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1. Presentació
L'estratègia municipal en matèria de transparència i rendició de comptes de l'Ajuntament de Calvià rep l'impuls directe i convergent de les demandes socials
i disposicions norma᠃�ves dels úl᠃�ms anys.
És durant el primer trimestre de l’any 2015, arran de la propera entrada en vigor, el mes de desembre, de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, que l'Ajuntament de Calvià comença, sense disposar d’una estructura, d’un pla i d’un pressupost de ges᠃�ó
especíﬁcs, a impulsar el desenvolupament d'una inicia᠃�va norma᠃�va interna. En l’àmbit estratègic, el nou govern que sorgeix com a resultat de les eleccions
municipals de maig de 2015 es compromet a conver᠃�r la transparència, la par᠃�cipació i la rendició de comptes en elements clau de la ges᠃�ó municipal, i
prioritza, en aquest sen᠃�t, la creació de l’estructura necessària per aconseguir aquesta ﬁnalitat.
Així, l’any 2015 s’inicia, per primera vegada a l’Ajuntament de Calvià, el desenvolupament ordenat d’una sèrie d’actuacions adreçades a garan᠃�r la
Transparència de l’Administració, és a dir, a possibilitar l’accés de la ciutadania a la informació pública sobre la ges᠃�ó i el govern municipal, vinculada aquesta
a facilitar el control social i fer exigible la Rendició de Comptes a l’autoritat pública, a més de ser condició necessària per a la participació dels ciutadans i
ciutadanes en els processos polí᠃�cs de presa de decisions.
La memòria de Transparència i Rendició de Comptes de l’Ajuntament de Calvià recull les actuacions desenvolupades durant l’any 2015, vinculades als
objec᠃�us programats, bàsicament, per al segon semestre de l’any.

2. Organització i recursos
Cons᠃�tuïda la nova corporació municipal el mes de juny de 2015, es crea la Direcció General de Transparència i Rendició de Comptes, posteriorment
anomenada de Transparència i Innovació a l'Administració, dependent de la ᠃�nent de batle d'Economia, Ocupació i Innovació.
La Direcció General de Transparència i Innovació a l'Administració té l'objec᠃�u de dur a terme les accions que perme᠃�n millorar la transparència del govern i
de l'Administració municipal, i donar compliment a les obligacions dictades per la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, i per l'Ordenança municipal de transparència, accés a la informació i reu᠃�lització, a més d'assumir altres funcions d'organització i
qualitat dels serveis municipals.
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Les funcions de la Direcció General de Transparència i Innovació a l'Administració rela᠃�ves a l'impuls de la transparència i rendició de comptes a l'Ajuntament
de Calvià són:
●
●
●
●
●
●
●
●

Elaboració del pla director o estratègic en matèria de transparència de l'Ajuntament de Calvià. Un cop aprovat, seguiment de les actuacions i dels
indicadors establerts en aquest, i la seva publicació.
Desenvolupament accions per augmentar la sensibilització i la informació en matèria de transparència, tant a l’àmbit intern a l'Ajuntament com
extern o ciutadà.
Posada en marxa del portal de transparència i desenvolupament de les tasques de seguiment i coordinació de l'actualització de la informació per
part dels departaments municipals.
Impuls de la millora con᠃�nua en la qualitat i comprensió ciutadana de la informació que apareixerà al portal.
Disseny dels procediments interns per atendre les sol∙licituds d'informació pública que fa la ciutadania, i seguiment i coordinació de l'ac᠃�vitat en
aquest àmbit.
Impuls i incorporació de l'Ajuntament de Calvià a xarxes de treball i intercanvi d'informació en matèria de transparència en l’àmbit estatal i balear, i
representació en aquestes.
Coordinació dels ens dependents de l'Ajuntament que desenvoluparan actuacions en matèria de transparència i rendició de comptes.
Deﬁnició del concepte i l'abast de la rendició de comptes municipal, establiment de metodologies i coordinació de les estratègies de rendició de
comptes de l'Ajuntament de Calvià.

Des del mes de juliol de 2015 formen part d'aquesta direcció general, a més del seu director, Jaime Tovar Jover, dues tècniques, funcionàries de
l'Ajuntament, encarregades de la ges᠃�ó i desenvolupament dels projectes deﬁnits de transparència i rendició de comptes.
D'altra banda, l'Ajuntament ha comptat amb la implicació responsable i directa de totes les àrees de ges᠃�ó municipal, organismes autònoms i empreses
públiques, a través dels seus representants polí᠃�cs, direc᠃�us i empleats públics, en el compliment de les obligacions i directrius estratègiques en matèria de
transparència i rendició de comptes. Són ells, i en par᠃�cular les persones designades com a contactes responsables de Transparència de totes les àrees i
serveis, els qui han proporcionat en gran mesura (elaborat i adaptat) la informació requerida, com a part de la Publicitat Ac᠃�va, per la norma᠃�va de
transparència. El Servei d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament (SAC) s’ha conver᠃�t en un element essencial en els processos d’Informació i Registre de les
Sol∙licituds d’Accés a la Informació Pública.
Els serveis interns de Comunicacions, Sistemes d’Informació i Comunicació, Protecció de dades i Secretaria, han aportat, a més, orientacions per facilitar la
consecució dels objec᠃�us proposats.
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El desenvolupament dels projectes ha exigit, també, la dotació de recursos materials i econòmics per atendre, en línies generals, la ges᠃�ó diària, les
comunicacions i la formació permanent de l'equip. En aquest cas, i atès que no hi havia par᠃�da pressupostària de Transparència i Rendició de Comptes per a
l’any 2015, les despeses s’han realitzat per mitjà dels recursos econòmics de Batlia i de diferents àrees municipals.
La Direcció General de Transparència i Innovació a l’Administració s’ubica a l’ediﬁci consistorial, al carrer de Julià Bujosa Sans, Batle, número 1, de Calvià.

3. Objectius, actuacions i resultats
Tot i estar en procés d’elaboració el Pla Director de Transparència i Rendició de Comptes, les actuacions de la Direcció General de Transparència i Innovació a
l'Administració han estat ordenades i s’han prioritzat, durant el segon semestre de l’any 2015, les encaminades a formar l’equip direc᠃�u i tècnic, a realitzar
un diagnòs᠃�c inicial de la situació a l’Ajuntament, a tramitar l’Ordenança municipal de transparència, a garan᠃�r el compliment norma᠃�u, i a difondre, entre el
personal direc᠃�u i representants de les àrees i serveis municipals, què implica ser un ajuntament transparent.
Es poden visualitzar, a con᠃�nuació, les actuacions realitzades, emmarcades en la consecució, a mitjà termini, de 6 objectius estratègics i 10 objectius
generals:

OBJECTIUS I ACTUACIONS REALITZADES

(

Finalitzada;

En procés )

RESULTATS

0. Conèixer la situació de partida a l’Ajuntament de Calvià
Diagnòstic de transparència i rendició de comptes de l’Ajuntament de Calvià
A. Catàleg de publicitat activa. Informació elaborada i publicada al web municipal
B. Percepció ciutadana de transparència municipal
C. Percepció i coneixement treballadors/es municipals
A quasi 6 mesos de l’entrada en vigor de la normativa estatal i local en temes de transparència,
durant els mesos de juliol, agost i setembre de 2015 es fa un primer diagnòstic sobre la situació
inicial de transparència de l'Ajuntament de Calvià, en el qual s'analitza quina informació prevista
tant a la llei com a l'ordenança municipal està ja a la disposició de la ciutadania al web municipal
(la denominada Publicitat Activa). Conèixer la situació inicial és imprescindible per poder planificar
i prioritzar, posteriorment, les actuacions a curt, mitjà i llarg termini.
S’han realitzat entrevistes específiques a 9 àrees d’actuació transversal, i s’han passat formularis
d’avaluació a 39 àrees i serveis finalistes. El resultat indica, sobre la informació publicada al web
municipal, que:

 Diagnòstic inicial publicitat activa; consulta
ciutadana; consulta empleats/des públics
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➔
➔
➔

Un 8,33 % de la informació requerida normativament està publicada i actualitzada.
Un 35,42 % està publicada de forma parcial i/o desactualitzada.
Un 56,25 % no es troba publicada.

Aquestes dades contrasten de forma important amb la percepció que tenen els ciutadans i
ciutadanes de Calvià, recollida en una consulta realitzada a 850 persones durant el mes de
desembre de 2015, en què un 46,4 % expressa que la transparència en la gestió de l'Ajuntament
de Calvià és bona o molt bona.
Un altre aspecte a destacar és, a més de quina informació es troba ja publicada en el web
municipal, l'anàlisi de quina informació es troba elaborada internament, en cada un dels serveis,
àrees, organismes autònoms i empreses municipals, en condicions de ser publicada segons els
criteris establerts per la llei i l'ordenança municipal de transparència, també abans de l'entrada en
vigor d’aquestes. De la consulta formulada durant el mes de setembre de 2015 mitjançant
entrevistes i qüestionaris a representants de tots els serveis municipals es desprèn que:

➔
➔
➔

En un 19 %, la informació es troba elaborada i en condicions de ser publicada.
En un 73 %, la informació es troba parcialment elaborada, i/o requereix adaptar continguts
i/o formats.
En un 8 %, la informació no es troba elaborada.

L'ús de bases de dades en la gestió interna de la informació, que permetin extreure, mitjançant
automatismes, dades d'interès per a la ciutadania, no és general. La informació pública es troba,
en gran part, dispersa en diferents arxius i elaborada en diferents formats. Aquest nivell de
desenvolupament intern, en la gestió de la informació pública, també condicionarà de manera
important els objectius i les estratègies que es defineixen posteriorment.
La percepció i el coneixement de la Llei de transparència que en tenen els/les empleats/des
públics de l'Ajuntament de Calvià queden reflectits en els resultats d'una consulta realitzada durant
el mes de novembre de 2015, en què s'observa que el 58 % de les persones que responen
considera que la Llei de transparència únicament afecta les seves àrees de forma puntual o no els
afecta en absolut.
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Pel que fa a la rendició de comptes, els plens han estat el marc principal de comunicació i
explicació de la gestió municipal, juntament amb algunes experiències formals, no generalitzades,
en consells sectorials (Consell Escolar Municipal, per exemple) .
1. Promoure la transparència i la rendició de comptes de l'Ajuntament i els seus organismes
dependents
1.1. Impulsar una cultura de transparència i rendició de comptes entre personal directiu i
empleats/des públics
1.1.1. Informar sobre requeriments normatius, estratègics i tendències al personal directiu i
empleats/des públics
Sense comptar amb una estructura i un coneixement institucional previ sobre temes de
Transparència, informar els/les empleats/des públics ha estat una prioritat.
L’objectiu ha estat proporcionar una informacio bàsica i inicial en matèria de Transparència
(obligacions, responsabilitats, organització interna), de cara a l’entrada en vigor de la normativa
estatal i local. Davant la complexitat de poder organitzarles per a tothom, s’han realitzat tres
sessions informatives adreçades a regidors/es, personal directiu i persones assignades com a
contactes responsables de transparència de totes les àrees i serveis municipals.
El contingut de les sessions ha inclòs la presentació del marc normatiu i estratègic, l’estructura i
el model organitzatiu intern, i informació detallada sobre el catàleg de publicitat activa de
l’Ajuntament de Calvià i sobre el procediment de realització del diagnòstic intern inicial.

 Sessions informatives realitzades el 13, 19 i 26
d’agost de 2015.
 46 persones informades.

1.1.2. Comunicar plans, avenços i resultats de gestió de transparència i rendició de comptes
municipal al personal directiu i empleats/des públics
Activar la implicació de totes les parts responsables del compliment normatiu i de la millora de la
Transparència requereix garantirne la informació permanent sobre l’estat de la situació.
En aquest sentit, tot i estar a la primera fase de definició i desenvolupament d’una estratègia
municipal de transparència i de prioritzar el compliment normatiu de cara a l’entrada en vigor de la
llei i de l’ordenança municipal, s’han comunicat puntualment els avenços en matèria de
transparència i els resultats del primer diagnòstic sobre la situació de l’Ajuntament de Calvià a
regidors/es, personal directiu i contactes responsables de transparència de les àrees.
1.1.3. Facilitar orientació i recursos (guies, models, procediments...) per a la millora de la
gestió interna de transparència i rendició de comptes a personal directiu i empleats/des públics

 Informació reunió de directors/es 1 d’octubre de
2015.
 Correu informatiu sobre resultats del diagnòstic de
publicitat activa de l’Ajuntament (29 d’octubre de
2015). 73 persones informades
 Registres/models per a la recollida d’informació de
publicitat activa (biografies, convenis…).
 Procediment intern d’atenció a les sol·licituds
d’accés a la informació pública, agenda batle.
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Compartir recursos i normalitzarne l’ús per planificar la gestió pública i recollirne la informació
corresponent optimitza la gestió interna de la transparència i la rendició de comptes.

 Planificació i seguiment per rendir comptes:
Onlyoffice

La Direcció General de Transparència i Innovació a l’Administració ha elaborat i compartit amb
totes les àrees i serveis municipals afectats el procediment intern d’atenció a les sol·licituds
d’accés a informació pública. Ha elaborat i compartit, també, diferents tipus de registres o models
de recollida d’informació per publicar en el Portal de Transparència de l’Ajuntament de Calvià
(convenis, contractes, subvencions, biografies alts càrrecs, agendes públiques…) i, en matèria de
planificació i rendició de comptes, ha posat a la disposició de totes les àrees i serveis públics,
una eina de gestió de projectes en línia (Onlyoffice), que permet observar, en un únic format i al
dia, la planificació i execució de tots els projectes.
1.1.4. Formar sobre l’ús d'eines i procediments de gestió al personal directiu i empleats/des
públics
La correcta utilització dels instruments de gestió i de registre de certa complexitat, i la millora
dels processos corresponents, requereix l’organització de sessions formatives i d’intercanvi.
En aquest sentit, ha estat necessari organitzar sessions específiques per:
 Conèixer i aplicar, amb criteris adaptats a l’organització i a la finalitat establerta per
l’Ajuntament de Calvià, el gestor de projectes en línia (onlyoffice), adreçades a
regidors/es, personal directiu i contactes responsables de les diferents àrees i serveis.
 Conèixer i aplicar, amb criteris adaptats a l’organització i a la finalitat establerta per
l’Ajuntament de Calvià, l’ús de les agendes de Google, adreçades a la secretaria del
batle.
 Conèixer, aplicar i millorar el procediment i registre d’atenció a les sol·licituds d’accés a
la informació pública, adreçades a l’equip del Servei d’Atenció a la Ciutadania (SAC) de
l’Ajuntament.
1.1.5. Possibilitar, facilitar i mantenir mecanismes de participació del personal directiu i
empleats/des públics en la millora de la transparència i rendició de comptes
Tot i no haverse establert procediments formals de participació en aquesta primera fase de gestió
de la transparència i de la rendició de comptes a l’Ajuntament de Calvià, es va traslladar a tots/es
els/les empleats/des públics de l’Ajuntament de Calvià un vincle a un formulari en línia, durant el
mes de novembre de 2015, prèviament a la publicació del Portal de Transparència, per recollir les
seves aportacions quant a contingut a publicar i/o suggeriments relacionats. Les aportacions,
totes anònimes, s’han tractat juntament amb les aportacions de la ciutadania, i la majoria fan
referència a la tipologia de continguts que consideren prioritaris. En total hi va haver 88
aportacions.

 3 sessions formatives Onlyoffice (3 i 14 de
setembre, 21 d’octubre), 18 persones formades.
 3 sessions formatives agenda (22 setembre, 6
d’octubre i 4 de novembre) batle, 2 persones
formades.
 2 sessions informatives SAC, 10 persones
formades

 Aportacions al portal de transparència, adreçat a tots
els empleats públics de l’Ajuntament (20 d’octubre
de 2015)
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2. Garantir el compliment normatiu en matèria de transparència
2.1. Posada en marxa d'un web o portal de transparència
2.1.1. Disseny i posada en marxa d'un web o portal de transparència
Davant la propera entrada en vigor de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, el batle de Calvià signa,
l’1 de juliol de 2015, l’adhesió a l’Acuerdo Marco de colaboración entre la Administración General
del Estado (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) y la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP) para promover y facilitar el desarrollo de la la Ley 19/2013, de 9
de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y bien gobierno en las entidades
locales, que possibilita que Calvià pugui fer ús d’un portal de transparència, una aplicació estatal
adaptada a les entitats locals, per inclourehi la publicitat activa exigida per la llei.
Durant els mesos de setembre, octubre i novembre es varen fer diferents proves i activitats
d’experimentació amb l’aplicatiu estatal, però donades les dificultats tècniques en el
desenvolupament del recurs, encara en fase de construcció i de preproducció, i atès que la data
d’entrada en vigor de la norma era molt propera, es va decidir definir, desenvolupar i activar, amb
recursos propis de l’Ajuntament de Calvià, un Portal de Transparència provisional dins el web
municipal. L’11 de desembre de 2015, el Portal de Transparència de Calvià es va fer públic
complint, així, a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
Es considerà convenient esperar a la finalització de la plataforma Portal de Transparència de
l’Estat, adaptada a les entitats locals, per poder valorar adequadament la conveniència del seu
ús.

 Acord MINHAP/FEMP en matèria de transparència
 Portal de Transparència de Calvià
 Nota de premsa 11desembre de 2015

2.2. Elaborar, publicar i mantenir actualitzats els continguts de publicitat activa
2.2.1. Elaborar i publicar el catàleg de publicitat activa
La publicitat activa és aquella informació relativa al govern i a la gestió pública que l’Ajuntament
ha de facilitar a la ciutadania, de forma gratuïta i sense sol·licitud prèvia, mitjançant la seva
publicació al web municipal i/o al seu Portal de Transparència.
La llei i l’ordenança municipal de transparència determinen quina informació mínima s’ha de
publicar en el portal de transparència de Calvià, si bé es pot decidir incrementar, o no, aquesta
informació.
En el cas de l’Ajuntament de Calvià, que compta amb una ordenança pròpia sobre transparència i
que ha decidit, també, incrementar alguns indicadors (per decisió de l’equip de govern i per acord
de plenari), la informació a publicar s’agrupa en vuit blocs de continguts:

 Catàleg de publicitat activa
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Organització
Alts càrrecs
Informació Jurídica
Contractes i subvencions
Informació econòmica i financera
Territori
Serveis
Sol·licituds d’accés a informació pública

Des del Portal de Transparència de l’Ajuntament de Calvià es pot accedir, des del dia 11 de
desembre de 2015, a la presentació dels grups i dels continguts de cada un d’ells, a manera de
catàleg, per facilitar a la ciutadania la recerca i l’accés a la informació.
2.2.2. Elaborar/adaptar i mantenir els continguts de publicitat activa
L’Ajuntament de Calvià disposa de la informació pública requerida tant per la llei com per
l’ordenança municipal de transparència, però no la té, en molts casos, elaborada amb els
requisits específics, determinats per norma, per ser publicats en el Portal de Transparència. En la
majoria de casos, a més, no es compta amb automatismes que facilitin les adaptacions
necessàries per produir informació publicable d’acord amb els requisits establerts. Aquest fet ha
implicat i implica, en gran manera, un esforç important dels empleats públics, d’adaptació i
reelaboració de la informació.
La gestió interna de la informació pública, davant els nous reptes de transparència del govern i de
la gestió municipal, i davant la propera entrada en vigor de la normativa reguladora del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, està iniciant un procés de
canvi per optimitzar al màxim la gestió interna i la posada a disposició de la informació a la
ciutadania mitjançant processos automatitzats.
2.2.3. Publicar i actualitzar la informació al web municipal i/o al portal de transparència
En el Portal de Transparència de Calvià es publica, des de l’11 de desembre de 2015, la
informació continguda en el catàleg de publicitat activa, una vegada ha estat actualitzada,
adaptada o reelaborada per les diferents àrees i serveis municipals que la generen:




8 blocs de contingut.
57 pàgines.
més de 200 vincles i/o documents.
 Vegeu la informació al portal de transparència

2.2.4. Elaborar la informació en formats reutilitzables

 Vegeu la informació al portal de transparència

9

S’entèn per reutilització l’ús de dades que obren en poder de les Administracions i organismes
del sector públic, per persones físiques i jurídiques, amb finalitats comercials o no comercials,
sempre que aquest ús no constitueixi una activitat administrativa pública.
Publicar la informació en formats que en permetin la reutilització, d’acord amb el que preveu la
Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, implica l’ús
intern de formats llegibles per màquines, conjuntament amb les seves metadades, complint
normes formals obertes (concretament, usant estàndards classificats), sempre que això sigui
possible, apropiat i no suposi un esforç desproporcionat als òrgans que la generen.
L’Ajuntament de Calvià ha iniciat la publicació, en aquest sentit, de diferents arxius de gran
interès públic en formats reutilitzables: la relació de contractes administratius, de convenis, de
subvencions, i la relació de llocs de treball. La revisió interna dels processos i recursos de gestió
de la informació i de la documentació, facilitarà, sens dubte, l’increment raonable de la publicació
de dades en formats reutilitzables.
2.2.5. Garantir l'accessibilitat de la informació
Que la informació sigui accessible implica que ha d’estar estructurada sobre els documents i
recursos d’informació, amb vistes a facilitarne a la ciutadania la identificació, la recerca i l’accés.
També implica que ha d’estar a la disposició de les persones amb discapacitat en una modalitat o
formats adequats, conformement al principi d’accessibilitat universal.
Per tal de garantir l’accessibilitat de la informació a persones amb discapacitat (visual i auditiva),
resulta imprescindible realitzar una complexa adaptació del gestor de continguts general del web i
del portal de transparència de Calvià, que en aquests moments està en fase d’estudi.
Amb criteris d’accessibilitat a la informació, s’ha elaborat un portal de transparència estructurat
de tal manera que facilita, des del primer moment, la recerca i l’accés a la informació a les
persones que la volen consultar, en un màxim de 4 clics.
 Vegeu la informació al portal de transparència

2.2.6. Garantir la claredat i l'amabilitat de la informació
La informació del portal de transparència s’ha de presentar, en la mesura que sigui possible, de
forma amable i comprensible per a tothom.
En aquest sentit, s’han incorporat descriptors a cada un dels continguts publicats en el portal de
transparència de Calvià per facilitar, a les persones que els consulten, la comprensió de la
informació que troben publicada.
 Vegeu la informació al portal de transparència
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2.3. Crear i publicar el procediment d'atenció a les sol·licituds d'accés a la informació
pública i garantir el compliment dels terminis de resposta
2.3.1. Dissenyar un procediment d'atenció i resposta a les sol·licituds d'accés a informació
pública que harmonitzi les garanties jurídiques amb la facilitat d'accedir a aquest dret
Des de l’11 de desembre de 2015 es troba publicat, en el Portal de Transparència de Calvià, el
procediment per sol·licitar accés a informació pública, juntament amb un formulari específic de
sol·licitud d’informació.
S’han previst dues vies per facilitar el tràmit a la ciutadania amb plenes garanties jurídiques:



Presencial, per realitzar a cada un dels punts de Registre de l’Ajuntament de Calvià.
Telemàtica, per realitzar en línia, mitjançant el web municipal, una vegada queda
acreditada la identitat de la persona sol·licitant.
 Procediment presencial i electrònic

2.3.2. Atendre i respondre de forma adequada i en termini les demandes concretes
d'informació pública que es plantegin
Des del l’11 al 31 de desembre de 2015, s’ha registrat a l’Ajuntament de Calvià una única
sol·licitud d’accés a la informació pública.

Quan va finalitzar el mes de desembre de 2015, l’expedient estava en tràmit, i es donava
compliment als criteris i terminis establerts per la llei i l’ordenança municipal de transparència.
 Sol·licitud d’informació

2.4. Crear l'estructura municipal de direcció, informació i gestió de la transparència
2.4.1. Crear i mantenir una estructura qualificada de direcció i coordinació en matèria de
transparència municipal
Des del mes de juny de 2015 es crea, com s’ha explicat al punt 2 d’aquesta memòria, la Direcció
General de Transparència i Rendició de Comptes, més tard denominada de Transparència i
Innovació a l’Administració.

 Nomenaments director general i equip tècnic
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Compta, des del primer moment, amb un director general i, des del mes de juliol, amb dues
tècniques, funcionàries de l’Ajuntament de Calvià, que assumeixen la gestió dels projectes de la
direcció general.
L’evolució dels projectes iniciats el mes de juny de 2015 i la generació de nous projectes
determinarà la necessitat, o no, d’incrementar l’equip tècnic i/o d’incorporar una figura de suport
administratiu.
2.4.2. Adaptar l'estructura interna que garanteixi la informació i la gestió de la transparència
municipal
L’organització municipal requereix una adaptació per tal de poder atendre, de forma ordenada i
estable, les obligacions determinades per la normativa i les directrius municipals en matèria de
transparència.
Sense formalitzar, de moment, el nou model organitzatiu, s’opta per comptar amb la participació
lògica de totes les àrees i serveis municipals, responsables d’elaborar, adaptar i publicar la
informació inclosa en la denominada publicitat activa, i de resoldre les sol·licituds d’accés a
informació pública. Per tal de garantir una participació operativa i ordenada, s’assignen contactes
responsables de transparència a cada una de les àrees i serveis municipals, persones
encarregades de coordinarse amb la direcció general de Transparència i Innovació a
l’Administració pel que fa al seguiment de les obligacions en matèria de transparència. Es
compta, també, amb l’equip de professionals del Servei d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament
de Calvià per informar les persones interessades i registrar les sol·licituds d’accés a informació
pública.
Globalment, és l’equip de la Direcció General de Transparència i Innovació a l’Administració qui
s’encarrega de dirigir, coordinar i facilitar tot aquest procés, traslladant, en primer lloc, aquest
model de treball a l’equip de govern, personal directiu i persones responsables de transparència
de totes les àrees i serveis municipals, aportant recursos, orientació i formació. També
s’encarrega de gestionar i tramitar la publicació de la informació corresponent en el Portal de
Transparència de Calvià.
Les àrees i els serveis de Comunicacions, Serveis Jurídics, Protecció de dades, Sistemes
d’Informació i Comunicació, Organització i Qualitat, estan presents, com a cooperadors
necessaris, en tot el procés d’adaptació de l’organització als nous requeriments normatius i
estratègics.
 Procediments

2.4.3. Formalitzar convenis de col·laboració amb els organismes autònoms i les empreses
municipals

 Conveni AjuntamentIMEB
12

La llei i l’ordenança municipal de transparència són d’aplicació a l'Ajuntament de Calvià, als
organismes autònoms i entitats públiques empresarials vinculades o dependents, les societats de
titularitat municipal o participades majoritàriament per l'Ajuntament, i les fundacions d'iniciativa
pública municipal o de participació majoritària municipal, ja sigui en la dotació fundacional o en
els seus òrgans de govern
Amb la finalitat de facilitar una implementació inicial a empreses municipals i organismes
autònoms, i de facilitar a la ciutadania l’accés a la informació, es planteja la signatura de convenis
de col·laboració amb Calvià 2000, Llar de Calvià i IMEB.
L’Ajuntament de Calvià, mitjançant la Direcció General de Transparència i Innovació a
l’Administració, es compromet a donar suport a aquestes entitats, posant a la seva disposició el
portal de transparència, assessorament, formació i instruments que els facilitin el compliment de
les obligacions en matèria de transparència.
L’any 2015 es signa el primer conveni amb l’IMEB.
2.4.4. Informar i formar les àrees i els serveis implicats
En aquesta primera fase d’implementació de la transparència a l’Ajuntament de Calvià, la
formació de l’equip directiu i tècnic de la nova Direcció General de Transparència i Innovació a
l’Administració ha estat imprescindible.
La formació específica rebuda ha estat la següent:
 Transparència i participació ciutadana. 16 de setembre de 2015. SOCINFO. Madrid.
 Administració i gestió de les eines del portal de la transparència. 10 i 11 de setembre de
2015. INAP. Madrid.
 Llei de transparència i bon govern. 22 i 23 d’octubre de 2015. FEMP. Madrid.

 Participació a 3 sessions formatives. Hi han
participat 3 empleats/des públics responsables de
direcció i de gestió.

3. Incrementar i reforçar la transparència municipal
3.1. Desenvolupar normativa, estructura i codis d'àmbit local que recullin i ampliïn els
preceptes sobre transparència continguts en la Llei 19/2013, de 9 de desembre
3.1.1. Tramitació i publicació d'una ordenança municipal
Sense que hi hagi cap precepte legal que obligui a prendre aquesta determinació, el 26 de març
de 2015, el Ple de l’Ajuntament de Calvià acordà l’aprovació inicial de l’Ordenança Municipal de
Transparència, Accés a la Informació i Reutilització, elaborada a partir d’un model compartit amb
totes les entitats locals per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP).
 Ordenança municipal
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Una vegada finalitzat el termini legal d’informació pública de l’Ordenança inicial i realitzats tots els
tràmits normatius corresponents, queden registrades un total de tres al·legacions.
Analitzades i haventse estimat en part les al·legacions realitzades, l’Ordenança de
transparència, accés a la informació i reutilització de Calvià s’aprova definitivament per acord de
plenari el 24 de setembre de 2015, es publica en el BOIB número 172, de 21 de novembre de
2016, i entra en vigor el dia 10 de desembre de 2015.
3.2. Adaptar els criteris municipals de transparència a estàndards reconeguts en l'àmbit
nacional i internacional
3.2.1. Incorporar al catàleg de publicitat activa nous continguts definits per Transparència
Internacional per als ajuntaments
Amb la denominació de “Transparency International España” es va constituir, l’any 2006, una
associació sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, que té, entre
les seves finalitats, la de fomentar la transparència i el desenvolupament democràtic, econòmic i
social de les institucions públiques i privades, tant a Espanya com a altres països, especialment
en vies de desenvolupament.
Entre les seves activitats, elabora, periòdicament, indicadors adreçats a avaluar el nivell de
transparència dels ajuntaments. L’Índex de Transparència dels Ajuntaments (ITA) està orientat a
conèixer i comparar el nivell efectiu de transparència i d’obertura informativa dels Ajuntaments cap
a la ciutadania i davant la societat en general.
Des de fa anys avalua, d’ofici, els ajuntaments espanyols que tenen una població superior a
65.000 habitants, però també contempla la possibilitat que els ajuntaments amb població inferior
puguin sol·licitar una avaluació voluntària.
Si bé l’increment d’indicadors de transparència de l’Ajuntament de Calvià està en una primera
fase de valoració, es decideix incorporarne alguns, de forma progressiva, fins arribar, a final de
legislatura, a l’objectiu determinat en el punt 15 de l’Acord d’investidura subscrit entre el Batle de
Calvià i diferents grups polítics del Consistori, el mes de maig de 2015, que recull el compromís
d’obtenir una puntuació del 95% en transparència, d’acord amb els criteris ITA.
Durant





l’any 2015 s’incorporen els indicadors ITA següents:
El perfil biogràfic del batle i dels regidors de l'ajuntament.
Adreces electròniques del batle i de cada un dels regidors i regidores de l'ajuntament.
La relació individualitzada de càrrecs de confiança.
L’agenda institucional del batle.
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3.2.2. Elaborar/adaptar i publicar els continguts definits per Transparència Internacional al
web municipal o al portal de transparència
L’any 2015 es publiquen, en el Portal de Transparència de Calvià, els indicadors determinats per
Transparència Internacional descrits a l’apartat anterior.
 Vegeu el portal de transparència

3.2.3. Adaptar els criteris municipals a altres estàndards de qualitat
Mantenirse atents a tendències, experiències…, en matèria de transparència i rendició de
comptes és imprescindible per millorar els criteris municipals en aquests àmbits. En aquest
sentit, una de les estratègies que l’Ajuntament de Calvià adopta és el treball en xarxa amb altres
entitats i professionals, a nivell autonòmic i nacional.
El 24 de setembre de 2015, considerant que el treball en xarxa pot facilitar, sens dubte, la tasca
d’abordar millor les obligacions de la Llei 19/2013, compartint enfocaments i recursos amb la
resta d’entitats locals espanyoles, s’acorda en sessió plenària l’adhesió a la “Red de Entidades
Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana”, impulsada per la FEMP.
L’adhesió implica treballar de manera conjunta amb la finalitat de promoure la innovació i la millora
permanent de la relació entre els governs locals i la ciutadania sota els principis del govern obert,
i mitjançant l’intercanvi d’experiències, l’aprenentatge permanent, el treball en xarxa i el
desenvolupament de projectes. Durant l’any 2015 no s’han duit a terme reunions operatives, atès
que la xarxa d’entitats es troba en un moment de creació i d’organització interna.
Amb la mateixa finalitat, s’estableixen contactes i reunions inicials amb altres administracions
públiques de la CAIB (Govern Balear, Consell de Mallorca, Ajuntament de Palma, Ajuntament
d’Alcúdia), i s’inicia la participació telemàtica a xarxes cooperatives en temes de transparència
municipal (novagob). Les aportacions rebudes, si bé no es poden quantificar, sí han suposat
l’activació del debat municipal sobre els criteris qualitatius de la transparència i de la rendició de
comptes.

 Acord adhesió Red de Entidades Locales por la
Transparencia y la Participación (FEMP)
 Notes de premsa

3.3. Revisar procediments i incorporar automatismes en l'elaboració i gestió de la informació
pública, que n’optimitzin la posada a disposició a la ciutadania
3.3.1. Incorporar automatismes que optimitzin la posada a disposició de la informació pública
a la ciutadania
Davant les grans dificultats observades en la gestió de la informació pública a l’Ajuntament de
Calvià, per facilitarne l’adaptació i posterior publicació en el Portal de Transparència, d’acord amb
els requisits establerts normativament, es valora necessari incorporar, progressivament, sistemes
de gestió informativa que contenguin automatismes que facilitin i agilitzin la posada a disposició
de la informació a la ciutadania.
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El 16 de desembre de 2015, el batle signa la sol·licitud d’adhesió de l’Ajuntament de Calvià a la
Plataforma de Contractació de l’Estat.
4. Establir mecanismes estables de rendició de comptes a l'Ajuntament, i convertirlo en quelcom
consubstancial a l'organització i que permeti que els seus responsables polítics i directius
realitzin aquest tipus d'activitat de forma habitual i continuada
4.1. Dissenyar la metodologia que regirà la rendició de comptes en el Ple i a les diferents
zones de Calvià
4.1.1. Establir sistemes tecnològics de trasllat d'informació sobre la gestió municipal als i les
representants públics (batle, tinents de batle, regidors i regidores)
Si bé el disseny de la proposta conceptual i metodològica de la rendició de comptes a
l’Ajuntament de Calvià es troba en una fase inicial de desenvolupament i de debat, ja
s’identifiquen i s’aporten, des de la direcció general de Transparència i Innovació a l’Administració,
eines i recursos que permeten el trasllat de la informació relativa a la gestió municipal de totes les
àrees i els serveis als representants públics.
La selecció d’un recurs de gestió de projectes, OnlyOffice, permet que tota l’organització
comparteixi criteris de planificació i comunicació de l’avanç dels seus objectius, i que aquesta
informació pugui ser consultada, en línia, pels càrrecs directius de les àrees i pels/per les
representants públics.

 Guia adaptada ús onlyoffice

5. Informar i sensibilitzar la societat del municipi en transparència per facilitarlos la participació
en els assumptes públics
5.1. Impulsar la cultura de la transparència i rendició de comptes entre la ciutadania
5.1.1. Informar sobre els requeriments normatius, estratègics i tendències a la ciutadania
Comptant amb una estructura municipal encara embrionària i centrada en l’activació de
l’organització interna per donar compliment als requeriments normatius de transparència,
l’objectiu d’informar la ciutadania ha estat, també, una prioritat.
L’objectiu ha estat proporcionar una informació bàsica i inicial en matèria de Transparència (drets
dels ciutadans, responsabilitats i organització municipal), de cara a l’entrada en vigor de la
normativa estatal i local. El web municipal ha estat el mitjà principal d’informació i, en particular,
el portal de transparència de l’Ajuntament de Calvià, que està operatiu des de l’11 de desembre
de 2015.
 Vegeu el web municipal/portal de transparència
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Des del portal de transpàrència, qualsevol persona interessada ha pogut accedir a informació
sobre els requeriments normatius en matèria de transparència, sobre el procediment de sol·licitud
d’accés a informació pública i sobre tota la informació denominada publicitat activa que es troba
publicada al web municipal.
5.1.2. Comunicar plans, avenços i resultats de la gestió de transparència i rendició de
comptes municipal a la ciutadania
En aquest sentit, tot i estar a la primera fase de definició i desenvolupament d’una estratègia
municipal de transparència i de prioritzar el compliment normatiu de cara a l’entrada en vigor de la
llei i de l’ordenança municipal, s’han anat comunicant puntualment els avenços en matèria de
transparència a la ciutadania, utilitzant els mitjans següents:







Ràdio Calvià : intervencions setmanals, els dimecres, de 20 minuts cada una, des del 14
de setembre de 2015 (un total de sis intervencions).
Revista Calvià!: publicació d’un article a la revista número 51 d’octubrenovembre de
2015.
Notícies web municipal: cinc notícies publicades (sobre l’ordenança municipal de
transparència, sobre la reunió de diferents entitats per millorar la transparència municipal,
sobre la publicació de noves dades, sobre la consulta ciutadana de transparència, i sobre
el portal de transparència de Calvià).
Web municipal: els mesos d’octubre i novembre, es publica en el web municipal
l’estadística quinzenal d’aportacions de la ciutadania al portal de transparència.
Comunicats de premsa : elaboració de tres comunicats de premsa relatius a
transparència municipal (sobre la incorporació de nous continguts, sobre la consulta
ciutadana relativa a continguts preferents del portal de transparència, sobre la publicació
del portal de transparència).

 Revista Calvià! núm. 51
 Âudios entrevistes Ràdio Calvià
 Notícies web; comunicats de premsa; resultats
qüestionari web sobre portal de transparència

5.1.3. Possibilitar, facilitar i mantenir mecanismes de participació de la ciutadania en la
millora de la transparència i rendició de comptes, aprofitant l'avenç en noves tecnologies de la
informació i comunicació
En aquesta primera fase de gestió de la transparència i rendició de comptes a l’Ajuntament de
Calvià no s’han establert procediments formals i estables de participació ciutadana, però durant el
mes de novembre de 2015, les persones interessades varen poder traslladar aportacions i
suggeriments, en un formulari en línia, quant als continguts a publicar en el Portal de
Transparència de l’Ajuntament de Calvià.
Les aportacions de la ciutadania, totes anònimes, s’han tractat juntament amb les aportacions
dels empleats públics, i la majoria fan referència a la tipologia de continguts que consideren
prioritaris. En total hi va haver 88 aportacions.

 qüestionari web sobre portal de transparència i
resultats
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4. Algunes xifres de transparència i rendició de comptes 2015
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5. Annexos
Annex 1. Diagnòstic inicial de
transparència de l'Ajuntament de
Calvià
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Annex 2 . Opinió ciutadana sobre la transparència de l'Ajuntament de Calvià
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Annex 3. Opinió dels empleats i empleades de l'Ajuntament de Calvià sobre transparència
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Annex 4. Consulta ciutadana sobre continguts del portal de transparència
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