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@ n¡untament de Calafell

9Kry4 ANTIFRAU DE CATALUNYA
c/ R|BES. t_3
08013 BARCELONA

us notifíco que er pre de l'Ajuntament, en sessió ordinari cerebrada el dia 5 de marc de
2018' adoptá. entre d'altres, i;.;;;; 

"r'ilnr.,¡u riterarmenr a continuació:
EXPEDIENT 2017N88"R¡SOI-UCIÓ 

DE LE' AL.LEGACIONS. PRESENTAO¡S I RPNOVRCIÓi,fi 
,.}l'+Xffi^ir';?H,,I?lF;ñrñ,.,ü,lií^c,o*etJn-ó;,iü^iineruspnn.ruc^DE

1. El n d,octubre de 2017, el ple l,Ajuntaraprovar iniciarment'oroenaiEa ;il¿iliü:l;;1,,;:i¿";:l,,iJill;,il;:r,.T:;":,
2' L'acord d'aprovació 

Tlr] * 
.va 

publicar plr_un termini de trenta dies, al Doccnúmero 7494 de 14 de novemn* i"loiz, ar eopr;ir".-lr,i.o. 24 de novembrefl1,¿:l1flJfl.'1,'.*llj*.f ii ál'áu.,o,u ¿" ziii,TL,", erectrdnica iar

Fets

4. Et 29 de
al.legacio

Fonaments de dret

3. Transcorregut el termini d,exposició pública,següent: només consta l,escrit d,al.legacions

,.l,tJr[.fi#18' el secretari general ha emés l'ínforme de resotució de les

1 ' Els articres 4. 1 .a) de ra Lrei 7/1985, de 2 d,abrir,, reguradora de res bases der régim rocar
(LRBRL) i8'1.a) der Decret b*JÁi¡:r'ínior, o" j, ¿#,r. o"i'qrur s,aprova er Text
refós de la Ltei muru.ip.i l-á"' ,ü,í.ior^r,¿. cr,rrr"v, iri,_ral, atribueixen ats
ajuntaments ta oote,sgt--r**r,¿rir,'L'ir.r,u,,.*¡.riil., 

iniiu o,.rt,.r, a través de
les ordenances i regraments, que ,on norr-., de naturaresa regramentária.

2' L',aprovació i modificació de les ordenances^i els-regrameng rocars s.ha d,ajustar al

iry;g'#:T.oi'J'l'.lf-:ui.ruiii'i.',1',-*r^,-,_rzs áJ i'riiüii u, a 66 der DecretderseniÉ.;;.'- 
uc JUnv' per quar s'aprova ut n.grum;n;';;;;.r, activitats i serveis
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6 n¡untament de Calafell

3.Enelmateixsentit'l'article55delReial.?:t"tlegislatiuTBl/1986de18d'abril'pel
qual s,aprova el Text ,"ioi o" les disposicio;;l;g;t vigents:: :?]u''u 

de régim local,

endisposarqut'"n'tlt'ieradelasevat"*;;u""*'Ét*g*'localspodenaprovar
ordenances i ,..gfu.l,;ir, i .ü .i..fd", Oi.tuiLun,, que en cap cas poden oposar-se a

les lleis.

4'L,aprovacióimodificaciódelesordenancesielsreglaments-localss,had,ajustaral
orocediment r.gu.ni, iü."rd ,rU.f, urt'¿'.', ¿g á"iu"rnSnl' i78 delTRLMC i 63 a 66

del Decret 17st1gg5:'de 13 de ¡uny' pel o;it;ot"; et negiament d'obres' activitats I

serveis dels ens locals:

LaComissiólnformativaTransparénciaiPartrcipacióambelsvotsafavordelsregidorsdels
qrups municipar'' psc'iÁü i'el regidor 

"^" "J!;;;;;á'1"'o' 
Benedicto calahorra i amb

l'abstenció o.t' g'up' ..n-''il'itipur' cíu' cuP p;;tt ti"rti;t¿"pció del següent acord:

1. Estimar les al'legacions presentades per l' Oficina Antifrau de Catalunya' el

22t12t2017(l¿";il;^iórsi 
i to'aiiou"t'-u'tia" 3!' 47 s3' s6'2' Disposrció

addicional ..,*,. i oisposicio ,dd;i;;;i quarta, qué queden redactats de la

manera següent:

Article 34

l. Elperfildelcontractant és un esOlidl la'seu electrÓnica en'elquales publica la

inrormació ¡ ta docuí'ei;;';;' ;;'¡" I:¡t:l;;;-; 
'i¡udicacions 

municipats dets

expedients ¿u 'o'uui"¡J"i 
i'uo'gu' la transparéncia'

2. En el perfil del contractant s'li yubfiOyen tots els documeltl i informació

determinats 'u" 
p'í"tu'-i'i¡iiu'¡a á' '""ii'"íi"'''tti'' 

púbtic com per ta

i"é¡ttur¡¿ sobre transPa réncia'

Article 47

"f, 

'!"'ii,rliif fiilí!:!#;';:i,íH:::#'l:"':;!:i:!:;!{í,'::tííü
d,adiudicació,,t f;;;;;"nt utit¡tzat 

fflri";:2'l':::L;,'í'u¿irJár¡t,,'ti i f:xi:ai" ;, :! Í:'i/:í,,ilt' : 9!'[tir¡¡;;""'putun' 
i 
. 

ta m b i ets a co rds i

informes t¿cnrcs oJt- p''océs * '11yif 
io Áá'it" 

'informació ha d'estar

actualitzada ¡ f"r 
'ei'r¿i'i¡u' 

com a mínim' als darrers cinc anys'

a

a

a Article 53

wwlv calalell cat
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El dret d'accés a la informacró púb/ica de l'Ajuntament es cursará seguint el
procediment establert a la legtslació sobre transparéncta.

a Article 56.2

2. Les sessions del Ple seran gravades, retrdnsmeses en dtrecte per mitjans drgitals
a través d'lnternet i arxivades a la seu electróntca de la Corporacró per a la seva
lliure consulta per part de la ciutadania. Aquestes grauacions conformaran l'acta
electrónica de la sesstó.

a D ispos ició a ddicio n a / tercera

l'Ajuntament de Calafell publtcará regularment la llista de les informacions més
habitualment soLlicitades, entenent-se com a tals els temes més recurrents i
d'interés públic en les sol.licituds de dret d'accés a partrr de /'elaboractó d'informes
semestrals per tal de publicar aquesta informació al Portal de Transparéncia, amb
la possibilitat d'tncloure-hi els enllaEos corresponents. Aquesta actuació permetrá
que els ctutadans puguin veriftcar si la informactó que els interessa ja está
publicada.

S'establirá, mitiangant resoluctó de l'alcalde, i en la mesLtra de les possibilitats de
l'organització, procedrments basats en indicadors objectius per a aua/uar el
comp/iment de les oblrgaclons de transparéncia. Els indicadors que es tindran en
compte per aquestes avaluacions són els següents: les dades de les sol.ltcituds
(quantitat, canal d'entrada i tipus d'tnformació més sol-licitada), les dades de la
resolució de les sol.licituds; les dades del procediment de resolucló de les
sol'licituds, i les dades de les persones sol.ltcltants.

En els procediments d'aualuactó es podrá preveure la parttcipació d'experts
independents i dels ctutadans. Aquesta participactó es realitzará en els termes
previstos al Reglament de Partrcipació Ciutadana de lAjuntament de Calafell. En
concret, d'acord amb els articles 6l i següents d'aquest Reglament, en relació als
órgans i funcionament dels Consells de Participació, es podrá preveure la creació
del Consell de partictpació en l'ámbit de la Transparéncta.

Dsposició addicrona/ quartaa

@ n¡untament de Calafell

En tot a//ó no prevrst en aquesta ordenanSa, s'estará a l'establert en la normativa.

Llei /9/2013, de 9 de desembre, de transparéncia, accés a la informació
pública i bon govern.

Llei 19/20/4, del 29 de desembre, de transparéncia, accés a la informació
pública i bon govern.

Pl¿(¿ de Catalunya, 1 M.calafell.(at
438¡0 Califell
Tel. 97? ¿i9 90 09

@
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6 njuntament de Calafell

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públtc.

Llei59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrÓnica.

Llei 39/2015, d'| d'octubre, del procediment administratiu comú de les

a dm in istra cion s p ú b / t q u es.

Llel 40/2015, d'1 d'octubre, de régim iurídlc del sector públtc.

Llei 37/2007, de 16 de novembre, modiftcada per la Llei 18/2015 de 9 de
juliol, sobre reutilització de la tnformació del sector públrc.

Llei29/2010 de 3 d'agost, de /'ús dels mitians electrónics en elsector públic

de Catalunya.

Llei 26/2010 de 3 d'agost de régim iurídic i de procediment de les

administracions públiques de Catalunya.

Llei /6/2015 de simplificació de l'activitat administrativa de l'Admtntstració

de la Generalitat, dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat
económica. - Reial decret 4/2010, de I de gener, pel qual es regula

l'Esquema Nactonal d'lnteroperabilitat en l'ánbit de I'Admtnistració

Electrónica.

Reial Decret 1494/2007, de /2 de novembre pel quals'aprova el Reglament

sobre les condicions básiques per a l'accés de les persones amb dtscapacitat

a les tecnologies, productes i servets relacionats amb la soctetat de la
informació i mitjans de comuntcació soctal.

Així com totes aquelles altres vigents que les modifiquin, complementin o
substitueixin.

2. Aprovar definitivament l'OrdenanEa d'administració electrónica i transparéncia de

l'Ajuntament de Calafell, amb les modificacions aprovades al punt anterior.

3. Publicar aquest acord i el text definitiu de l'OrdenanEa al tauler d'anuncis de la

corporació i al Butlletí Oficial de la província. També s'ha de publicar al DOGC la

referéncia del butlletí de la província en qué es publica el text íntegre.

4. Trametre aquest acord d'aprovació definitiva a l'Administració de l'Estat i a la

Generalitat de Catalunya en eltermini de quinze dies des de la seva aprovació.

5. Notificar aquest acord a l'Oficina Antifrau de Catalunya.
Plaga de Catalunya, 1

438:0 Cal¡felt
lel. 97.i 69 q) 09

\M.calafell.cat
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0 n¡untament de Calafell

6. Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, només pot interposar-se 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 següent de
la publicació del text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de
conformitat amb el que estableixen els articles 30 i 112.3 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 10 i

46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa. Tot aixd, sens perjudici de que els interessats puguin interposar
qualsevol altre recurs que estimin oportú.

El Ple de la Corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres i per
unanimitat acorda:

Estimar les al.legacions presentades per l' Of icina Antifrau de Catalunya, el
22/12/2017 (RGE 2017/42015), i modificar els articles 34, 47, 53, 56.2, Disposició
addicional tercera i Disposició addicional quarta, qué queden redactats de la
manera següent:

Artic/e 34

1. Elperfildelcontractant és un espaide la seu e/ectrónica en elquales publica la
informació i la documentactó de les ltcitactons i adjudicacrons municipals dels
expedients de contractació i n'assegura /a transparéncta.

2. En e/ perfrl del contractant s'hi publtquen tots els documents i tnformació
determinats tant per la legtslació de contractes del sector públic com per la
leg is la ció so b re tra nspa rén cia.

o Article 47

L'Ajuntament de Calafell, disposará d'un registre de contractes en el qual figuraran
els contractes subscrits, amb la indicactó de I'objecte, l'import de la llcitació i
d'adjudicació, el procediment uttlitzat per a contractar i la tdentitat de
l'adjudicatari, la durada, el nombre de ltcitadors, els criteris d'adjudicactó, el
quadre comparatiu d'ofertes i les puntuactons respectives, i també els acords i
informes técntcs del procés de contractació. Aquesta informació ha d'estar
actualitzada i fer referéncta, com a míntm, als darrers cinc anys.

a Article 53

El dret d'accés a la tnformacró públrca de l'Ajuntament es cursará seguint el
procediment establert a la legrslacró sobre transparéncra.

Pla(a de Cafaluny¡, I
43820 Califel¡
Tel. 977 69 90 09

M.calalell c¡t
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@ n¡untament de Calafell

Article 56.2

2. Les sessions del Ple seran gravades, retransmeses en directe per mitjans digitals

a través d'lnternet i arxivades a la seu electróntca de la Corporació per a la seva

lliure consulta per part de la ciutadania. Aquestes gravacions conformaran l'acta
electrónica de la sesstó.

a D ispos ició a dd i cio na I terce ra

L'Ajuntament de Calafell publrcará regularment la llista de les tnformacions més

habitualment sol.ltcitades, entenent-se com a tals els temes més recurrents i
d'interés públic en les sol.licituds de dret d'accés a partir de l'elaboració d'informes
semestrals per tal de publicar aquesta informactó al Portal de Transparéncia, amb

la possibilitat d'incloure-hi els enllaSos corresponents. Aquesta actuació permetrá
que els ciutadans puguin verificar si la informació que els interessa ja está

publicada.

í'establirá, mitjanEant resolució de I'alcalde, i en la mesura de les possibilltats de

l'organització, procediments basats en indtcadors obiectius per a avaluar el
compliment de les obligacions de transparéncra. Els indicadors que es tindran en

compte per aquestes avaluacions són els següents: les dades de les sol'ltcituds
(quantitat, canal d'entrada i tipus d'lnformació més sol'ltcitada), les dades de la
resolució de les sol'licituds, /es dades del procediment de resolució de les

sol.licituds, i les dades de les persones sol'licitants.

En els procediments d'ava/uactó es podrá preveure la parttcipactó d'experfs

independents i dels ciutadans. Aquesta participactó es realitzará en els termes
prevrstos al Reglament de Partrcipació Ciutadana de l'Aiuntament de Calafell. En

concret, d'acord amb els articles 6l i següents d'aquest Reglament, en relactó als

órgans i funcionament dels Consells de Participació, es podrá preveure la creació

del Consell de partrcipació en l'ámbit de la Transparéncta.

a Drsposició addicional quarta

En tot alló no previst en aquesta ordenanqa, s'estará a l'establert en la normativa

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparéncia, accés a la informactó
pública ibon govern

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparéncta, accés a la informació
pública i bon govern.

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públtc.
Placa d€ Catalunya, 1 w.c¿¡afell.(at
4:820 cal¿fell
Tel 977699009
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@ n¡untament de Calafell

Llei59/2003, de 19 de desembre, de srgnatura electrónica.

Llei 39/2015, d'| d'octubre, del procediment administratiu comú de les
admin tstracions p ú bhq ues.

Llei40/20/5, d'1 d'octubre, de régim juridtc delsector púb/ic.

Llei 37/2007, de 16 de novembre, modificada per la Llei 18/2015 de 9 de
ju/io/, sobre reuttlitzactó de la informació del sector públrc.

Llei29/2010 de 3 d'agost, de l'ús dels mit¡'ans electrónics en elsector públic
de Catalunya.

Llei 26/2010 de 3 d'agost de régtm jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.

Llei l6/2015 de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració
de la GeneralitaL dels governs lacals de Catalunya i d'impuls de I'activitat
económica. - Reial decret 4/20/0, de 8 de gener, pel qual es regula
/'Esquema Nacional d'lnteroperabilitat en l'ámbit de /'Administractó
Electrdnica.

Retal Decret /494/2007, de /2 de novembre pel quals'aprova el Reglament
sobre les condtctons básrques per a l'accés de les persones amb discapacitat
a les tecnologies, productes I serveis relacionats amb la societat de la
informació i mitjans de comuntcació social.

Atxí com totes aquelles altres vtgents que les modifiquin, complementin o
substituetxin.

2. Aprovar definitivament l'Ordenanga d'administració electrónica i transparéncia de
l'Ajuntament de Calafell, amb les modificacions aprovades al punt anterior.

3. Publicar aquest acord iel text definitiu de l'Ordenanga al tauler d'anuncis de la

corporació i al Butlletí Oficial de la província. També s'ha de publicar al DOGC la

referéncia del butlletí de la província en qué es publica el text íntegre.

4. Trametre aquest acord d'aprovació definitiva a l'Administració de l'Estat i a la

Generalitat de Catalunya en eltermini de quinze dies des de la seva aprovació.

5. Notificar aquest acord a I'Oficina Antifrau de Catalunya.

Pl¡la de Catalurya, 1

43820 Cal¿fell
Tel. 977 tig 90 09

!M.calafell.(at
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6. Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, només pot interposar-se 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 següent de la
publicació del text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de

conformitat amb el que estableixen els articles 30 i 1 12.3 de la Llei 39/2015, d'1

d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 10 i46
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Tot aixd, sens perjudici de que els interessats puguin interposar qualsevol altre recurs que

estimin oportú.
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