,29%

0,00%
14,29%

100,00%
69,64%

0,00%
16,07%

4.7 Contractes gestió serveis públics i concessió obra pública: Es publiquen al portal
contractació pública? (13.4)
4.8 Convenis: Publicita convenis col·laboració?

14,29%

60,71%

25,00%

0,00%

53,57%

46,43%

4.8 Publicita encàrrecs de gestió? (14.1)
4.9 Personal adjudicataris contractes: Dona informació sobre la relació de personal
derivada de contractes? (9.1 h)

0,00%
0,00%

96,43%
100,00%

3,57%
0,00%

5.1 Publicita previsió convocatòries subvencions i ajuts? (15.1 a)

17,86%

73,21%

8,93%

5.1 Relació subvencions i ajuts atorgats en darrers 5 anys? (15.1c)

17,86%

71,43%

10,71%
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5.1 Subvencions i ajuts: Informa sobre objectius a efectes utilitat pública o social? (15.1 b)
5.1 Subvencions i ajuts: Informa retribucions òrgans direcció o administració Beneficiaris
subvencions >10.000€? (15.2)

17,86%
19,64%

71,43%
80,36%

10,71%
0,00%

NO RESPON/NO
APLICA
8,93%
8,93%
23,21%

no

si

50,00%
42,86%
44,64%

41,07%
48,21%
32,14%

21,43%
28,57%

50,00%
66,07%

28,57%
5,36%

30,36%
30,36%

66,07%
62,50%

3,57%
7,14%

10,71%
19,64%
19,64%

66,07%
64,29%
69,64%

23,21%
16,07%
10,71%

19,64%

50,00%

30,36%

19,64%
19,64%
19,64%

55,36%
62,50%
58,93%

25,00%
17,86%
21,43%

Detall respostes de 2n nivell

BLOC TEMÀTIC

LITERAL PREGUNTA

1.1 Organigrama

L’organigrama identifica funcions i/o línies de comunicació
L’organigrama identifica persones i dependència jeràrquica? (9b)
Cartes i catàlegs serveis: Informa de la incidència social de les polítiques publiques que
implementa? (9j)
Cartes i catàlegs serveis: Informa dels resultats de les avaluacions de qualitat? (9j)
Directius, dietes: Informa de dietes percebudes pel màxim responsable de l’entitat en anys
anteriors?
Directius, indemnitzacions: Informa de les indemnitzacions de tots els directius?
Directius, indemnitzacions: Informa de les indemnitzacions del màxim responsable de
l’entitat?
Directius, perfil: Publica el perfil i trajectòria professional de tots els directius?
Directius, retribucions: Informa de les retribucions de tots els directius?
Directius, retribucions: La informació sobre retribucions es troba a través d’un link al web
gencat?
Directius, retribucions: La informació sobre retribucions es troba directament al web
entitat?
Directius, retribucions: La informació sobre retribucions té el format corporatiu gencat?
Directius, retribucions: S’informa de les retribucions percebudes durant l’any anterior?
Directius, retribucions: S’informa de les retribucions previstes/contractuals per a l’any en

1.3 Cartes de catàlegs i serveis
1.4 Directius de l’entitat
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1.5 Empleats de l’entitat
1.6 Convocatòries de selecció
de personal

2.1 Procediments
administratius
3.1 Plans i programes anuals i
plurianuals / estratègics
3.2 Pressupost entitat

3.3 Comptes anuals i informes
auditoria
3.4 Inventari General del
Patrimoni entitat
4.1 Informació sobre òrgan de
contractació / Perfil contractant

4.4 Contractació menor

curs?
Perfil i trajectòria: Publica el perfil i trajectòria professional de personal no directiu? -Per
exemple personal investigadorEmpleats: Informa de dietes percebudes en anys anteriors?
Empleats: La informació sobre retribucions té el format corporatiu gencat?
Empleats: Informa de la resolució de les convocatòries de personal?

10,71%

82,14%

7,14%

28,57%
16,07%
19,64%

71,43%
53,57%
66,07%

0,00%
30,36%
14,29%

Empleats: Informa de les convocatòries de selecció de personal en curs?
Empleats: Informa de les convocatòries de selecció de personal previstes? (9e)
Empleats: Informa del personal seleccionat?
Procediments: En els procediments del catàleg hi ha una descripció mínima? -Explica en
què consisteixGestió econòmica, plans/programes: Detalla contingut total o parcial?

19,64%
19,64%
19,64%
28,57%

41,07%
57,14%
69,64%
44,64%

39,29%
23,21%
10,71%
26,79%

25,00%

39,29%

35,71%

Gestió econòmica, plans/programes: Informa sobre seva execució? (12.3)
Pressupost: A la pròpia web?
Pressupost: Enllaça a DG Pressupostos?
Pressupost: Publica expedients despesa plurianuals, amb import i anualitats pendents?
Informes auditoria: Publica els informes de control financer d’Intervenció General? (11.1 c )

25,00%
5,36%
8,93%
19,64%
12,50%

55,36%
62,50%
57,14%
80,36%
87,50%

19,64%
32,14%
33,93%
0,00%
0,00%

Informes auditoria: Publica els informes de control financer de la Sindicatura Comptes?
(11.1 c)
Inventari - Patrimoni: En apartat específic?

12,50%

80,36%

7,14%

25,00%

60,71%

14,29%

Inventari - Patrimoni: En els comptes anuals?
Òrgan contractació: En cas sigui òrgan col·legiat, indica la composició? -Noms i càrrecs-

26,79%
19,64%

57,14%
75,00%

16,07%
5,36%

Òrgan contractació: Indica denominació, telèfon, i adreces postal i electrònica? (13.1 a)
Òrgan contractació: Indica titular òrgan contractació? -Nom i càrrecContractes menors: Informa altres ofertes (nombre, pressupostos i ofertants)?

16,07%
16,07%
28,57%

26,79%
78,57%
69,64%

57,14%
5,36%
1,79%
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4.8 Convenis de col·laboració i
encàrrecs de gestió

5.1 Relació actualitzada
subvencions i ajuts previstos a
convocar

Contractes menors: Informa objecte, tipus, import, durada i adjudicatari?
Convenis: Inclou data, parts, objecte, drets, obligacions i vigència? (14.2 a)

28,57%
23,21%

60,71%
55,36%

10,71%
21,43%

Convenis: Informa a pròpia web?
Convenis: Informa al Registre públic de convenis col·laboració i cooperació? (14.3)
Convenis: Informa sobre modificacions, data i forma? (14.2 b)
Convenis: Informa sobre seu compliment i execució? (14.2 c)
Encàrrecs de gestió: Informa a pròpia web?
Encàrrecs de gestió: Informa al portal corporatiu?
Medi propi: inclou objecte, parts, import, durada i vigència?
Subvencions i ajuts: Informa sobre justificacions i retiment comptes?

23,21%
23,21%
23,21%
23,21%
33,93%
35,71%
33,93%
50,00%

33,93%
69,64%
58,93%
75,00%
62,50%
64,29%
66,07%
48,21%

42,86%
7,14%
17,86%
1,79%
3,57%
0,00%
0,00%
1,79%

Subvencions i ajuts: Publica els exceptuats publicitat i concurrència, i la seva motivació?
(15.1c)
Subvencions i ajuts: Publicita els controls financers? (15.1d)

48,21%

48,21%

3,57%

48,21%

51,79%

0,00%
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