Bases reguladores de la convocatòria per a la presentació de persones
candidates a formar part de la Comissió Ciutadana de Transparència en
representació de les entitats ciutadanes
Primera.- Objecte de la convocatòria
L’objecte d’aquesta convocatòria és la designació de cinc persones per formar part de la Comissió
Ciutadana de Transparència, en representació d’entitats i associacions ciutadanes.
Segona.- Requisits de les entitats proposants
Podran proposar candidats o candidates per formar part de la Comissió Ciutadana de Transparència,
a) Entitats i associacions de la ciutat que estiguin inscrites al Registre Municipal d'Entitats i
Associacions Ciutadanes (RMEAC)
b) Entitats i associacions ciutadanes de caràcter supralocal.
Tercera.- Requisits de les persones proposades
Les persones proposades per les entitats i associacions hauràn de reunir, a la data d’inici del termini de
presentació de propostes, els següents requisits:
a)
b)

Ésser major d'edat.
Ser veí o veïna de Terrassa.

Quarta.- Presentació de les propostes de candidatura
Cada entitat podrà presentar només una persona com a candidata.
1.- Les propostes de candidat o candidata poden presentar-se
a)
b)

Per Internet, a través de la seu electrònica municipal, mitjançant formulari específic habilitat a
aquest efecte, signat electrònicament amb certificat digital.
Presencialment, a les Oficines d’Atenció Ciutadana.

2.- El formulari de presentació de persones candidates haurà d’anar acompanyat d’un document on
s’exposin els mèrits de l’entitat proposant en relació amb la transparència:
a) Que l'entitat proposant dona compliment a les obligacions de la Llei de transparència i de
l’Ordenança municipal de Transparència, accés a la informació i bon govern.
b) Que a l’espai web de l’entitat hi figura un apartat específic de transparència.
c) Que l’entitat proposant ha col•laborat amb altres entitats relatives a transparència (altres
Comissions, taules de treball, consells, ...) o ha treballat en temes directament relacionats amb la
transparència.
d) Que l’entitat ha participat en accions formatives en matèria de transparència, rebuda tant per
organismes públics com per entitats privades.
3.- Opcionalment, es podrà acompanyar la proposta d’un document que exposi, a criteri de l'entitat
proposant, els valors de la persona proposada com a candidata que la facin mereixedora del càrrec.
Cinquena.- Termini de presentació
El termini de presentació de propostes de candidats i candidates tindrà una durada d’un mes, amb inici
el dia 15 de març i finalització el dia 16 d’abril de 2018, ambdós inclosos.

Sisena.- Valoració de les candidatures presentades
La proposta de designació de les persones que hagin estat proposades per les entitats ciutadanes i que
finalment formin part de la Comissió Ciutadana de Transparència correspondrà a la Comissió
Informativa especial en matèria de transparència.
La valoració de propostes es farà atenent exclussivament als mèrits que figuren a la base quarta,
apartat 2n. Els aspectes insuficientment acreditats no seran valorats.
La Comissió, a la vista de la puntuació obtinguda per cada candidatura, formularà proposta de
designació a les persones proposades per les entitats que hagin obtingut major puntuació fins al
nombre màxim de places de vocal a cobrir (cinc).
En cas de no cobrir-se les cinc places, l’elecció s’efectuarà mitjançant sorteig entre la resta de
candidatures presentades que no hagin obtingut puntuació.
El procediment d'elecció mitjançant sorteig es farà col•locant en una urna els noms corresponents a les
entitats proposants. Resultaran elegides les primeres candidatures extretes fins al nombre de places a
cobrir.
Setena.- Nomenament i durada del càrrec
El nomenament dels membres de la Comissió prèviament designats segons el previst en les Bases
anteriors, es farà per Resolució del Regidor delegat en matèria de Transparència i tindrà una durada de
tres anys.

Terrassa, 8 de febrer de 2018
Javier García Romero
Regidor de Transparència

