
Transparència

Continguts

1 Publicació de l'estructura orgànica Número d'elements interns de gestió de l'entitat (organigrama, personal, consell d'administració,…)
2 Publicació de les comptes anuals i el seu grau de compliment
3 Publicació de ordre del dia i actes de les reunions del consell d´administració
4 Públicació d'auditoría tècnica de la xarxa e instal·lacions
5 Publicació dels llocs de treball i remuneracions
6 Publicació de les ordenançes fiscals i del reglament del servei
7 Publicación de memoria anual técnico-econòmica 

8 Contratacions Existeix un sistema d'información de les contratacions realizades
9 Sistema de contratació Existeix un sistema de contratació actualizada

10 Perfil del contratante
11 Es fa la publicació de la informació actualizada de contractes i licitacions
12 Es fa el desglos de les fonts de financiació
13 Es publiquen els convenis de col·laboració amb entitats 

14 Existeix concurs de proveedors o servei de compres centralitzades

15 Acces a la informació sobre la qualitat de l'aigua
16 Son publicades i quins paràmetres inclouen les analítiques de l'aigua Informació a l´abast de tothom sobre la qualitat de l´aigua
17 Informació púbica sobre el sistema d'abastament/depuració
18 Peticiones d'informació Peticions d'informació institucional en relació amb el número de persones suministrades
19 Queixes relacionades amb la informació institucional Queixes relacionades amb la informació institucional de l'entitat
20 Existeix un registre públic de queixes i respostes.

21 Auditorías externes ( independents i per empreses d’economia social )

22 Transparència digital L'entitat disposa de pàgina web, estructurada en apartats amb aspectes tècnics
23 Responsabilitat social corporativa i difusió de valors Grau d'aplicació de la política sobre Responsabilitat Social Corporativa i difusió dels valors

24 Existeix un pla de lluita i control contra la corrupció Baremació de les mesures implantades en l'empresa per a la lluita contra la corrupció
25 Existeix un pla de millora de la transparència Baremació de plans i polítiques implantades per l'aument de la transparència institucional

26 Hi som explicats els conceptes de la factura amb claretat

En qué medida participa la ciudadanía en la elaboración y gestión de la transparencia institucional.

Existe departamento autónomo y específico con presupuesto/ qué % representa sobre la factura.


