RENDIM COMPTES
juny 2015-novembre 2016

ÀMBIT:
SUBÀMBIT:

CALVIÀ, MUNICIPI OBERT I SEGUR
TRANSPARÈNCIA

RESPONSABLES POLÍTICS: M.del Carmen Iglesias
DIRECTIUS: Jaime Tovar
* N: no iniciat
P: en procés
F: finalitzat

PROGRAMA
ESTRATÈGIA DE
TRANSPARÈNCIA I RENDICIÓ
DE COMPTES

OBJECTIU
Elaboració del Pla director de
Transparència i Rendició de
Comptes

TRANSPARÈNCIA I RENDICIÓ Garantir el compliment
DE COMPTES
normatiu en matèria de
transparència

Incrementar i reforçar la
transparència municipal

ACTUACIONS PREVISTES
Diagnòstic de la situació de transparència a
l'Ajuntament de Calvià
Elaboració i aprovació del Pla director de
Transparència i Rendició de Comptes
Posada en marxa d'un web o portal de
transparència

EVIDÈNCIES/RESULTATS
Realitzat el diagnòstic de la situació inicial de transparència, el mes d'octubre de 2015
Pla 2016-2019 elaborat, pendent de consulta ciutadana i d'aprovació definitiva

El Portal de transparència de Calvià és accessible a la ciutadania des del 12 de desembre de 2015. El
Portal conté:
. 7 blocs de contingut, 1 bloc de sol·licituds d'accés a informació pública, i 1 bloc d'aportacions ciutadanes
. 57 pàgines d'informació pública
. més de 200 vincles i documents informatius
De desembre de 2015 a octubre de 2016 ha rebut 5.193 visites
Elaborar, publicar i mantenir actualitzats els
En el Portal de Transparència de Calvià es troba publicada informació pública determinada per la
continguts de publicitat activa
normativa vigent, des del 12 de desembre de 2015
Crear i publicar el procediment d'atenció a les
El procediment d'atenció a les sol·licituds d'accés a informació pública es troba publicat en el Portal de
sol·licituds d'accés a la informació pública i
Transparència de Calvià des del 12 de desembre de 2015.
garantir el compliment dels terminis de resposta Han estat registrades un total de 25 sol·licituds d'accés a la informació pública, de les quals 2 s'han derivat
a altres administracions, 20 s'han resolt favorablement, i 3 estan en tràmit.
Desenvolupar normativa, estructura i codis
El mes de desembre de 2015 va entrar en vigor l'Ordenança Municipal de Transparència, Accés a la
d'àmbit local que recullin i ampliïn els preceptes Informació i Reutilització. Aquesta ordenança recull i amplia els preceptes de la Llei 19/2013, de 9 de
sobre transparència continguts en la Llei
desembre
19/2013, de 9 de desembre
Adaptar els criteris municipals de transparència S'ha incorporat més informació al Portal de Transparència de Calvià, no requerida per la normativa de
a estàndards reconeguts en l'àmbit nacional i
transparència, destacant:
internacional
. Agendes públiques, del batle i de l'equip de govern
. Perfil biogràfic de l'equip de govern, alts càrrecs i personal eventual
. Retribucions de l'equip de govern, alts càrrecs i personal eventual
. Retransmissió dels plens en directe pel canal de YouTube de l'Ajuntament de Calvià
S'han iniciat els tràmits informatius per sol·licitar l'avaluació voluntària en matèria de transparència de
l'Ajuntament de Calvià per l'organisme Transparència Internacional
Adhesió, el mes de setembre de 2015, a la Xarxa d'Entitats Locals per la Transparència i Participació
ciutadana de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies
Possibilitar la participació de grups polítics,
S'ha compartit l'esborrany del pla director de transparència de l'Ajuntament de Calvià amb els grups
directius, empleats públics i ciutadans en la
polítics municipals, abans de la seva aprovació definitiva, per tal que hi facin les aportacions de millora
millora qualitativa i quantitativa de la
que considerin adients
transparència municipal
S'està preparant el trasllat del pla director de transparència de l'Ajuntament de Calvià a la ciutadania,
abans de la seva aprovació definitiva, per tal que es puguin fer aportacions
S'ha realitzat una enquesta, entre els empleats públics i ciutadania, en la qual han pogut indicar quins són
els continguts prioritaris que volen trobar publicats en el Portal de Transparència de Calvià. Les
aportacions realitzades durant el mes de novembre de 2015 es varen publicar en el Portal de
Transparència
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Incrementar i reforçar la
transparència municipal

RENDIM COMPTES
juny 2015-novembre 2016

ÀMBIT:
SUBÀMBIT:

CALVIÀ, MUNICIPI OBERT I SEGUR
TRANSPARÈNCIA

RESPONSABLES POLÍTICS: M.del Carmen Iglesias
DIRECTIUS: Jaime Tovar
* N: no iniciat
P: en procés
F: finalitzat

PROGRAMA

ACTUACIONS DE REFORÇ A
LA TRANSPARÈNCIA
MUNICIPAL

OBJECTIU

ACTUACIONS PREVISTES
Incrementar la qualitat i millorar l'accés a la
informació

EVIDÈNCIES/RESULTATS
S'han incorporat, en alguns casos en que la informació és complexa, documents explicatius (pressuposts
municipals, per exemple) i en tots els casos s'han incorporat descriptors de la informació i accessos
directes a les normatives reguladores (contractes, convenis, subvencions, oferta pública d'ocupació,
processos selectius...)
L'estructura del Portal de Transparència de Calvià permet identificar diferents blocs de contingut i, a cada
un d'ells, es visualitza un índex amb la informació que es pot trobar publicada. En termes generals, es pot
accedir a la informació en un màxim de 3 clics
Les actes dels plens municipals es podran visualtzar, en el web municipal, mitjançant vídeo-actes: es
podrà seleccionar la reproducció íntegra dels plenaris o optar per visualitzar determinats punts del dia
d'interès, o filtrar les intervencions dels diferents ponents
Desenvolupada la metodologia de rendició de comptes a la ciutadania

Establir mecanismes estables
de rendició de comptes a
l'Ajuntament, i convertir-lo 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
Informar i sensibilitzar la
societat del municipi en
transparència per facilitar la
seva participació en els
assumptes públics

Dissenyar la metodologia que regirà la rendició
de comptes en el Ple i en les diferents zones de
Calvià
Activar els diferents mecanismes de rendició de - Planificació de rendició de comptes del mes de novembre de 2016: actes públics per zones i acte general
comptes
de rendició de comptes amb la participació de tot l'equip de govern
- Activació del web de Rendició de Comptes 2016, www.noetquedisindiferent.com , en el qual s'informa
a la ciutadania dels actes prevists, s'informa sobre la gestió municipal i s'obre un espai en el qual s'hi
poden fer consultes sobre la gestió pública que seran ateses en els actes públics

Aprovar un Pla de prevenció
de la corrupció

Aprovació del Codi Ètic i Pa Anticorrupció

Recuperació de la figura
Defensor del Ciutadà

Impulsar la cultura de la transparència i
rendició de comptes entre la ciutadania

Informar i formar en matèria de codi ètic i
anticorrupció
Preparació d'un esborrany del Pla de Prevenció
de la Corrupció i un protocol d'actuació
Seguiment del Pla de Prevenció de la corrupció
y compliment del Codi ètic
Nomenament en Ple del Defensor del Ciutadà de
Calvià
Negociació i proposta de consens de les
candidatures
Revisar altres experiències municipals

N

x

x

x

x

x

- Portal de transparència de Calvià (www.calvia.com)
- Portal de rendició de comptes 2016 (www.noetquedisindiferent.com)
- Material de divulgació de la campanya de rendició de comptes
- més de 10 programes a Ràdio Calvià
- més de 5 notícies al web municipal
- més de 5 notes de premsa
- 2 documents informatius sobre transparència al web municipal
Recopilació d'experiències semblants d'altres administracions públiques, principalment de l'àmbit local
Previst per a l'any 2017
Previst per a l'any 2017
Previst per a l'any 2018 i 19
Previst per a l'any 2017-18
Previst per a l'any 2017
Previst per a l'any 2017
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RENDIM COMPTES
ACTUACIONS
DE REFORÇ
A
juny
2015-novembre
2016
LA TRANSPARÈNCIA
MUNICIPAL

ÀMBIT:
SUBÀMBIT:

CALVIÀ, MUNICIPI OBERT I SEGUR
TRANSPARÈNCIA

RESPONSABLES POLÍTICS: M.del Carmen Iglesias
DIRECTIUS: Jaime Tovar
Recuperació de la figura
Defensor del Ciutadà

PROGRAMA

OBJECTIU

Impulsar Oficina Control
Pressupostari
Revisar contractes
externalitzats
Realitzar auditories
econòmiques i de gestió
Revisar la concessió del servei
municipal d'aigua

* N: no iniciat
P: en procés
F: finalitzat

ACTUACIONS PREVISTES
Revisió de l' Estatut i de la memòria del
Defensor del Ciutadà i del Turista de Calvià
Definir un nou procediment sobre contractació
administrativa
Revisió dels serveis municipals gestionats
externament per empreses privades, mitjançant
la licitació de contractes de serveis
Activar les auditories econòmiques i de gestió

EVIDÈNCIES/RESULTATS
Previst per a l'any 2017
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Nou procediment de contractació per agilitzar la tramitació interna

x

Acord plenari per iniciar les auditories
x
Acord plenari per iniciar les auditories (juliol 2015)

Revisar la concessió del servei municipal d'aigua Acord plenari per iniciar les auditories
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