
 

 

Transparència Internacional España, com a organització no governamental,  
ha elaborat uns indicadors a efectes de verificació del nivell de transparència 
dels Ajuntaments, els indicadors  relatius  a l’Index de Transparència del 

Ajuntaments (ITA).  

Els 80 indicadors ITA fan referència a cinc grans àrees de transparència.   Les 
grans àrees  de transparència són les que es detallen a continuació: Informació 
sobre l’organització, informació econòmica, comptable i pressupostària; 
transparència en contractacions i cost del serveis; transparència en matèria de 
contractació d’obres; publicació de contractes i convenis. 

Els Ajuntaments que voluntàriament vulguin - prèvia complementació del 
qüestionari dels indicadors ITA  - poden sotmetre’s a la validació per part de 
Transparència Internacional España. Aquest organisme no governamental 
atribueix un punt per a cada concepte indicat si consta al web municipal, o 0 
punts si no consta.  

La validació del compliment dels indicadors ITA per part de Transparència 
Internacional España es podrà portar a terme únicament per a Ajuntaments, 
sense que es contempli aquesta possibilitat per a societats privades municipals 
ni altres organismes municipals. És a dir, actualment no es possible que les 
societats privades municipals se sotmetin a la validació per part de 
Transparència Internacional España. No obstant això, les empreses 
municipals de l’Ajuntament de Viladecans, han dut a terme una verificació del 
compliment d’aquests indicadors  ITA en relació al seu portal de transparència ( 
malgrat no els hi pugui ser d’aplicació ), de la qual s’extreu que, d’aquells 
indicadors que podrien ser assimilables a les societats privades municipals, es 
dona compliment a la majoria d’ells, tant al Portal de la Transparència com en el 
Perfil del Contractant de les societats privades municipals. 

A tal efecte, i a efectes informatius s’adjunta informació en relació a la verificació  
en relació als indicadors ITA, assenyalant: 
 

• Respecte a aquells que serien assimilables a les societats municipals, si 
el portal de transparència ho té implantat o si seria possible d’incorporar-
ho.  

 
• També s’assenyalen aquells indicadors ITA que pel seu caràcter només 

són aplicables a Ajuntaments i la seva aplicació no serien assimilable a 
les societats privades municipals de l’Ajuntament de Viladecans. En 
alguns casos, l’Ajuntament de Viladecans en relació a alguns indicadors 
ITA podrà donar compliment preveient-informació de les societats 
privades municipals en el seu portal de transparència. 

 



INDICADORS  ITA 

  

A) INFORMACIÓ SOBRE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL (18)  

1. INFORMACIÓ SOBRE CÀRRECS ELECTES I 
PERSONAL DE L’AJUNTAMENT (6) 

 

1. S’especifiquen dades biogràfics de l’Alcalde i 
regidors de la línia (4 ratlles per a cada 
càrrec). 

ESPEFÍFIC PER AJUNTAMENT. 

2. S’especifiquen les adreces electròniques de 
l’Alcalde i de cada regidor. 

ESPECÍFIC PER AJUNTAMENT 

3. Es publica l’agenda institucional de l’Alcalde. ESPECÍFIC PER AJUNTAMENT 

4. Es publica la relació completa de de llocs de 
treball (RPT) de l’Ajuntament. 

ESPECÍFIC PER AJUNTAMENT 

5. Es publica la relació individualitzada de 
Càrrecs de confiança de l’Ajuntament, i 
l’import individual i col.lectiu de les seves 
retribucions. 

ESPECÍFIC PER AJUNTAMENT 

6. Es publica l’Oferta Pública de Treball de 
l’Ajuntament i el desenvolupament i 
execució de la mateixa. 

ESPECÍFIC PER AJUNTAMENT 

  

2. INFORMACIÓ SOBRE L’ORGANITZACIÓ I EL 
PATRIMONI DE L’AJUNTAMENT (6) 

 

7. S’especifiquen diferents òrgans de govern i 
respectives funcions. 

ESPECÍFIC PER AJUNTAMENT 

8. S’especifiquen dades bàsiques dels òrgans 
descentralitzats, instrumentals i societats 
municipals, així com enllaços als webs dels 
mateixos. 

AJUNTAMENT HA DE PREVEURE ENLLAÇ AL WEB 
D’SOCIETATS MERCANTILS MUNICIPALS 

9. Es publica de forma completa RPT o 
pantilles de personal d’organismes 
descentralitzats, ens instrumentals i 
societats municipals, indicant-se de forma 
expressa els càrrecs de confiança en ells 
existents. 

GRUP EMPRESES MUNICIPALS HO PUBLICA AL SEU WEB. 
AJUNTAMENT PODRÀ PREVEURE ENLLAÇ ALS WEBS 
MUNICPALS. 

10. Està aprovada i es publica Agenda Local 21, 
O Pla Estratègic municipal. 

ESPECÍFIC PER AJUNTAMENT 

11. Es publica la relació detallada de vehicles 
oficials adscrits a l’Ajuntament. 

ESPECÍFIC PER AJUNTAMENT. GRUP EMPRESES 
MUNICIPALS NO EN TÉ 

12. Es publica inventari de béns i drets de 
l’Ajuntament. 

GRUP EMPRESES MUNICIPALS PREVEU AQUEST 
INFORMACIÓ 

  

3. INFORMACIÓ SOBRE NORMES I INSTITUCIONS 
MUNICIPALS (6) 

 

13. Ordres del dia previs als Plens Municipals. ESPECÍFIC PER AJUNTAMENT 

14. Actes íntegres dels Plens Municipals. ESPECÍFIC PER AJUNTAMENT 

15. Acords complets de les Juntes de Govern, i 
les Actes íntegres quan actuen per delegació 
del Ple. 

ESPECÍFIC PER AJUNTAMENT 

16. Es pot seguir en directe al web i resten 
guardats els vídeos dels Plens Municipals. 

ESPECÍFIC PER AJUNTAMENT 

17. Existeix i es publica “Codi ètic de Bon 
Govern” de l’Ajuntament (preferentment 
adaptat al Codi de bon govern local aprovat 
per unanimitat pels grups  polítics de la 
FEMP.) 

ESPECÍFIC PER AJUNTAMENT.  
Les societats municipals podran adherir-se a aquest codi 
una vegada s’aprovi 

18. Es publiquen resolucions judicials que 
afecten a l’Ajuntament. 

GRUP EMPRESES MUNICIPALS PREVEU AQUEST 
INFORMACIÓ 

  

B) RELACIONS AMB ELS CIUTADANS I LA SOCIETAT (16)  

  

CARACTERISTIQUES DEL WEB DE L’AJUNTAMENT  

19. S’ha implantat un Portal de transparència en 
el web municipal. 

GRUP EMPRESES MUNICIPALS PREVEU AQUEST 
INFORMACIÓ 

20. Existeix un buscador intern visible al web 
municipal. 

GRUP EMPRESES MUNICIPALS PREVEU AQUEST 
INFORMACIÓ 

INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ  



21. Es pot veure a la portada d’inici el Mapa del 
web municipal. 

GRUP EMPRESES MUNICIPALS PREVEU AQUEST 
INFORMACIÓ 

22. Es publiquen dades sobre les preguntes 
rebudes dels ciutadans i organitzacions. 

GRUP EMPRESES MUNICIPALS PREVEU AQUEST 
INFORMACIÓ 

23. Es publica el catàleg general de serveis, així 
com les seus dels serveis i equipaments de 
la entitat, amb l’adreça, horaris d’atenció al 
públic i enllaç als webs i/o adreces de  
correu electrònic. 

GRUP EMPRESES MUNICIPALS PREVEU AQUEST 
INFORMACIÓ 

24. Es publica el catàleg actualitzat de 
procediments administratius de la seva 
competència, amb indicador del seu 
objecte, tràmits, terminis, sentit del silenci 
administratiu, i formularis associats, 
especificant els susceptibles de tramitació 
electrònica. 

ESPECÍFIC PER AJUNTAMENT 

25. S’informa al web sobre la situació i talls de 
trànsit i/o incidències als serveis municipals. 

ESPECÍFIC PER AJUNTAMENT 

26. Es recull al web informació actualitzada 
sobre la situació mediambiental 
(contaminació acústica i aire) al municipi. 

ESPECÍFIC PER AJUNTAMENT 

27. Es contempla al web espai per diferents 
opinions i propostes dels grups polítics 
municipals. 

ESPECÍFIC PER AJUNTAMENT 

28. Es contempla al web espai reservat  per les 
diferents associacions de veïns del municipi i 
es publica una relació de temes o preguntes 
formulades per les esmentades 
associacions. 

ESPECÍFIC PER AJUNTAMENT 

29. Existeixen al web municipal foros de 
discussió o perfils de xarxes socials. 

ESPECÍFIC PER AJUNTAMENT 

GRAU DE COMPROMÍS AMB LA CIUTADANIA  

30. Existeix i es publica un Reglament de 
Participació Ciutadana. 

ESPECÍFIC PER AJUNTAMENT 

31. Existeix i s’informa sobre els Consells 
municipals i/o altres canals de participació 
ciutadana i es publiquen acords, informes i 
propostes. 

ESPECÍFIC PER AJUNTAMENT 

32. Es possibiliten les suggeriments i la 
participació ciutadana en l’elaboració dels 
plans econòmics i pressupostos municipals.  

ESPECÍFIC PER AJUNTAMENT 

33. Existeix i s’informa sobre una Carta/s de 
Serveis Municipals i del grau de compliment  
dels compromisos establerts a la mateixa. 

ESPECÍFIC PER AJUNTAMENT 

34. Existeix i es publiquen els resultats 
d’enquestes sobre la prestació dels serveis. 

ESPECÍFIC PER AJUNTAMENT 

  

C) TRANSPARÈNCIA ECONÒMIC-FINANCERA (11)  

1. INFORMACIÓ COMPTABLE I PRESSUPOSTÀRIA  

35. Es publiquen les modificacions 
pressupostàries aprovades ple Ple 
Municipal, o per la Junta de Govern, Alcalde 
o Regidor Delegat. 

ESPECÍFIC PER AJUNTAMENT 

36. Es publiquen els pressupostos dels òrgans 
descentralitzats, ens instrumentals i 
societats municipals. 

GRUP EMPRESES MUNICIPALS HO PUBLICA AL SEU WEB. 
AJUNTAMENT HA DE PREVEURE ENLLAÇ ALS WEBS 
MUNICPALS. 

37. Es publiquen els informes en relació amb 
l’estabilitat pressupostària emesos per 
l’Autoritat Independent de Responsabilitat 
Fiscal. 

ESPECÍFIC PER AJUNTAMENT 

38. Autonomia fiscal (drets reconeguts nets 
d’ingressos tributaris / drets reconeguts 
nets totals). 

ESPECÍFIC PER AJUNTAMENT 

39. Capacitat o necessitat de finançament en 
termes d’estabilitat pressupostària 
(superàvit o dèficit). 

ESPECÍFIC PER AJUNTAMENT 

2. TRANSPARÈNCIA EN INGRESSOS, DESPESES I 
DEUTES MUNICIPALS 

 

40. Ingressos fiscals per habitant. ESPECÍFIC PER AJUNTAMENT 

41. Despesa per habitant. ESPECÍFIC PER AJUNTAMENT 



42. Inversió per habitant.  ESPECÍFIC PER AJUNTAMENT 

43. Període mitjà de cobrament. ESPECÍFIC PER AJUNTAMENT 

44. Es publiquen informes trimestrals relatius a 
les mesures de lluita contra la morositat en 
les operacions comercials de pagament a 
proveïdors. 

GRUP EMPRESES MUNICIPALS POT PREVEURE  AQUEST 
INFORMACIÓ. ACTUALMENT ES PUBLICA INDICADOR 
ANUAL 

45. Es publica l’import del deute públic 
municipal consolidat i la seva evolució en 
comparació a exercicis anteriors. 

ESPECÍFIC PER AJUNTAMENT 

D) TRANSPARÈNCIA EN LES CONTRACTACIONS I COSTS 
DELS SERVEIS (4) 

 

1. PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ DE SERVEIS  

46. S’informa sobre la composició, forma de 
designació i convocatòries de les Meses de 
Contractació. 

GRUP EMPRESES MUNICIPALS PREVEU  AQUEST 
INFORMACIÓ 

47. Es publiquen les actes de les Meses de 
Contractació. 

GRUP EMPRESES MUNICIPALS PREVEU  AQUEST 
INFORMACIÓ 

2. SUBMINISTRADORS I COSTOS DELS SERVEIS.  

48. Es publica la llista i/o quantia de les 
operacions amb els proveïdors, adjudicataris 
i contractistes més importants de 
l’Ajuntament. 

GRUP EMPRESES MUNICIPALS PREVEU  AQUEST 
INFORMACIÓ 

49. Es publica informació sobre el Cost efectiu 
dels serveis finançats amb taxes o preus 
públics. 

ESPECÍFIC PER AJUNTAMENT 

E) TRANSPARÈNCIA EN MATÈRIA D’URBANISME, OBRES 
PÚBLIQUES I MEDIAMBIENT (15) 

 

1. PLANS D’ORDENACIÓ URBANA I CONVENIS 
URBANÍSTICS. 

 

50. Està publica el P.G.O.U. i els mapes i plànols 
que el detallen. 

ESPECÍFIC PER AJUNTAMENT 

51. Es publiquen les polítiques i programes de 
l’Ajuntament relatius als medi ambient, així 
com els informes de seguiment dels 
mateixos.  

ESPECÍFIC PER AJUNTAMENT 

52. Es publiquen els estudis d’impacte 
ambiental, paisatgístics i avaluacions de risc 
relatius a aspectes medi ambientals.  

ESPECÍFIC PER AJUNTAMENT 

53. Es publiquen i es mantenen publicats les 
modificacions aprovades del PGOU i dels 
Plans Parcials aprovats. 

ESPECÍFIC PER AJUNTAMENT 

54. Es publica informació precisa dels Convenis 
urbanístics de l’Ajuntament i de les 
actuacions urbanístiques en execució. 

ESPECÍFIC PER AJUNTAMENT 

55. Es publica informació precisa sobre els usos 
i destinació del sol. 

ESPECÍFIC PER AJUNTAMENT 

2. ANUNCIS I LICITACIONS D’OBRES PÚBLIQUES.  

56. Es publica informació precisa de la 
normativa vigent en matèria de gestió 
urbanística de l’Ajuntament. 

ESPECÍFIC PER AJUNTAMENT 

57. Es publiquen projectes, plecs i criteris de 
licitació d’obres públiques. 

GRUP EMPRESES MUNICIPALS PREVEU  AQUEST 
INFORMACIÓ 

58. Es publiquen les modificacions, reformats i 
complementaris dels projectes d’obres més 
importants. 

GRUP EMPRESES MUNICIPALS PREVEU  AQUEST 
INFORMACIÓ 

3. INFORMACIÓ SOBRES CONCURRENTS, OFERTES I 
RESOLUCIONS. 

 

59. Es publica el llistat d’empreses que han 
concorregut a la licitació de les obres 
públiques. 

GRUP EMPRESES MUNICIPALS PREVEU  AQUEST 
INFORMACIÓ 

60. Es publica el nom de les empreses que han 
realitzat les obres públiques més 
importants. 

GRUP EMPRESES MUNICIPALS PREVEU  AQUEST 
INFORMACIÓ 

4. OBRAS PÚBLIQUES, URBANISME I 
INFRAESTRUCTURES. 

 

61. S’aporta informació precisa sobre cada una 
de les obres més importants 
d’infraestructura en curs. 

GRUP EMPRESES MUNICIPALS POT PREVEURE  AQUEST 
INFORMACIÓ 



62. Es dóna difusió periòdicament, almenys 
semestral, informació sobre les obres 
d’infraestructura que estan en curs. 

GRUP EMPRESES MUNICIPALS POT PREVEURE  AQUEST 
INFORMACIÓ. Actualment aquesta informació sobre les 
obres gestionades per SPM  està en la web de Viurbana, 
AQUELLES QUE SÓN DE Lleis de Barris 

63. Inversió en infraestructures per habitant: 
despeses de l’exercici en inversió en 
infraestructures/nº habitants. 

ESPECÍFIC PER AJUNTAMENT 

64. Proporció d’ingressos d’Urbanisme: 
Ingressos derivats de l’urbanisme /Ingressos 
totals. (llicències urbanístiques, IBI, ICIO, 
aprofitament urbanístic, alienació de 
terrenys...). 

ESPECÍFIC PER AJUNTAMENT 

F) INDICADORS LLEI TRANSPARÈNCIA (16)  

1. PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DE 
L’AJUNTAMENT. 

 

65. Es publiquen Plans i Programes anuals i 
plurianuals als quals es fixen objectius 
concrets, així com les activitats, mitjans i 
tems previstos per la seva consecució. 

GRUP EMPRESES MUNICIPALS PREVEU  AQUEST 
INFORMACIÓ 

66. Es publica organigrama actualitzat que 
permet identificar als responsables dels 
diferents òrgans, així com les seves funcions 
i relacions de dependència. 

GRUP EMPRESES MUNICIPALS PREVEU  AQUEST 
INFORMACIÓ 

67. Es publiquen informes interns dels òrgans 
d’assessorament jurídic i de la intervenció, 
un cop siguin definitius. 

ESPECÍFIC PER AJUNTAMENT 

2. CONTRACTES, CONVENIS I SUBVENCIONS  

68. Es publiquen contractes formatizats, amb 
indicació d’objecte, import de licitació i 
d’adjudicació, procediment utilitzat, els 
instruments a través dels que en el seu cas 
s’han publicitat, el nombre de participants 
en el procediment i la identitat dels 
adjudicataris. 

GRUP EMPRESES MUNICIPALS PREVEU  AQUEST 
INFORMACIÓ 

69. Es publiquen les modificacions dels 
contractes formalitzats (amb enllaç directe i 
específic al web.). 

GRUP EMPRESES MUNICIPALS PREVEU  AQUEST 
INFORMACIÓ 

70. Es publiquen periòdicament (com a mínim 
trimestralment) els contracte menors 
formalitzats amb la informació detallada 
dels seus imports i adjudicataris  (amb enllaç 
directe i específic al web.). 

GRUP EMPRESES MUNICIPALS PREVEU  AQUEST 
INFORMACIÓ 

71. Es publiquen dades estadístiques sobre el 
percentatge en volum pressupostari de 
Contractes adjudicats a través de cada un 
dels procediments previstos a la legislació 
de contractes públics. 

GRUP EMPRESES MUNICIPALS PREVEU  AQUEST 
INFORMACIÓ. Aquesta informació estadística es 
presenta de forma anual al primer Consell 
d’administració de cada any 

72. Es publica la relació de Convenis subscrits, 
amb menció de les parts signants, el seu 
objecte i obligacions econòmiques, si 
s’escau. 

GRUP EMPRESES MUNICIPALS PREVEU  AQUEST 
INFORMACIÓ 

73. Es publiquen les Subvencions i ajuts públics 
concedits, amb indicació del seu import, 
objectiu o finalitat i beneficiaris. 

GRUP EMPRESES MUNICIPALS PREVEU  AQUEST 
INFORMACIÓ 

3. ALTS CÀRRECS DE L’AJUNTAMENT I ENTITATS 
PARTICIPADES. 

 

74. Es publiquen retribucions percebudes pels 
Alts Càrrecs (almenys càrrecs electes i 
Directors Generals) de l’Ajuntament i 
màxims responsables de les Entitats 
participades pel mateix. 

GRUP EMPRESES MUNICIPALS PREVEU  AQUEST 
INFORMACIÓ 

75. Es fan públiques les indemnitzacions 
percebudes amb ocasió de l’abandonament  
dels càrrecs. 

GRUP EMPRESES MUNICIPALS PREVEU  AQUEST 
INFORMACIÓ 

76. Es publica el Registre d’Interessos 
d’activitats i béns dels Alts Càrrecs de 
l’Ajuntament. (LBRL) 

ESPECÍFIC PER AJUNTAMENT 

4. INFORMACIÓ ECONÒMICA I PRESSUPOSTÀRIA.  



77. Es publica la relació dels Immobles, tant 
propis com en règim d’arrendament, 
ocupats i/o adscrits a l’Ajuntament. 

GRUP EMPRESES MUNICIPALS PREVEU  AQUEST 
INFORMACIÓ: previst a la web. En fase d’elaboració 

78. Es publiquen els pressupostos de 
l’Ajuntament, amb descripció de les 
principals partides pressupostàries i 
informació actualitzada (almenys trimestral) 
del seu estat d’execució. 

GRUP EMPRESES MUNICIPALS PREVEU  AQUEST 
INFORMACIÓ 

79. Es publiquen els  Comptes Anuals /Compte 
General de l’Ajuntament. 

GRUP EMPRESES MUNICIPALS PREVEU  AQUEST 
INFORMACIÓ 

80. Es publiquen els informes d’Auditoria de 
comptes i/o fiscalització per part dels 
Òrgans de control extern, tant de 
l’Ajuntament com de les entitats del sector 
públic municipal. 

GRUP EMPRESES MUNICIPALS PREVEU  AQUEST 
INFORMACIÓ 

 

 

Dels 80 indicadors ITA: 

 

47 indicadors ITA  són específics per Ajuntaments i no serien assimilables a les societats 

privades municipals 

 

Dels 33 indicadors ITA restants, que es podrien assimilar a les societats municipals, una vegada 

analitzat i  verificat el seu compliment  en relació a la transparència de les societats municipals, 

cal assenyalar que el compliment d’aquests indicadors  per les societats municipals és molt 

elevat ja que: 

 

30 Indicadors actualment estan previstos al portal de transparència de les societats 

municipals.; per la qual cosa s’acompleix 

 

3 Indicadors, actualment no estan  previstos en els mateixos termes al portal de 

transparència de les societats municipals, però es disposa d’aquesta informació i 

es facilita, ja que forma part de la diferent informació que es lliura als membres 

del Consell d’Administració ( ITA 61 i 62 actualment està previst que tota la 

informació d’obres es gestioni des de la web municipal ) I l’altre indicador ( ITA 44 

) actualment es publica un informe anual, no trimestral. Si es considera adient els 

3 indicadors es podrien preveure al portal; pel que el compliment seria del 100% 

 

 


