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LTAJUNTAMENT PLE, en l-a seva sessió Ordinària
de 2016 adoptà entre d'al-tres, I'acord l-iteral-

de data 2I de JULIOL
següent:

"Atès que mitjançant acord del- Pte de I'Ajuntament, en l-a sessió
Ordinària cef ebrada e.l- dia 25 de febrer de 2016, es va aprovar
inicialment I'Ordenança de Transparència i Administració
El-ectrònica a Sant Joan Despi,'

Atès que aquest acord va estar en exposició pública durant el-
termini de 30 dies, mitjançant anunci al Taulefl d'anuncis de
I'Ajuntament, publicació a.l- BOP de Barcel-ona de data 24/05/2076,
al- DOGC núm. 173I de 3I/05/2016 i a *El Periódico" de data
26/05/2016;
Atès que dintre d'aquest període d'exposició pública de
I'expedient d'aprovació inj-cial de I'Ordenança s'han presentat
al'legacions í recomanacions per part de la Ofj-cina Antifrau de
Catal-unya, mitjançant escrit de data 70/06/2076, registre
d' entrada E2016003664 ;

Vist l-'informe emès per l-a Tècnica de Govern Obert i Transparència
de l-'Ajuntament de Sant Joan Despí de data 07/01 /2016;
Vist l'Informe emès pef Departament de Secretaria de I'Ajuntament
de Sant Joan Despí de 14 de juliol de 2076;

Atès el que disposa I'articl-e 49 i concordants de l-a llei 1/1985,
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i I'article
I18 i concordants del- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel
qual s'aprova ef Text Refós de l-a Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya.
Per tot el que s'ha exposat I'Al-calde-President proposa el- PIe
Municipal I'adopcj-ó del-s següents acords:

PRIMER. - Estimar l-es al- 'legacions a I'article 2, el- qual quedarà
redactat de l-a següent manera:
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ttAøt. Z. à,øiXit d'aplicacíó subjectía
7. Aquesta Ordenança serà d'ap7ícació afs òrgans í unitats

administratives i de Les diferents àrees i delegacions
integrants i que conformen 7'Ajuntament de Sant Joan Despí, eLs
organismes dependents del- mateix i -Les societats mercantíl-s
municípaIs.

2. Aquesta Ordenança serà aíxí mateix aplícable al-s cíutadans í
ciutadanes , entenent ,com a taf s -l.es persones f ísíques i
jurldiques, quan utiLitzin mitjans efectrònics erl -Zes ser,/es

reLacions anb f'Ajuntament de Sant Joan Despi.
3. -Les obligacions de transparèncía estabfertes en el, Títol, II
també seran apTicables a Les entitats privades Quê, en virtut de
l-a LLei estatal- 79/2073, de 9 de desembre, i fa Lfei autonòmica
79/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a La

informació pública i bon qoveÍn/ estíguín obligades a fa dífusió
d' informació sobte -les ser¡es activitats. En concret:

a. Les persones físiques o jurídiques que exerceixen
funcíons púbJiques o potestats administratives, Quê
presten serveis públics o que perceben fons públics pet
a funcionar o per a dur a terme l-l-urs activitats per
qualsevol títof juridic.

b. Les persones fisiques i jurídiques que duen a terme
activitats qualificades leqaTment com a servej-s
d'interès generaT o uníversal.

c. El-s partits poTitics, Les associacions i fundacions
vinculades, 7es organítzacions sindical-s i empresaríal-s.

d. Entítats privades que percebin subvencions o ajuts
públics per sobre el.s l-líndars 7ega7s ref erits
indiferentment de fa procedència defs ajuts públics
percebuts.

i. Percebin subvencíons o ajuts públics de més de

700.000€ anual-s, índíf erentment de l-a seva
procedència.

ii. Almenys ef quaranta per cent de Ll-urs
íngressos anuafs procedeixí de subvencions o

ajuts públics / sempre que aquesta quantitat
sigui de més de 5.000€, indif erentment de l-a

seva procedència.
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En eLs casos a) i b) el- compliment de Les obligacions estabfertes
per aquesta ordenança correspon a f'Administració responsable, en

el-s termes gue establ-eix La LLei 79/2014.
4. Les persones fisiques o juridíques Lícítadores i/o
adjudicatàries de contractes def sectoÍ púbLíc, també estan
subj ectes a aquesta ordenança d' acord amb ef s'establ-eixi en e-Zs

pTecs cotresponents.
5. Af s ef ectes deL que disposa el- Títof IV en aplicació de J-a

Ll-ei 25/2073, de 27 de desembre, d' impuls de l-a factura
el-ectrònica i creació deL registre comptable de factures al- Sector
Púb7ic, seran obligades Les entitats privades que emetin factures
a Les entitats municipaLs. "
SEGON. - Estimar les al 'legacions al contingut de I'articfe 4,
efiminant I'apartat (q) def text inicial.
TERCER.- Estimar l-es al'legacions al- contingut de I'article 9,
incorporant un úl-tim paràgraf que quedarà redactat de Ia següent
manera:
"L'Ajuntament de Sant Joan Despi util-itzarà ef seu portal per taL
de connectar amb La seu el-ectrònica municipal í ef web municipaL
com e-Lements compJementaris d'informació púb7ica que pTegats'
integren una plataforma efectrònica de publicítat activa a

ínternet".

QUART. - En quant a l-es al 'legacions al conti-ngut de I'article 11
no es considera adient major concreció a l-a contemplada, atès que
l-'exercíci de l-a informació actíva recoflit a 1'Ordenança ja va
actual-ment més enl-l-à dels mínims esmentats a la Llei, donat que el-
desenvol-upament de l-a pubJ-icitat activa de manera general- es basa
en tres conjunts d'indicadors acceptats de manera comú per l-es
administracions catafanes.
No obstant això, de conformitat amb f informe de fa Tècnica de Bon
Govern i Transparència, s'afegeix una lletra (p) a I'article II.II
que quedarà redactat de la següent manera:

" (p) La informació pubTica a La que fan referència efs indicadors
de transparència internacionaf (IfÐ els indicadors de qualitat i
transparència de l-'administració públíca (Infopartícipa) eLs GCI
(GLoba1 city indícators) deL Banc mundiaf, euê refl-ecteixen l-a
qualitat de vida a l-a ciutat amb el- propòsit de combatre La
pobtesa i recol-zar e-Z desenvolupament".

cINQuÈ.- Estimar les al'legacions al- contingut de f'article 42,
quedant redactat ef mateix de la següent manera:
"år¿. 42. Règim sartc.iolaador
7. En l-'àmbit d'aplicació del- Titol, II de 7a present Ordenança,
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7es persones i entjtats incl-oses a l-'articl-e 2 resten subjectes al-
règim d'inf raccions i sancíons establ-ert a l-a legislació víqent en
matèria de transparèncía i bon govern i l-a TegisTació vigent erl
matèria de reutiLització de fa informacíó del- sector púb7ic.
2. En tot al-fò no prevíst en La present Otdenança seran
d'apLicació La LIei 79/2074, de 29 de desembre, de transparència,
accés a fa informació pública i bon govern, i La LLei 37/2007, de
76 de novembre, sobre reutifització de fa informació del- sector
públic.
3. L'exercici de fa potestat sancionadora prevista a l-a
legisTació vigent i 7a present Ordenança correspondrà a l,'Al,cal-dia
o l-'òrgan en que delegui / essent fa Unítat responsabl-e de fa
informació (art. 74) J'encarregada de l-a ínstrucció í l-'Al-cal-dia o

1'òrgan en qui delegui fa resoLució defs expedients sancionadors.

L'actuació de TtAjuntament de Sant Joan Despí en matèria
sancionadora donarà compliment a fa TegisTació vigent i eLs
principis d'actuació en f'ànbit sancionador, amb especíal
observança del-s principís d'objectivltat, proporcionaTítat, i no
discriminació, i motivarà Les seyes resoLucions".
SISÈ.- Incorporar una disposició addicional si-sena amb el següent
redactat:
"L'Ajuntament de Sant Joan Despi disposa d'un codi ètic i de bon
govern que té com a objectíus fonamental-s:

a) Integrar La dimensió ètica en el- funcíonament de -Zes entitats
l-ocaLs.

b) Incorporar -les estratègies d'actuació per a fa consecució
d'una democràcia real- i efectíva, a través de l-a participació
ciutadana i eJ govern obert.

c) Definir ,Zes l-ínies
pública l-ocal-.

bàsiques que han de presidir fa gestió

d) Reforçar eLs estàndards de conducta en l-'exercici de Les
re spons ab il- itat s públ iques .

Del-imítar -Zes pautes per a l-es rel-acions adequades entre eLs
àmbits de govern i administració i normaLitzar Les rel-acions
personals internes".
SETÈ. - En quant a la resta de recomanacions presentades per .l-a

Oficina Antifrau de Catal-unya es trasl-l-aden a l-a Tècnica de Govern
Obert í Transparència de l'Ajuntament de Sant Joan Despí de data 1

de juJ-ioJ- de 2016t per tal de que siguin consíderades a
J-' aplicació de I'Ordenança.
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VttITÈ.- Aprovar definitivament eI text de I'Ordenança de
Transparència i administració electrònica a Sant Joan Despí segons
el document annex.

NO\IE.- Donar trasllat del present
presentar al'legacions, als efectes

acord aIs interessats - que van
oportuns.

DEsÈ.- Remetre una còpia integra i fefaent de l'ordenança de
Transparència i Administració Electrònica a Sant Joan Despi a

l-'Administraci-ó de l-'Estat i de Ia Generaf itat de Catalunya, i
publicar el text íntegre aI BOP, entrant en vigor un cop
transcorreguts 15 dies a partir de Ia seva total publicacíó".

RECURSOS:

Reeurs Contencios Adrrinistratiu.- Contra el- present acord que és
ferm en via administrativa, pót interposar recurs contenciós
administratiu, en el- termini de dos mesos a comptar des del dia
següent a1 de la recepció de Ia present notificació o des de la
publicació aI BOP del texte integre de la mateixa, davant efs
Jutjats Contenciosos Administratius de la província de Barcelona.
No obstant això, pot interposar qualsevol altre si ho considera
convenient.

Sant Joan Despi, 26 d' agost de 201-6
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