
             Cabrils, 24 d’abril de 2017 
 
 
Arran de la publicació dels resultats de l’Ajuntament de Cabrils a l’Infoparticipa 2016, des de la 

regidoria de Participació, Transparència i Regeneració Institucional hem procedit a analitzar la 

valoració obtinguda respecte al compliment del seus 52 indicadors. En aquest sentit, adjuntem 

una relació d’enllaços on es pot comprovar que donem resposta parcial o total a una part 

important dels indicadors valorats negativament. 

Abans però, assenyalar que el portal web de l’Ajuntament de Cabrils va més enllà del  

www.cabrils.cat ja que també es desdobla a través del nostre portal específic de govern obert i 

transparència https://www.seu-e.cat/web/cabrils/govern-obert-i-transparencia o de l’espai 

participatiu http://participa.cabrils.cat/. 

 

Anàlisi dels indicadors no validats per l’Ajuntament de Cabrils segons 

l’Infoparticipa 2016 

12. Es dóna informació sobre la composició dels òrgans de govern: ple, junta de govern i/o 

comissions informatives? 

Sí, en el següent enllaç: https://www.seu-e.cat/web/cabrils/govern-obert-i-

transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/organitzacio-politica-i-

retribucions/organs-de-govern-i-funcions 

14. Es publica l’organigrama complet amb els noms i cognoms de les persones responsables i 

les seves funcions? 

Sí, en el següent enllaç: https://www.seu-e.cat/web/cabrils/govern-obert-i-

transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/empleats-publics/plantilla-empleats-

publics 

15. Es publiquen les convocatòries amb els ordres del dia previs a la celebració dels plens 

municipals? 

Es publiquen com a notícies actuals i es marquen com a destacats en portada. 

A més, també s’afegeix la data del ple juntament amb l’ordre del dia a l’agenda del web 

municipal i es fan tuits a través de @cabrilsara: 
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16. Es publiquen les Actes del ple municipal? 

Sí, en el següent enllaç: https://www.seu-e.cat/web/cabrils/govern-obert-i-

transparencia/accio-de-govern-i-normativa/accio-de-govern-i-partits-politics/actes-de-ple 

17. Es publiquen els acords complerts de la junta de govern i/o les actes íntegres quan la 

junta de govern actuï en delegació del ple? (no es comptabilitzarà en els municipis amb menys 

de 5.000 habitants, que no hagin constituït la junta de govern) 

Sí, en el següent enllaç: https://www.seu-e.cat/web/cabrils/govern-obert-i-

transparencia/accio-de-govern-i-normativa/accio-de-govern-i-partits-politics/acords-de-junta-

de-govern 

24. Es publica informació sobre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i 

sostenibilitat financera i/o el nivell d’endeutament? 

Sí, en el següent enllaç: https://www.seu-e.cat/web/cabrils/govern-obert-i-

transparencia/gestio-economica/pressupost/compliment-dels-objectius-d-estabilitat-

pressupostaria 

i  

https://www.seu-e.cat/web/cabrils/govern-obert-i-transparencia/gestio-economica/gestio-

economica/endeutament  
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26. Es publica la relació de llocs de treball i les retribucions del personal laboral i funcionari 

de l’ajuntament, segons les categories? 

 

 
 

I també en els següents enllaços:  

https://www.seu-e.cat/web/cabrils/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-

organitzativa/empleats-publics/relacio-de-llocs-de-treball-rlt 

i 
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https://www.seu-e.cat/web/cabrils/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-

organitzativa/empleats-publics/retribucions-indemnitzacions-i-dietes-dels-empleats-publics 

29. Es publica l’inventari general del patrimoni de l’ajuntament? 
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I també en el següent enllaç: https://www.seu-e.cat/web/cabrils/govern-obert-i-

transparencia/gestio-economica/patrimoni 

30. Es publiquen tots els contractes formalitzats, majors i menors? 

Sí, en el següent enllaç: https://www.seu-e.cat/web/cabrils/govern-obert-i-

transparencia/contractes-convenis-i-subvencions/relacio-de-contractes/relacio-de-contractes-

oberts-i-negociats-historic 

i 

https://www.seu-e.cat/web/cabrils/govern-obert-i-transparencia/contractes-convenis-i-

subvencions/relacio-de-contractes/relacio-de-contractes-menors-historic 

37. Es publiquen els convenis signats, especificant les parts, el seu objecte i les obligacions 

econòmiques que se’n derivin, si és el cas? (en els casos en que no se no se n’hagin firmat 

s’explicitarà amb claredat) 

Sí, en el següent enllaç: https://www.seu-e.cat/web/cabrils/govern-obert-i-

transparencia/contractes-convenis-i-subvencions/convenis-i-subvencions/convenis-de-col-

laboracio 

43. Es dóna informació sobre la situació del municipi: dades del terme municipal, la població 

empadronada i la seva diversitat social, les activitats econòmiques, els equipaments 

culturals i d’oci...? 

Sí, en el següent enllaç: https://www.seu-e.cat/web/cabrils/govern-obert-i-

transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/informacio-institucional/informacio-del-

terme-municipal 

45. Es publica el contacte amb la persona responsable de Premsa, Informació i/o 

Comunicació de la Corporació, ja sigui tècnica o política? (Es validarà amb un contacte 

genèric, si és el cas). 

Sí, en el següent enllaç: https://www.seu-e.cat/web/cabrils/govern-obert-i-

transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/empleats-publics/responsable-de-

comunicacio/premsa 

51. S’ofereix al web la relació dels serveis que es presten (Carta de serveis) i els compromisos 
davant la ciutadania? 
De forma parcial es recullen part del serveis que ofereix l’Ajuntament.  
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52. Es proporcionen al web instruments per valorar els serveis, i per presentar queixes o 
suggeriments sobre el seu funcionament? 
Des de la tardor disposem d’un direcció de correu electrònica específica per fer-nos arribar 
queixes i suggeriments de qualsevol naturalesa, un canal que a més hem difós a través del 
propi web. 
https://www.seu-e.cat/web/cabrils/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-
tramits/serveis/atencio-ciutadana 
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