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OFICINA ANTIFRAU DE CATATUNYA

Carrer Ribes, 3

O8OO3 BARCELONA

Aprovació definitiva de l'Ordenança de Transparència, Accés a la lnformació i Bon Govern

L'Ajuntament de Terrassa en Ple en sessió ordinària del dia 23 de Febrer de 2017 Ple va aprovar entre
d'altres els acords següents:

"En doto 24 de novembre de 2076 l'Ajuntament de Terrossq en Ple va oprovor iniciolment I'Ordenonça de

Tronsporènciø, Accés o lo informació i Bon Govern.

L'expedient ha estat exposøt ol públic des del 6 de desembre de 2076 ol 20 de gener de 2017, període en el
qual es podien presentar ol.legacions contro I'ordenanço øprovodo.

La Oficino Antifrou de Cotolunyo te entre les seves competències Io de formulor propostes i recomonocions
als orgonísmes públics sobre disposicions normatives vigents o en tràmit d'oprovació per tal de millorar
d'ajudar o enfortir la ¡ntegr¡tat d'oquestes institucions.

Dins el període d'exposició al públic ho estat presentot un escrit per pqrt de l'Oficina Antifrou de Cotalunyø

formulont un conjunt de recomonocions ol text de I'ordenonço de tronsparència, occés a la informoció i
Bon Govern qprovat iniciqlment.

Aquestes recomanocions fan referèncio q les Disposicions generals de I'ordenønço i els principis generøls

de Ia tronsporèncio (ørticles 3, 4 i 5); ols requeriments de lo publicitat øctiva (afticle 70); o I'exercici del
dret d'occés o lo informació público (articles 79, 20, 27, 22, 24 i 26; al Bon Govern -Codi de conductq
(orticle 36); a l'aplicoció de I'ordenonço (orticles a3 i 45); al procediment sancionador (orticle 50) i Ia
normotivo legal aplicoble suplètòriament (Disposició oddicional noveno).

L'equip de trebqll tècnic constituit per encàrrec de la Comissió lnformotiva per o la elaboració de Io
proposto tècníco de redoctot de I'ordenança, un cop analitzot el seu contingut, ha emès un informe en el
que es proposø qçceptqr les recomonocions formulodes per I'Oficina Antifrou de Catalunya incorporont-les
ql redactat de l'ordenonça.

Vist el contingut de lo memòria elaborodo en aplicoció de l'article 729 i següents de lq Llei 39/2075, de 7

d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administrqcions Públiques, en la que es fo polès que

en el procés d'elqboroció d'oquesto ordenanço s'hon garantit els principis de necessitot, eficàcia,
proporcionalitat, seguretot jurídica, transparèncio, i eficièncio i que s'ocrediten els principals objectíus que

Ia norma pretén assolir i que són:

En aquest sentit, els principals objectius de Ia normo són

Fomentar la transparènciø en l'administracíó municipal.
Mantenir o ougmentar l'estàndard de quolitot de Ia informoció que es publico al Portal de

Transparèncio en aplícació del principi de publícitot activa.
Clorificor, øgilitzar i simplificor l'occés o lo informoció no publicado ol Portal de Transporèncio, però
que té la consideroció d'informació público.

Garontir els drets de Iq ciutodonio en reloció qmb lq transporèncio, I'occés o lo informoció i el bon
govern.

Estoblir meconismes que facilitin el control de la ciutadonio sobre I'activitat municipal, la prestoció

dels serveis i els plons i programes que s'impulsen des de l'administració municipal.
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Vist I'informe tècnic de troctqment de les recomonqcions formulades, oixí com l'informe emès per lo
lnteruenció Generol,

Atès el que preveu farticle 778 del Decret Legislotiu 2/200j, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós
de lo Llei municipol i de règim locol de Catalunyo, i concordqnts de la Llei Regulodoro de les Boses de
Règim Locø|, segons els quols l'oprovoció de les ordenqnces i els regloments locols i de les seves eventuols
modifícacions s'ha d'ojustor ol procediment següent: o) Aprovoció inícial del ple. b) lnformació pública i
oudièncio dels interessots, per un període mínim de trento dies, perquè puguin presentor reclomocions i
suggeriments. c) Resolució de totes les reclomocions i els suggeriments presentats i oprovøció definitiva
del ple.

Per aquestes rqons i antecedents, lq Comissió lnformøtivo Especial en mqtèrio de Transporència,
proposo l'ødopció dels següents:

ACORDS:

PRIMER.- Estimar les recomanacions presentades per l'Oficino Antifrou de Cotalunyo en reloció amb
I'ordenanço municipol de Transparència, accés a lo Informació i Bon Govern de l'Ajuntament de Terrossa i
el seu sector públic,

SEGON.- Aprovar definitivoment l'Ordenonça de Transporèncía, Accés o lo informació i Bon Govern de
I'Ajuntøment de Terrosso i del seu sector públic, que incorpora les modificacions derivades de I'estimoció
de les recomonocions presentodes a que es fo referència o l'ocord anterior, el text de la quol s'ocompanya
com onnex ols presents ocords.

TERCER.- Publicar de formo íntegro els presents acords i notificar-los a les persones interessqdes.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en eltermini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva publicació.

No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació que consideri oportú, en defensa
dels seus interessos.

Terrassa,3 de març de2OL7

EL SECRETARI GENERAL ACCTAL,

lsidre Colás Castilla
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OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA

Carrer Ribes, 3

O8OO3 BARCELONA

Aprovació definitiva de l'Ordenança de Transparència, Accés a la lnformació i Bon Govern

L'Ajuntament de Terrassa en Ple en sessió ordinària del dia 23 de Febrer de 2OL7 Ple va aprovar entre
d'altres els acords següents:

"En dota 24 de novembre de 2016 l'Ajuntament de Terrassa en Ple va oprovor inicialment l'Ordenanço de

Transparència, Accés ø lo informació i Bon Govern.

L'expedient ho estat exposat al públic des del 6 de desembre de 2076 al 20 de gener de 20L7, període en el
qual es podien presentqr ql.legocions contra l'ordenonço aprovoda.

La Oficina Antifrou de Cotolunya te entre les seves competències Ia de formulor propostes i recomqnqcions
ols orgonismes públics sobre disposic¡ons normatives vigents o en tràmit d'aprovació per tal de millorar
d'ajudar o enfortir lo integritat d'aquestes institucions.

Dins e! període d'exposició at púbtic ha estot presentat un escrit per part de I'Oficino Antifrau de Catalunya

formulont un conjunt de recomonacions al text de I'ordenonço de tronspørència, occés o la informoció i
Bon Govern aprovot inicialment.

Aquestes recomonocions fon referència a les Disposicions generals de I'ordenonçø i els principis generøls

de lo transporèncio (articles j, 4 i 5); ols requeriments de lo publicitat octiva (orticle 10); o l'exercici del
dret d'occés o lo informoció pública (orticles 79, 20, 27, 22, 24 i 26; al Bon Govern -Codi de conducta
(article 36); a l'oplicoció de l'ordenonça (articles 4i i 45); al procediment soncionador (article 5O) i lo
normatívo legol oplicable supletòriament (Disposició addicional novena).

L'equip de treboll tècnic constituit per encàrrec de la Comissió lnformativa per o lo elaboració de lo
proposto tècnica de redactat de I'ordenonço, un cop analitzat el seu contingut, ha emès un informe en el
que es proposa occeptar les recomqnacions formulades per l'Oficina Antifrau de Cotolunyø incorporontJes
ol redactat de l'ordenanço.

Vist el contingut de Io memòrio elaborqdq en aplicació de I'orticle 129 i següents de Io Llei 39/2075, de 7

d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administrocions Públiques, en lo que es fo pølès que

en el procés d'elaboroció d'aquegto ordenança s'han garantit els principis de necessitot, eficàcio,
proporcionolitat, seguretot jurídica, tronsporència, i eficièncio í que s'acrediten els principols objectius que

la norma pretén assolir i que són:

En aquest sentit, els principals objectius de lo normo son:

Fomentqr la tronsparèncio en I'odministració municipol.
Mantenir o augmentar l'estàndord de quolitat de lo informació que es publica ol Portal de

Tronsporència en oplicació del principi de publicitot octiva.
Clarificar, ogilitzar i simplificor l'accés o lo informocíó no publicodq ol Portøl de Tronsparèncio, però
que té la consideració d'informació pública.

Garontir els drets de lo ciutodaniq en reloció amb Io tronsporèncio, l'occés o lo informació i el bon
govern.

Estoblir meconismes que focilitin el control de la ciutadaniø sobre I'activitot municipal, Ia prestøció

dels serveis i els plons i programes que s'impulsen des de I'administrqció municipal.
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Vist l'informe tècnic de tractament de les recomqnocions formulodes, oixí com l'informe emès per la
lntervenció Generol,

Atès el que preveu l'orticle 178 del Decret Legislotiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'oprovo el Text refós
de lo Llei municipol i de règim locol de Cotalunyo, i concordqnts de la Llei Regulodoro de les Bases de
Règim Local, segons els quols l'oprovoció de les ordenonces i els reglaments locols i de les seves eventuols
modificocions s'ho d'ojustar al procediment següent: a) Aprovoció inicial del ple. b) lnformació público i
oudièncio dels ínteressats, per un període mínim de trento dies, perquè puguin presentqr reclqmqcions i
suggeriments. c) Resolució de totes les reclomocions i els suggeriments presentqts i aprovació definitivø
del ple.

Per oquestes raons i antecedents, la Comissió Informotivo Especiol en matèria de Transporèncio,
proposo I'odopció dels següents:

ACORDS:

PRIMER.- Estimar les recomonacions presentodes per I'Oficina Antifrau de Cotolunya en relació amb
I'ordenança municipal de Tronsporèncìa, accés a lo lnformoció i Bon Govern de l'Ajuntøment de Terrossa i
el seu sector públíc.

SEGON.- Aprovar definitivoment I'Ordenonça de Trønsparència, Accés a Ia informoció i Bon Govern de
l'Ajuntoment de Terrossø i del seu sector públic, que incorporo les modificocions derivodes de I'estimació
de les recomanocions presentodes a que es fa referèncio a I'ocord anteríor, el text de lo quol s'ocomponyø
com annex ols presents acords,

TERCER.- Publicar de formø íntegra els presents acords i notificor-los a les persones interessades.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva publicació.

No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamac¡ó que consideri oportú, en defensa
dels seus interessos.

Terrassa, 3 de març de 2OL7

EL SECRETARI GENERAL ACCTAL,

lsidre Colás Castilla
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INFORME DE TRACTAMENT DE LES OBSERVACIONS I SUGGERIMENTS PRESENTAT PER

L'OF|C|NA ANTTFRAU DE CATALUNYA A L',ORDENANçA DE TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A
tA INFORMAC|ó I GOVERN OBERT.

t

En data 24 de novembre de 20L6 l'Ajuntament de Terrassa en Ple va aprovar
inicialment l'Ordenança de Transparència, Accés a la informació i Bon Govern.

L'expedient ha estat exposat al públic des del 6 de desembre de 2015 al 20 de gener de
2017, període en el qual es podien presentar al'legacions contra l'ordenança aprovada.

La Oficina Antifrau de Catalunya te entre les seves competències la de formular
propostes i recomanacions als organismes públics sobre disposicions normatives
vigents o en tràmit d'aprovació per tal de millorar d'ajudar a enfortir la integritat
d'aquestes institucions.

Dins el període d'exposició al públic ha estat presentat un escrit per part de l'Oficina
Antifrau de Catalunya formulant un conjunt de recomanacions al text de l'ordenança
de transparència, accés a la informació i Bon Govern aprovat inicialment.

2.- Prooosta de tractament de les recomanacions formulades

2.1.- Art¡cle 3.2 Àmbit d'aolicació subiectiu

Recomanacions

a) Completar l'abast subjectiu ampliant-lo a les persones físiques o jurídiques que

perceben fons públics per a funcionar o dur a terme llurs activitats per qualsevol
títol jurídic i a les persones físiques o jurídiques que duen a terme activitats
qualificades legalment com a serveis d'interès general o universal.

b) Concretar els termes de l'obligació de subministrar a l'administració municipal la

informació necessària per al compliment de les obligacions establertes en aquesta

ordenança, en els termes previstos a l'article 3.2 de la Llei L9/2014.

c) Concretar el règim o condicions exigibles al lliurament d'informació per part
d'aquests subjectes beneficiaris o contractistes a l'Administració responsable amb
la que es vinculen.

d) Afegir al darrer paràgraf el deure de fer constar en les bases de les convocatòries
de subvencions i ajuts les condicions de lliurament d'informació dels beneficiaris.

1
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Proposta

Es proposa incorporar les recomanacions formulades amb un nou redactat de l'article
3.2. tal i com segueix a continuació:

2, En matèria de publicitot activa i accés a la informoció pública, també són subjectes
obligats, en els termes que en cada cas s'indiquen, els següents:

a) Les entitots privodes que reb¡n ajudes o subvencions procedents d'olguna de les
entitats enumerddes en l'article 3.7 d'aquesto ordenança eston subjectes ol
compliment de les obligacions de publicitat octiva previstes en oquesta
ordenanço sempre que resulti del que disposa l'article 3.4 de la Llei 79/2074, de
19 de desembre.

Les obligacions de publicitat així com les condicions de lliurament d'informació
per part de les entitats beneficiàries de subvencions i els efectes previstos en cos
d'incompliment es concretaran en l'ordenonça municipal de subvencions o, en
el seu defecte, en les Bases reguladores de cado convocotòria d'ojudes o
subvencions.

En els ajuts i subvencions de concessió directa, aquestes obligacions es faran
constar en lø resolució de concessió directa, indicant lø forma i terminis en que

s'han de complir i els efectes previstos en cos d'incompliment.

b) Les persones físiques i jurídiques diferents de les ja esmentodes, que prestin
serveis públics e, exerceixin potestats administratives de tituloritot municipal,
duguin a terme octivitats qualificades legalment com a serveis d'interès generol
o universal o que percebin fons públics per o funcionor o per a dur o terme llurs
octivitats per quolsevol títol jurídic, estan obligades ø subministrar a
l'administració municipol la informoció sobre les activitots directament
relacionødes amb l'exercici de les funcions públiques, la gestió dels serveis
públics i lø percepció de fons públics, oixí com les activitats que restin dins la
supervisió i el control de l'administrqció municipal.

El contingut de la informació a subministrar oixí com els terminis del seu

lliuroment es concretqron als acords d'atorgament de les subvencions o als
contractes, convenis o oltres documents reguladors de l'activitat o servei de que

es tracti.

Tombé hauron d'informar de les retribucions que percebin llurs cùrrecs directius
si elvolum de negoci vinculat a les activitats subjectes supero el 25% delvolum
de negoci general del subjecte obligat. Aquesta obligació serù aplicable
igualment a les entitots previstes a l'aportot 2.o d'aquest article quan les

subvencions i ajuts públics atorgots superin els 70.000€ anuals.

2
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Aiuntamena <Þ de Terrassa

c) Els adjudicatar¡s de contractes del sector públic municipal, estan obligats a
subministrar la informació necessària per al compliment de les obligacions

establertes en aquesta ordenonça que li sigui requerida per part d'alguno de les

entitats enumerades en l'article 3.1 d'aquesto ordenanço.

Els controctes que es formalitzin dins el sector públic municipal hqn d'incloure
. les obligocions dels adjudicataris de facilitar informació estoblerto en la present

ordenança, sens perjudici del compliment de les obligacions legalment previstes

en matèrîa de transparèncio.

2.2.- Article 4.3 Responsables de l'aplicació de l'ordenanca

Recomanacions

a) Concretar l'encaix del servei de transparència en l'organigrama municipal, així com

la seva denominació, composició, règim i funcionament. Aquesta concreció hauria

de permetre distingir i delimitar les funcions d'aquest òrgan de les funcions que

corresponen a altres òrgans o serveis a què es refereixen els articles L0.2

(publicitat activa), 23.3i23.4 (tramitació de les peticions d'accés).

Proposta

La concreció de determinats aspectes d'aquest servei que figuren a la recomanació (a)

no hauria de ser objecte de regulació en aquesta ordenança donat que els instruments
pels que s'estableix l'estructura de l'organització municipal, així com les funcions i

responsabilitats dels diferents llocs de treball són l'organigrama i relació de llocs de

treball.

En concordança es proposta incorporar al redactat de l'article la remissió, en quant a la

denominació, integració en l'estructura organitzativo, composició i funcions del servei
de transparència a la relació de llocs de treball i organigrama municipal.

El redactat de l'article 4.3, un cop incorporat aquest canvi, quedaria tal i com segueix a

continuació:

3. Per aconseguir el correcte compliment de les determinacions de lo present

ordenança i de la normativa en matèrio de transparència, i poder disposar d'una

organització oberta on els valors de lo tronsparèncio i el govern obert formin part
de la cultura organitzativo, de I'activitat i dels processos de producció de serveis,

l'Ajuntament es dotorà d'un servei de transparència que tindrà assignades com a

mínim, les funcions següents:

a) Coordinar ifer el seguiment de les sol.licituds d'accés a Iø informació municipal.
b) Vetllar per l'aplicació d'aquesto ordenonça en motèria de tronsparència i accés

a la informoció.

3
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c) Difondre la informació que sigui objecte de sol.licituds reiterades o quan tinguin
una especial rellevància jurídica o interès públic.

d) lmpulsar l'actualització i el manteniment de la informació publicoda al Portal de
Transparèncio.

e) Fomentar la reutilització de la informació pública difosa a través del Portal de
Transparència.

Lo seva denominació, integració en I'estructura organitzativa, composició ifuncions
s'estobliran en lo corresponent relació de llocs de treball i organigramo municipal.

Així mateix, es proposa canviar la redacció dels articles 5, darrer paràgraf, article 9.3 i

10.3 de l'Ordenança en el sentit de substituir "servei que tingui assignades les funcions
de transparència ", " Servei municipal competent en matèria de transparència" i

"titulor del servei competent en matèria respectivament", per la denominació única de
"se rvei de tra nspa rè nciq".

2.3.- Articles 6.5 Princiois seneral forincioi de oualitat de la informaciól ¡ 11

Publicació i difusió de la informació.

Recomanacions

En relació amb la informació publicada, incorporar la obligació d'informar en tot cas de
la data de la propera actualització prevista, que en la redacció aprovada es configura
com a una facultat i no com una exigència.

Proposta

lncorporar les recomanacions formulades amb un nou redactat de l'article 6. Apartat
5è. tal i com segueix a continuació:

5. Principi de qualitot de la informoció: La informoció que es facil¡ti a la ciutadania ha
de ser veraç, autèntica i actualitzar-se qmb una periodicitat mínima trimestral,
llevat dels cosos en que la informació publicoda s'actualitzi amb uno periodicitat
superior. S'hourù d'indicqr en tota publicació i posado a disposició la unitat
responsable de lo informació, la dato de lo última actualització, i lo data en què

està prevista la següent actualització. Preferentment es focilitorù l'accés als

documents originols per tal de garantir I'autenticitat i la integritat de la informació.
Així mateix, sempre que els seus recursos ho permetin, els responsables de la
publicació haurøn d'adaptar la informació ø publicar, dotant-lo d'unø estructuro,
presentació i redacció que en faciliti la completa comprensió pel conjunt de la
ciutadania.

lncorporar la recomanació formulada a la redacció de l'article 11.1.c suprimint
l'expressió "si és possible".
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2.4.- Article 10 Requeriments i estàndards bàsics de publicitat activa

Recomanacions

Completar l'apartat segon recollint no només la responsabilitat sobre la informació
generada pel propi Ajuntament, sinó també la responsabilitat sobre la informació que

es rebi dels subjectes obligats segons disposa l'apartat 2.b de l'article 3 d'aquesta
ordenança.

Proposta

lncorporar les recomanacions formulades amb un nou redactat de l'article L0.2. tal i

com segueix a continuació:

2. Serò responsable de la preporoció, subministrament, qualitat, i actualització de la
informació pública aquell òrgan o unitat que la generi o que la rebi dels subiectes

obligats previstos a l'article 3.2.b.

2.5.- Article 19. Limitacions a l'exercici del dret d'accés

Recomanacions

a) Hi ha una errada formal en la remissió a l'article 7, quan hauria de ser el 8è.

b) Eliminar les referències a la inadmissió de la sol.licitud itraslladar-les a l'article 22

c) Afegir a més del deure de motivar les resolucions, el deure de fer-les públiques
quan s'apliqui qualsevgl de les limitacions previstes.

Proposta

Subsanar l'errada material a que fa referència la recomanació a), substituint la

remissió a l'article 7, per la correcte "article 8", i incorporar les recomanacions

formulades b) i c) amb un nou redactat de l'article 19 e). tal i com segueix a

continuació:

e.) En el cas que concorri algun límit a l'accés es motivarù Ia resolució, exposant quants

fonaments justifiquin la desestimació total o porcial de la sol'licitud i, si escou, el

termini durant el qual persisteixi la impossibilitat d'accés i publicació. Aquestes

resolucions s'houron de fer públiques a través del Portal de Transparència.
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2.6.- Article 20 Òrsans comÞetents

Recomanacions

a) Caldria concretar quin és l'òrgan competent per resoldre les sol'licituds pel que fa a

l'Ajuntament.

b) Caldria concretar els òrgans o unitats als que correspon la competència de rebre i

tramitar les peticions d'accés.

Proposta

lncorporar les recomanacions formulades substituint l'apartat 1 aprovat per un nou
paràgraf tal i com segueix a continuació:

7. Els òrgans competents en relació a les peticions d'accés a l'Ajuntoment de Terrassa
són:

L.7. Competència per resoldre: l'Alcalde o els Regidors i Regidores que actuen per
delegació.

En el supòsit previst al darrer poràgrof de I'article 24 seran competents per
emetre la comunicoció substitutiva de la Resolució els responsables dels serveis
o unitats administratives que disposin o siguin responsobles de la informoció
sol.licitøda.

Pel que fa als ens i entitats previstos a I'article 1. b) de l'article 3 d'aquesta
ordenonço, la competència s'atribueix a llurs òrgans de govern.

La resto d'entitats subjectes a la present ordenança identificaron i donaron
publicitat suficient a lo informoció relativo ols òrgans competents per resoldre
les sol licituds d'occés a lo informació ptiblico.

7.2. Competència per rebre i tromitar les peticions d'occés: seron competents per
els responsables dels serveis o unitats administratives que disposin o siguin
responsobles de la informació sol.licitado.

2.7.- Art¡cle 21. Sol.licituds d'accés

Recomanacions

a) En el cas de presentacions no presencials, no és suficient la consignació de les

dades merament identificatives i cal procurar la verifícació de la identitat de la
persona sol'licitant mitjançant el corresponent mecanisme de verificació d'identitat.
(signatura electrònica o similar).

6
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b) Cal que a la sol.licitud s'indiqui el codi d'identificació de l'òrgan o unitat
administrativa que disposa de la informació demanada, d'acord amb la Llei

39/2o1-s.

Proposta

Les Lleis de Transparència estableixen el principi general que la informació generada o
que obra en poder de l'Ajuntament com a conseqüència de la seva activitat o l'exercici

de les seves funcions te el caràcter de pública llevat que concorrin les limitacions
previstes a la llei. Atenent el seu caràcter públic aquesta informació ha de ser lliurada a

tothom que la sol'liciti i, per tant, el requeriment d'acreditació de la identitat del

sol'licitant no sembla tenir rellevància en aquest tràmit, sempre que es tracti
d'informació que tingui la consideració d'informació pública, que estigui als arxius de

l'Administració municipal i que faci referència a procediments finalitzats en la data de

la consulta.

En aquest sentit, en relació a la recomanació a), es proposa incorporar un darrer
paràgraf a l'article tal i com segueix a continuació:

8. Requisits d'identificació en les sol.licituds d'occés a la informació administrativo
per via no presencial.

Es garonteix la consulta lliure dels documents que tinguin la consideroció
d'informació pública que estigui als orxius de l'Administració municipol i que focin
referència a procediments fínalitzdts en la dato de lo consulto. En qquests supòsits
to identificació de qui presenti lo sol.licitud requerirù únicoment que es faci
constar o la petició el nom icognoms o raó social, el domicili, iel DNl, NIE o NlF. En

el cas de persones jurídiques, s'hauran d'indicor també les dades personols de qui
actua en la seva representació.

En tot cas, per donar accés o documents que continguin dodes relatives a la
intimitot de les persones, als expedients no finalitzots, així com en els cdsos en que

la petició d'occés pugui afector els drets de terceres persones, caldrà acreditar la
identitot per mitjù de qualsevol sistema de signatura electrònica, de segell
electrònic, o be altres sistemes que s'habilitin per l'Aiuntament i que permetin
verificar la identitat de quifa lo sol.licitud. Aquesta obligació serà també aplicable
per o la consulta d'expedients i fons documentals als que els hi sigui d'aplicació
uno normativo legalespecífico que ho requereixi.

A oQuests efectes, l'òrgan responsoble de la tromitoció de la sol.licitud, exigirù
aquesta identificació prèviament o la posado a disposició de la informació
sol.licitadq mitjançant requeriment a I'efecte. Transcorregut el termini de 70 dies

sense que lo persona sol.licitant hagi donat compliment al requeriment,
s'entendrà el desistiment en la petició formulada i es procedirà a la finolització i
arxiu de l'expedient.

7
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En relació a la recomanació b) es proposa afegir aquesta informació a l'apartat 2l-.3 en
un nou apartat d, amb la redacció següent:

1. La sol.licitud d'accés a la informoció hø de contenir la informació següent:

a) La identítot de la persona sol.licitant: nom i cognoms o raó sociol, domicili,
correu electrònic, si en té, ¡ DN| NIE o NlF. En el cos de persones jurídiQues,

s'han d'indicar les dodes personols de qui octua en lo seva representació.
b) La informació precisa o lo quol es vol tenír accés, sense necessitat d'indicar cap

document ni expedient concrets.
c) La forma o el format en què es prefereix tenir accés ø la informació.
d) El codi d'identificoció de l'òrgan o unitat administrotivo que disposa de la

informació demanada, si es coneix.

2.8.- Article 22 Causes d'inadmissió

Reco

a) Matisar i aclarir, mitjançant pautes orientatives o criteris interpretatius, el significat
i abast de les causes d'inadmissíó per tractar-se de documents interns i peticions
que es poden considerar abusives.

b) Traslladar a aquest article les referències a la inadmissió ja esmentades en relació
a l'article 1-9.

Proposta

En relació amb la recomanació a), incorporar els criteris de la Comissió de garanties del
dret d'accés ala informació (GAIP)amb un nou redactat de l'apartat e de l'article 22lal
i com segueix a continuació:

a) Si es demanen informacions que tinguin coràcter auxiliar o de suport com lo
provinent de notes, esborronys, resums, opinions, comunicacions i informes
interns o entre òrgans o unitats administrotives, o quolsevol altra document de
treball intern sense rellevància o interès públic. En cap cas es considerarò un
document sense rellevùncio si recull la posició definitivo de l'òrgon que l'elobora,
que s'incorporo o l'expedient i que té una rellevùncia evident per a la resolució
adoptada finalment per l'Administroció municipal.

e) Si es considera una petició d'informació abusiva pel seu caràcter manifestament
repetitiu. Només es considerarù el caràcter obusiu o repetitiu de les peticions com
a causd d'inadmissió quon aquestes excedeixin manifestament i objectivament els
porùmetres o estùndards normals d'exercici d'oquest dret, especialment si causen
un dany o perjudici ols als interessos generals de la Corporoció, sense obtenir un
benefici propi per part de la persona sol.licitant.

8
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En relació amb la recomanació b) , incorporar un apartat tercer a l'article 22 amb el

redactat següent:

3.. En el cos que concorri olguna causa d'inadmissió, es motivarà la resolució,

exposont els fonaments que justifiquin la inadmissió de la sol.licitud. Aquestes

resolucions s'hauran de fer públiques o través del Portol de Tronsparèncio.

2.9..- Article 23. Tramitació

Recomanacions

a) Donar major precisió a la referència al "termini establert (apartat 2n) o be fixar un

termini concret, que no podrà ser inferior a 10 dies hàbils.

Proposta

lncorporar les recomanacions amb un nou redactat de l'article 23, apartats 2n i 3r tal i

com segueix a continuació: 
\,

2. Quan la sol.licitud no contingui alguno d'oquestes dades necessàries o s'høgi

formulat en termes imprecisos o masso genèrics, s'ha de requerir o la persona

sol.licitant per tal que procedeixi a completar la sevo petició, prestont-li

I'qssessoroment i assistència, quan sigui necessari, perquè pugui concretor lo
petició. Aquest trùmit suspèn el termini per o resoldre, i si la persona interessada

no compleix el tràmit dins del termini de 70 dies, es considera que ha desistit del
procediment i s'ha de procedir a dictor la corresponent Resolució d'arxiu de

l' expedie nt pe r desi sti me nt.

3. IJn cop derivado la sol.licitud, el Servei competent per a la tramitació d'acord amb

I'orticle 20 d'aquesta ordenonça ha d'iniciar la tromitació mitiançant el
corresponent expedient electrònic. En el supòsit que la sol.licitud d'informoció
ofecti més d'un servei responsoble, s'inicioran tants expedients com serveis hogin

de resoldre la petició. Per això, d'uno única sol.licitud es poden generar un o més

expedients.

4. En el termini màxim de deu dies el servei competent es posarù en contacte amb la
persona sol.licitant per informar-la de I'odmissió o trùmit de la petició i tombé de

l'òrgan responsoble de resoldre-la, Ia dota mùxima per resoldre i lo persona

responsable de la tramitació.

5. El servei competent per o lo tromitació de la sol.licitud ha de procedir o I'anòlisi del

seu contingut per a determinar si es pot donar occés totol o parciol a lo informoció

o, pel contrari, s'ha de desestimar lo sol.licitud, ajustant-se al que estableixen la

present ordenonço i les lleis de tronspørència.

9
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z.LO.- Article 24. Resolució

Recoma

Es recomana la supressió del procediment abreujat per manca de justificació i per
reduir les garantíes i seguretat jurídica del procediment. Es proposa substituir aquest
procediment per la comunícació substitutiva que preveuen els articles 34.8 de la Llei
19/2OI4 i l'article 24.2 de la mateixa Ordenança.

Proposta

Atenent les consideracions formulades per l'Oficina Antifrau de Catalunya,'es proposa
la supressió del procediment considerat abreujat i lncorporar les recomanacions
formulades amb un nou redactat de l'article 24 que garanteixi igualment l'objectiu
d'immediatesa pretès amb el procediment abreujat, utilitzant el mecanisme de
comunicació previst a la Llei L9/2OI4, tal i com segueix a continuació:

Les sol.licituds d'accés o la informació s'han de resoldre amb la màximo celeritat
possible i com a màxim en el termini d'un mes, llevat que concorrin les causes
previstes a l'article 33.2 de la Llei de Tronsparència 79/2074, en quin cas es pot
prorrogar fins un termini no superior als 75 dies. Si el servei responsable no resol i
notifica en el termini establert, Ia sol.licitud s'entendrà estimoda, d'acord amb els

termes de l'article 35 de la Llei 19/2014.

La resolució de les sol.licituds ho de ser estimotòria, llevot que sigui aplicable algun
dels límits establerts legalment. En aquest darrer cos, s'ha d'estimar porcialment la
sol.licitud, si és possible, o desestimar-la íntegrament.

En cas de concórrer límits d'occés, hi hogi oposició de terceres persones o no es pugui
donqr I'accés en els formats demonats, s'ha de dictor resolució d'estimació parcial de
la sol.licitud, si és possible, o en oltre cas, de desestimació total.

Han de ser motivades les resolucions següents:

o) les que desestimen total o parcialment la sol.licitud

b) les que estimen la sol.licitud malgrat l'oposició de terceres persones

c) les que estobleixen com a formø d'accés a la informació un format diferent al
demonat.

Si l'accés a la informació pública és denegat com a conseqüència de l'aplicació dels
límits derivots de la protecció dels drets de propietat intel.lectual o industriol, la
motivació de la resolució ha d'incloure la referència a la persona titular d'aquests
drets, si és coneguda.

La denegació de I'accés per l'oplicació dels límits establerts legalment a I'article 7 8
d'oquesta ordenança, serà motivado, sense que sigui suficient la mero enumeroció
dels límits del dret d'occés, essent necessari examinor i fer constar de forma explícita

10
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el roonament i la ponderoció i proporcionalitqt dels drets que concorren, d'acord amb
allò previst a l'orticle ß 19 d'aquesta ordenonço.

No obstant això, excepcionolment, no és obligatori que les resolucions siguin

motivades si lo mera indicoció de l'existència o no de les dodes pot comportor incórrer
en olguna de les limitacions del dret d'accés o la informoció pública. En aquest cas, ct

la resolució s'ha de fer constor aquesto circumstància.

En el cas de denegacions parciols, si la restricció d'accés dificulta lo comprensió de la
informació, lo persono interessada pot sol.licitor a l'Ajuntoment l'acloriment necessori

per poder-la interpretar. Així moteix, I'Ajuntoment podrà oportar els aclariments
contextuals odients, sempre que no revelin la informació que ha estat legalment
ocultada.

A l'objecte de focilitar l'occés o la informació demanoda de la forma més immediata
possible, quan la petició d'accés es refereixi a documents que tinguin la consideració
d'informoció pública, estiguin als arxius de l'Administració municipal i facin referèncio
a procediments finalitzats en lo data de la consulta, la resolució es substituirù per una
comunicació indicont a la persona sol.licitant que pot accedir a la informació
demanada, o be se li pot focilitar l'accés a les dades directoment, preferentment per
mitjans electrònics.

En qualsevol cos, prèvioment a la comunicació, coldrù que el servei responsable

verifiqui que la informoció demonada no és subjecte o cop limitoció o restricció i que el
seu lliuroment no afecta els drets de terceres persones.

2.L1.- Article 26. Materialització de l'accés

Recomanacions

a) Recollir el termini reduit de 10 dies per a donar accés a la informació demanada
que disposa la Llei L9/2O!3, estatal, en lloc dels 30 dies previstos per la Llei

t9/2014, catalana.

b) Regular de forma explícita el lliurament de la informació en els casos d'estimació
de la petició per silenci, per tal que no suposi cap càrrega o deure de la persona

sol.licitant d'haver de demanar l'accés novament un cop produìt el silenci.

Proposta

lncorporar la recomanació (a) formulades amb un nou redactat de l'article 26 apartat
ler tal i com segueix a continuació:

1. Lø informació ptiblica es facilitarà preferentment amb la resolució o comunicació
estimatòrio de l'accés o, en tot cos, en un termini no superior als 70 dies des de la
notificació de lo resolució d'estimoció, total o parciø|, de la petició d'øccés, o de la

co m u n i ca ci ó su bstitutiv a.

11
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lncorporar un nou apartat 4rt que reculli la recomanació (b)

4.. Transcorregut el termini per resoldre sense que s'hagi produtt resolució o
comun¡coció expressa, s'entendrù est¡mada la sol.licitud, llevot gue uno norma amb
rang de llei estableixi un efecte desestimatori o be que concorri algun dels límíts
establerts.

En aquest supòsit, la informoció demønada es facilitarò d'acord omb el previst a
I'apartat 1 d'oquest orticle, sense que sigui necessari que lo persono sol.licitont hagi de
demanar I'accés a la informació, un cop finalitzat eltermini per resoldre.

2.L2.- Article 36. Codide Conducta

Recomanacions

a) El codi no abasta la totalitat dels empleats públics de l'Ajuntament, el que seria
recomanable, tot i reconèixer que l'ampliació de l'àmbit subjectiu és competència
exclusívament de l'Ajuntament.

b) Establir una vinculació directa dels mandats del Codi als seus destinataris sense
haver-hi la necessitat de signar un document de compromís o d'adhesió
individ ua litzat.

Proposta

En relació amb la recomanació (a), les pautes de conducta dels empleats públics es

troben recollides a l'Estatut Bàsic de l'empleat públic "EBEP", als articles 52 (deures),
53 (principis ètics) i 54 (principis de conducta).

En relació amb la recomanació (b) es proposa substituir el segon paràgraf de l'article
36'per un nou redactat que incorpori la recomanació formulada tot imantenir la

necessitat de signar el document d'adhesió individualitzat. Es proposa un nou redactat
tal i com segueix a continuació:

El Codi de Conducta tindrù carùcter normotiu, per la qual cosa s'estableix uno
vinculació directa dels seus mandots als destinotaris als que s'adreça. No obstont i
això, per tol de refermar el compromís en el compliment dels principis ètics i de
conducta, continguts en el Codi de conducta, els membres electes i el personal directiu
houran de signar un "document de compromís de compliment" en el moment de la
sevq presa de possessió o nomenament que serà objecte de publicació ol Portal de
Govern Obert.

12
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2.t3.- Article 43. Avaluació de l'aolicació de l'ordenanca

Recomanacions

Major detall en la regulació de les funcions, règim i composició i, en qualsevol cas, que

s'exigeixi la publicitat del reglament intern al Portal de Transparència.

Proposta

lncorporar la recomanació formulada amb un nou redactat de l'article tal i com es

proposa a continuació. La nova redacció contempla també, Es proposa el canvi de la
denominació de la "Comissió competent en matèria de transparència", en
concordança amb el nou redactat que es proposa a l'article 45 que es veurà en el

següent apartat 2.14 d'aquest informe.

A més dels meconismes d'avaluació interna de la transparència es crearà una Comissió

Ciutadana de Trønsporència, com a òrgan encarregat de reølitzar l'avaluació externa i
independent de la transpørència municipal en el que hauran de participor experts en

aquest àmbit, i també hourù de comptor amb la participació de la ciutadania.

Aquesta comissió ovaluarò el nivell de la transparència municipal, el compliment de les

previsions d'oquesta ordenanço, i podrà porticipar en l'elaboració de propostes

susceptibles d'incorporar al Pla d'Actuoció de Tronsparència Municipal.

La Comissió Ciutodana serù un òrgon independent que treballarù d'ocord i
coordinadament amb lo Comissió de Garantio previsto a I'orticle 45 d'øquesto
ordenanço per tol de fer l'ovoluació i el seguiment de la tronsparència. A tals efectes

estarà constitui'da per:

Persones expertes en matèria de transporènciø de com a mínim les següents

disciplines: tecnòlegs, gestors documentols, juristes i politòlegs.

Entitats, associacions i/o plataformes locals i supralocals expertes en matèria de

transparència.

Les funcions, règim i composició, oixí com els requisits per a formor-ne psrt hauran de

fixar-se per la Comissió de Gorantia prevista a I'orticle 45 d'oquesta ordenonça i fer-se
públics al Portal de Transparència.

La Comissió ha d'estoblir els indicadors objectius que han de servir com o referència per
o dur o terme la tosco ovaluadora. Així mateix, la Comissió ho d'elaborar anualment un

informe d'ovaluoció de lo transporència municipal conforme als indicadors prefixats, i
presentar-lo a la Comissió de Garantia prevista a l'article 45 d'aquesta ordenança.
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Aquesto comiss¡ó, que s'haurà de constituir en un termini no superior a sis mesos
comptats a partir de l'entrada en vigor de la present ordenança, es regirà per un
reglament intern de funcionament que oprovarà la mateixa comissió abons d'iniciar els
seus trebqlls, el quol serù objecte de publicitat ol Portol de Transparència.

Les actuacions de la Comissió (convocotòries, octes, informes, etc.) es faran públiques a
trqvés del Portal de Transparèncio.

2.t4.- Article 45. Comissió de Garantia

Recomanacions

No queda clara la naturalesa d'aquest òrgan, composició, règim aplicable, etc. I caldria
aclarir-ho per a una major seguretat jurídica.

Proposta

lncorporar la recomanació amb una nova redacció de l'article, tal i com segueix a

continuació:

Com o instrument de gorantia dels drets en matèria de tronsparènciø municipol
previstos a la present ordenanço; existirù una comissió de garantio dels drets en
matèria d'accés a la informació i transparència, o lo que correspondrù en tot cas
conèixer els informes de seguiment de peticions d'occés a la informació municipal i les
reclamacions que eventuolment hagin estat presentodes.

L'esmentada comissió tindrà caràcter d'òrgan complementori de l'organitzøció
municipal, d'acord amb el previst al Reglament Orgànic Municipal i al Text Refós de la
Llei Municipol i de Règim Locol de Catalunya, estarò integroda pels membres de la
Corporació que designin els diferents grups polítics que en formen part, i podrà
comptar amb I'ossessorament que consideri necessari per part dels tècnics municipals
en motèria de dret públic, d'orxius i de gestió documental.

Responen als principis d'eficàcio i economia orgonitzativo, els acords que adopti el Ple

municipal o efectes de determinar la seva constitució, atribucions i règim de

funcionament, podran establir que actuí com a comissió de gorontia dels drets en
matèrio de .transpørèncio municipal la comissió d'estudi, informe o consulta que sigui
competent en motèrio de transporèncio.

Addicionalment, i lligat al nou redactat d'aquest article, convé establir una nova
disposició addicional:

Onzena. Comissió de Garantio dels drets en matèria d'occés a Io informació i
trø nspa rè nci a m u nici pal.
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D'acord amb el previst a I'article 45 d'aquesta ordenanço, i responen als pr¡nc¡pis

d'eficàcia i economia organitzativa, o l'entrada en vigor d'aquesta norma actuarù com
o Comissió de Garontia dels drets en matèrid d'occés a lø informac¡ó i tronsparèncio
municipal, la Comissió lnformativa Especiol'en matèrio de Transparència const¡tuidd
per acord adoptat en data 25 de juny de 201-5 per l'Ajuntament en Ple.

Recomanacions

Recomanar que l'Ordenança prevegi atribuir les competències en matèria
sancionadora en el si de l'organització administrativa, no només per la resolució sinó

també pel que fa a la incoació i instrucció, recordant que les competències d'instrucció
i de resolució no es poden atribuir a un mateix òrgan.

Proposta

Es proposa una nova redacció íntegra de l'article, tal i com segueix a continuació:

L'exercici de lo potestot sancionadora i les competències per tal d'incoar, instruir i
resoldre els procediments sancionadors previstos a lo present ordenonça
correspondran als òrgans que es determinen en els apartots següents:

a) lncooció. Les competències per ordenar la incoació dels procediments

soncionadors són: del Ple municipal o I'Alcolde en cas de procediments sancionadors
que øfectin a membres de lø Corporació municipal o ol personal directiu de

l'organització municipol, i de I'Alcolde o de l'òrgan en qui delegui en cas de
procediments sancionodors que ofectin al personal al servei de I'aiuntoment.

b) lnstrucció. En I'acord o resolució d'inici d'un procediment soncionodor es

determinarù en cado cas l'òrgan encorregat d'instruir el corresponent expedient
soncionador, garontint, en tot cos, que les competències d'instrucció i de resolució del
procediment sancionador no s'otribueixin a un mateix òrgan.

c) Resolució. Les competències per resoldre els procediments soncionadors són: del
Ple municipal en cos de procediments sancionodors gue afectin a membres de lo
Corporoció municipøl o al personal directiu de I'organitzøció municipal, i de l'Alcalde o
de l'òrgan en qui delegui en cas de procediments sancionadors que afectin al personol

al servei de I' ajuntoment
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2.L6.- Remissió al rèeim leeal vieent

Recomanacions

Falta la prev¡s¡ó d'una disposició en què es c¡tin les normes legals que necessàriament
han de complementar, amb caràcter supletori, la regulació parcial que ofereix
l'Ordenança de les matèr¡es que

Valoració tècnica

lncorporar la recomanació.

Novena.- Regim legalsupletori i revisió i actualitzoció normativq.

En tot allò no previst en la present Ordenança seran d'aplicació la LIei 79/2074, del 29
de desembre, de transparèncid, accés a la informació pública i bon govern, la llei
79/2073, de 9 de desembre, de transparencio, qcceso a la información pública y buen
gobierno; lo llei 39/2075, d' 7 d'octubre, del Procediment Administratiu comú de les

Administracions Públiques, lo llei 26/2010, del 3 d'ogost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunyo, la llei 29/2070, del 3
d'agost, de l'ús dels mitjons electrònics ol sector públic de Catalunya; la llei 37/2007, de
76 de novembre, sobre reutilització de la informoció del sector públic, i la Llei 70/2007,
de 73 de juliol, d'Arxius i Gestió Documental.

Les disposicions d'aquesto ordenança que incorporen o reprodueixen aspectes de la
legislació referida onteriorment o d'altra normativa bàsica de l'Estat i/o l'autonòmica
d'aplicoció o les matèries que regulo, s'entendrøn outomàticament modificades en el
moment en que es produeixi lo revisió i/o modificació de la referido legislació.

En cas de produir-se aquesta circumstància, el Ple municipal estarà facultat per tal
d'introduir les modificacions corresponents o els acloriments pertinents, a proposta de
la Junta de Portaveus, i ordenarà l'oportuna publicació en el Butlletí Oficial de lo
Província, per a la seva difusió i públic coneixement.

3.- Conclusions

Es proposa acceptar les recomanacions formulades per l'Oficina Antifrau de Catalunya
durant el període d'exposició pública de l'Ordenança de transparència, Accés a la

informació i Bon Govern de l'Ajuntament de Terrassa i el seu sector públic en el sentit
esmentat en aquest informe.

Terrassa, 25 de gener de2O!7
Àrea de Serveis Generals i Govern Obert
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