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Decrets de l’Alcaldia
Decret. En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l’article 13 de la
Carta Municipal de Barcelona
Primer. Crear el Consell Assessor per a la Transparència de l’Ajuntament de
Barcelona.
Segon. Determinar la seva composició, que serà la següent:
Presidència:
−

Tercera Tinència
Transparència.

d’Alcaldia

de

Drets

de

Ciutadania,

Participació

i

Vicepresidència:
−

Gerència de Recursos

Membres:
−
−
−

Fins a set membres designats entre persones físiques o jurídiques
vinculades a l’acció ciutadana en l’àmbit de la transparència i bon govern.
Dues persones designades entre membres de l’Oficina per a la
Transparència i Bones Pràctiques (OTBP) de l’Ajuntament de Barcelona.
El director/a de l’arxiu municipal.

Secretaria:
−

Secretaria Delegada de la Gerència de Recursos

Tercer. Assignar-li les següents funcions:
−
−
−
−
−

Esdevenir un espai de debat, reflexió i seguiment de les polítiques de
transparència de l’Ajuntament de Barcelona.
Assessorar a l’Ajuntament de Barcelona en temes vinculats a la
transparència i fer seguiment i avaluació del compliment de la normativa
vigent en aquesta matèria.
Demanar i rebre informació sobre la implementació de les mesures de
transparència i bon govern de l’Ajuntament de Barcelona.
Emetre dictàmens quan els membres del consell ho considerin oportú o
sigui sol·licitat per algun dels òrgans de govern de l’Ajuntament.
Informar la memòria anual de l’Oficina per a la Transparència i Bones
Pràctiques (OTBP), amb la formulació de les recomanacions que consideri.

Quart. Establir la següent forma de funcionament:
−
−
−
−
−
−

El Consell Assessor per a la Transparència es podrà reunir en plenari i/o en
comissions de treball.
El Consell Assessor es reunirà, com a mínim, quatre cops a l’any en plenari i
en comissions, sempre que ho consideri oportú.
Podran assistir, a instància dels membres del Consell Assessor, personal
tècnic de l’Ajuntament o extern, que tindrà veu, però no vot, tant als
plenaris com a les comissions de treball.
Els membres del Consell Assessor seran nomenats per decret d’alcaldia per
a un termini de quatre anys, prorrogables, com a màxim, un mandat més.
El seu càrrec no serà retribuït, sense perjudici de les dietes que en concepte
de trasllat puguin derivar-se de l’exercici de les seves funcions.
Les causes de cessament dels seus membres són les següents:
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a)
b)
c)
d)
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Pel transcurs del seu mandat, excepte si és renovat expressament.
Per renúncia.
Per sentència ferma d’inhabilitació per desenvolupar un càrrec públic.
Per incompatibilitat.

Barcelona, 17 de març de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano .
(Ref. 732/2016)
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