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Senyor,

Em plau fer-vos anlbar certificat corresponent a l'acord adoptat per part del Ple de
l'Ajuntament d'Altafulla, en sessió ordinària celebrada el dia 26 de setembre de2016, relatiu
a l'aprovació, si s'escau, amb caràcter def,rnitiu, de I'ordenança municipal de transparència i
administració pública.

El que us notifico en compliment d'allò que disposa I'article 40 de la llei 3912015, d'L
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

L'informo, a més, que aquesta resolució és definitiva en via administrativa, i que contra la
mateixa pot interposar, en via administrativa, un recrrs potestatiu de reposició davant l'òrgan
que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des de I'endemà de la recepció d'aquesta
notificació. Aquest termini es computarà d'acord amb allò establert a l'article 30.4 de la
citada llei.

Contra la desestimació expressa del recurs potestatiu de reposició, o bé directament contra
aquesta resolució, es podrà interposar, en via judicial, un recurs contenciós-administratiu
davant el Judat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar
a partir de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació.

En cas de què hagi transcorregut un mes a partir de la data de la interposició del recurs de
reposició sense que s'hagi rebut cap notificació, l'interessat podran entendre que s'ha produil
la desestimació presumpta del mateix, disposant, a comptar des del dia següent de què aquesta
s'hagi produiT, d'un termini de sis mesos per a la interposició del recurs contenciós
administratiu.

No obstant això, podeu interposar-ne qualsevol altre recurs que considereu procedent.

Rebeu una cordial salutació.

EL T

s Salinas i Alvarez

Altafulla, 3 d'octubre de2016.

E-L457 /2016
07/LO/20t6 L3:36
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EN FRANCISCO DE SALES SALINAS I ALVAREZ, SECRETARI DE
L'AJUNTAMENT D'ÄLTAX'ULLA (COMARCA DEL TARRA

que aquesta fotocòpia
reprodueix fidelment I'origínal,

CERTIFICA EN EXTRACTE:

Que el Ple de l'Ajuntament d'Altafulla, en sessió ordinaria celebrada el dia 26 de setembre de
2016,vaadoptar el següent acord:

lla

DESÈ.- APRoVACIÓ, SI S,ESCAU, AMB cnnÀclnn
L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE TRANSPARÈNCI¡. I
PUBLICA.

DEFIMTIU, DE
ADMINISTRACIÓ

Tot seguit es dona compte de la moció de l'Alcaldia-Presidència, de data 20 de setembre de
2016, i que literalment diu el següent:

..APROVACIÓ, AMB CARÀCTER DEFINITIU, DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE
TRANSPARÈNCIA I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.

Atès que el Ple de l'Ajuntament d'Altafulla, en sessió ordinària, celebrada el dia 25 dejuliol
de 2016, va adoptar els següents acords:

"Primer.- Aprovar, amb caràcter inicial, I'ordenança municipal de transparència
administració electrònica.

Segon.- Sotmetre al tràmit d'informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant la
publicació d'edictes al Butlletí Oficial de la Provrncia de Tarragona, Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i tauler d'anuncis de la Casa de la Vila. Transcorregut aquest termini
sense que s'hagi presentat cap reclamació o suggeriment, s'entendrà definitivament adoptat
l'acord fins llavors provisional, procedint-se arealitzar els tràrynits corresponents per a la seva
entrada en vigor, mitjançant la publicació del seu text íntegre al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona".

Atès que el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nttm.7175, de data 2 d'agost de2016,
publica edicte pel qual es sotmet a i¡formació pública l'acord adoptat així com el text de
I'ordenança pel termini de trenta dies hàbils comptats a partir de la darrera de ies publicacions
ohcials.

Atès que el Butlletí Oficial de ia Província de Tanagona núm. 150, de data 5 d'agost de 2016,
publica edicte pel qual es sotmet a informació pública l'acord adoptat així com el text de
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l'ordenança pel termini de trenta dies hàbils comptats a partir de la darrera de les publicacions
oficials.

Atès que, durant el termini d'exposició pública i en data 9 de setembre de 20I6,1'Oficina
Antifrau de Catalunya procedeix a presentar suggeriments i al'legacions a l'ordenança
municipal aprovada inicialment.

Atès l'informe de la responsable de la Unitat de Transparència de data 19 de setembre de
2016 i que literalment diu el següent:

"INFORME

IDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENT

Informe relatiu a les al'legacions i suggeriments de l'Oficina Antifrau de Catalunya a
l'Ordenança municipal de Transparència i Administració Electrònica de l'Ajuntament
d'Altafulla.

RELACIÓ DE FETS

1, El Ple de I'Ajuntament dAltafulla, en sessió ordinària celebrada el 25 de juliol de
2016, va aprovar, amb caràcter inicial, l'Ordenança municipal de Transparència i

Ad ministració Electrònica.

2. El tauler d'edictes de la Casa de la Vila, en data 26 de juliol de 2016, el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya núm. 7175, de data 2 d'agost de 2016, i el Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona núm. 150, de data 5 d'agost de 2016, publiquen
els respectius edictes pels quals se sotmet a informació pública l'acord adoptat així
com el text de l'ordenança pel termini de trenta dies hàbils comptats a partir de la
darrera de les publicacions oficials.

3. Durant el termini d'exposició pública i en data 9 de setembre de 2076, l'Oficina
Antifrau de Catalunya emet un ofici formulant un conjunt de suggeriments i

al'legacions a l'ordenança municipal aprovada inicialment.

CONCLUSIONS

Ateses les recomanacions iles al'legacions formulades per l'Oficina Antifrau de Catalunya
a l'Ordenança municipal de Transparència i Administracíó Electrònica de l'Ajuntament
d'Altafulla, proposo realitzar les següents modificacions al text original de l'esmentada
ordenança:

lera Modificació:

Redactat actual: Faig eoriolar åquest¿l

"Art. 2. Àmbit d'aplicació subjectiu

I
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1. Aquesta Ordenança serà d'aplicació a les entitats indicades a continuació i
que, a tots els efectes, denominarem conjuntament com a Administració
municipal:

a. Els òrgans i unitats administratives de les diferents àrees i delegacions
integrants i que conformen lAjuntament d'Altafulla, organismes
dependents del mateix i empreses municipals.

[. ..] '

Redactat proposat:

"Art. 2, Àmbit d'aplicació subjectiu

1. Aquesta Ordenança serà d'aplicació a les entitats indicades a continuacíó i
quel a tots els efectes, denominarem conjuntament com a Administració
municipal:

a. Els òrgans i unitats administratives de les diferents àrees i delegacions
integrants i que conformen l'Ajuntament d'Altafulla, organismes
dependents del mateix i empreses municipals.

b. Les associacions, fundacions del sector públic o els consorcis municipals.

[.. .] "

Motivació;

La finalitat d'aquesta modificació és donar una major cobertura de l'àmbit d'aplicació
subjectiu de la present OrdenanÇa, ja que el redactat de l'article 2 no esgota la totalitat
dels ens que poden configurar el sector públic local.

2ona Modificació;

Redactat actual:

"Art. 2. Àmbit d'aplicació subjectiu

L t...1

2. t...1

3. t...1

a. t...1

b. t...1

Fatg ç6ou¡ur quB Fquiluia
rep

2016

c. Els partits polítics, les associacions i fundacions vinculades, les
organitzacions sindicals i empresarials i a les entitats privades que:

i. Percebin subvencions o ajuts públics de més de 100.000€ anuals.

a
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[...] "

Redactat proposat

AltafUlla p¡rrimoni de t¡ huhânilår conjuht htstòric aÉíst¡c

ii. Almenys el quaranta per cent de llurs ingressos anuals procedeíxi de
subvencions o ajuts públics, sempre que aquesta quantitat sigui de més
de 5000€.

Falg cr,¡nsiar qUÊ Équr,úrct fctocòpla

"Art. 2. Àmbit d'aplicació subjectiu

1. t...1

2. t...1

s. t...1

a. t...1

b. t...1

reprocluoi;t f iclelment l'original

2û16

Altafulla

c, Els partits polítics, les associacions Ì fundacions vinculades, les
organitzacions sindicals i empresarials.

d. Les entitats privades que:

i. Percebin subvencions o ajuts públics de més de 100.000€ anuals.

ii. Almenys el quaranta per cent de llurs ingressos anuals procedeixi de
subvencions o ajuts públics, sempre que aquesta quantitat sigui de més
de 5000€.

[. ..] "

Motivació

La redacció original del subapartat c) de I'afticle 2.3, provinent de la Llei 79/2OI4, del 29
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, pot generar
confusió, atès que pot semblar que els llindars mínims quantitatius de subvenèions o
ajuts públics són igualment exigibles als partits polítics, les associacions i fundacions
vinculades, i les organitzacions sindicals i empresarials, mentre que a tots aquests
subjectes els resulta exigible directament el compliment de les obligacions de
transparència activa sense cap condicionant o requisit, itan sols a les entitats privades
els són aplicables els llindars quantitatius.

3era Modificació:

Eliminar l'apartat q) de l'article 4 relatiu al principi d'accés i disponibilitat limitada.

Motivació:

L'ambigÜitat i generalitat de la formulació del precepte obria un cert marge de
discrecionalitat de l'Administració i buidava de contingut els drets reconeguts ifrustava la
seva garantia i exercici efectiu. D'aquí la motivació per eliminar-ho.
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4a Modificació

Redactat actual

AltafUIla Pâkimon¡ de ta hum¿n¡rs( Co4iuna h¡sfòric ârtísric

"AÌt, 9. Portal de la TransparèncÌa

7. L'exercicÌ de la transparència es fonamentarà en el portat de la
Transparència establert per la LIei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, sense perjudici de
l'ús de meca nismes com plementaris.

2. La informació pública de I'Ajuntament d'Altafulla s'integrarà en el Portal de
Transparència de la Generalitat de Catalunya." Faig constar que aqur;sta fotocòpia

reproclueix f ide!ment I'origirral,
Redactat proposat

"Art, 9. Portal de la Transparència
'Altafulla

1, t...1

2. t...1

3, Tanmateix, el fonament de la transparència rau també en el portal web
municipal de lAjuntament d'Altafulla (regulat a l'article 16 d'aquesta
ordenança), al qual es podrà accedir a través del portal de transparència, atès
que ambdós portals configuren allò que Ia Ltei 19/2014, del 29 de desembre,
de transparència, accés a la informació pública i bon governl designa com
"una plataforma electrònica de publicitat activa a internet". Tant el portal de
transparència com el poftal web munÌcipal contindran un enllaç a la seu
electrònica municipal (regulada a I'article 77 d'aquesta ordenança), d'acord
amb l'article 5 de la Llei 79/2014."

Motivació

Des del moment que el portal web municipal de l'Ajuntament dAltafulla té la missió
d'incorporar la informació municipal d'interès general, el fonament de la transparència
també rau en aquest portal propi, per la qual cosa, tot iestar regulat en l'article 16 de
l'ordenança, no està de més avançar-ho ja en l'article 9.

5a Modificació

Redactat actual

"Art. 77. Obligacions de publicitat activa

1. L'Ajuntament dAltafulla difondrà, en la mesura que disposi dels mitjans
personals i materials adients per al seu cumpliment, la Ìnformació establerta a
les disposicions de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència,
Accés a la Informació Pública iBon Govern, i, com a mínim:
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reproclueix fidelment I'original.

Ajuntament d'Altafulla
TARRAGONÈS

Redactat proposat:

hlstòric arlístic

a) L'organització institucional i l'estructura administrativa.

b) La gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial

c) Les decisions i les actuacÌons amb una rellevància jurídica especial.

d) La plantilla, la relació de llocs de treball i el règim retributiu.

e) Els procediments administratius relacionats amb l'exercici de les seyes
competències.

f) Els contractes i els convenis, així com dades estadístiques sobre els
percentatges i el volum pressupostari dels contractes adjudicats d'acord
amb cadascun dels procediments establerts per la legislació de contractes
del sector públic; també s'ha de donar pubticitat al volum pressupostarÌ
contractat pels diversos adjudicataris en els darrers cinc anys.

g) Les convocatòries i l'atorgament de les subvencions i els ajuts púbtics.

h) Els informes i els estudis.

i) Els plans, els programes i les memòries generals.

j) La informació estadística.

k) La informació geogràfica.

l) Les matèries i les actuacions la publicitat de les quals s'estableixi per
norma.

m) Qualsevol matèria d'interès públic

n) Registre d'interessos i declaracions de béns de les persones obligades a
presentar-la d'acord amb la legÌslació vigent. A aquests efectes,
lAdministració sol.licitarà la declaració amb la relació detallada dets béns i
les activitats de la persona obligada i en publicarà un document sense
incloure dades que puguin lesionar e/s seus drets, així com la identificació i
localització dels béns decla rats, "

"Att. 77. Obligacions de publicitat activa

1. L'Ajuntament dAltafulla difondrà, en la mesura que disposi dels mitjans
personals i materials adients per al seu cumpliment, la informació establerta a
les disposicions de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència,
Accés a la Informació Pública iBon Govern, i, com a mínim:

t.. .l

o) L'agenda institucÌonal dels alts càrrecs de I'equip de govern.

p) ResolucÌons sobre el règim d'incompatibilitats dels empleats públics

6
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reproclueix f ldelment l'original.
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histôric 0rtírtic

q) Les ordenances reguladores i reglaments, indicant si estan en aprovació
inicial o definitiva,"

Motivació:

La fínalitat d'aquesta modificació és la d'anar un pas més enllà i no limitar-nos només a
reproduir els continguts de transparència activa exigits amb caràcter de mínims a les
Lleis 19/2013 i 79/2OL4, de transparència, accés a la informació pública i bon govern,
sinó esmentar també d'altres informacions que es publicaran de forma proactiva, tot i no
ser requerit per la llei.

6a Modificació:

Redactat actual:

"Art. 17. Obligacions de publicitat activa

1. t...1

2. La informació publicada per I'Ajuntament dAltafulla s'actualitzarà de forma
periòdica i amb la freqüència que es consideri adequada al compliment de les
oblÌgacions legals vigents, tenint en compte les limitacions organitzatives i de
mitjans personals i materials. En tot cast es mostrarà la data de la darrera
actualÌtzació."

Redactat proposat:

"Art, 17. Obligacions de publicitat activa

1, t...1

2. La informació publicada per lAjuntament dAltafulla s'actualitzarà de forma
periòdica i amb la freqüència que es consideri adequada al compliment de les
obligacions legals vigents, tenint en compte les limitacions organitzatives i de
mitians personals i materials. En tot cas, es mostrarà la data de la darrera
actualització.

3. Malgrat que la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a
la informació pública i bon governr no estableix els terminis màxims que
assegurin una adequada actualització dels continguts, I'Ajuntament dAltafutla
es proposa, dintre de les seves possibilitats organitzatives, personals i
econòmiques, fixar uns terminis d'actualització segons les matèries afectades
i la rellevància de la seva actualítzació. Es detallen a continuació els més
destacats:

a, Actualització bimestral: actes de ple, acords de junta de govern,.

b. Actualització trimestral: execució pressupostària, relació de contractes
menors, resolucions i decrets, ...

c. Actualització anual: liquidació del pressupost,
convocatòries de subvencions, subvencions atorgades ...

endeutament,
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d. Actualització esporàdica: organigrama de l'ens, organismes dependents,
dades generals de l'ens.,.

e. Actualització conforme es produeixen canvis: licitacions en tràmit,
convocatòries de personal, resultats de les convocatòries, cartipàs, càrrecs
electes, grups municipals, ..."

Motivació

A pesar que la Llei 79/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, es limita a exigir que la informació es difongui de manera constant i

s'actualitzi permanentment, sense establir en cap moment els terminis màxims que
assegurin una adequada actualització dels continguts, l'objectiu d'aquesta modificació és
la d'anar un pas més enllà i esmenar les mancances de Ia norma legal, en el sentit de
definir uns terminis d'actualització de les informacions publicades més destacades.

7a Modificació:

Redactat actual

"Art. 42. Règim sancionador

1. t...1

2. t...1

3. L'exercici de la potestat sancionadora prevista a la legislació vigent Ì la
present Ordenança correspondrà a I'Alcaldia o l'òrgan en que delegui.

4. [...]',

Redactat proposat:
Faig ccnstar que aquosia
reprodueix fidelrnent I'ori

fotocòpia
ginal.

"Art. 42, Règim sancionador

d'Altafutta

2. t...1

3. La potestat de les fases d'incoació i de resolució de l'expedient sancionador
correspondrà a l'Alcaldia o l'òrgan en qui delegui, mentre que la fase
d'instrucció correspondrà al Secretari o funcionari en qui delegui.

4. [...]"

Motivació

Amb aquesta modificació es pretén concretar l'atribució de les competències municipals
en cadascuna de les fases del procediment sancionador en matèria de transparència i

bon govern, tal com disposen els articles 86 a 89 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,

Ba Modificació:

03Ût:
1. t..l
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Redactat actual:

"Ar-t. 70. Foment de la participacíó ciutadana per mitjans electrònics

7. L'ús de mitjans electrònics en matèria de transparència està orientat a
promocionar la participació dels ciutadans i les ciutadanes en la vida política,
econòmica i social.

2. L'Aiuntament dAltafulla fomentarà la participació per mitjans electrònics i,
d'acord amb la normativa vigent, impulsarà la creació de comunitats virtuals
amb tecnologies web i de xarxa social, entre d'altres, que es posin a
disposició de la ciutadania, amb I'objecte de promocionar espais de trobada
entre la ciutadania i els agents presents en la vida política, econòmica, social i
cultural del municipi.

3, Es garantirà la realització de tràmits d'exposició i d'informació púbtica, així
com la publicació relativa a I'elaboració de disposicions generals per mitjans
electrònics, de forma complementària i en cap cas substitutiva dels mitjans
emprats en d'altres suports, A aquests efectes, es donarà compliment a la
legislació vigent en matèria de procediment administratiu í, així mateíx, al
Títol IV de la present Ordenança."

Redactat proposat

"Art. 10. Foment de la participació ciutadana per

1. t...1

2. t...1

3. t...1 d'Altafulla
El Secretari/a,

4. Mitjançant I'espai IndÌcadors de transparència contingut al portal de
Transparència, es consultarà als usuaris de forma periòdica el seu grau de
satisfacció respecte al compliment de tes obligacions de transparència de
I'ens, mitjançant enquestes basades en indicadors objectius que garanteixin la
participació d'experts independents i dels ciutadans,"

Motivació:

L'objectiu d'aquesta modificació és donar compliment a l'article 6.3 de la Llei Lg/2014,
del 26 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern/ on
s'imposa el deure d'establir uns procediments basats en indicadors objectius per avaluar
el compliment de les obligacions de transparència, garantint la participació d'experts
independents i dels ciutadans".

Atès el previst a I'article 778,lletra c) del decret legislatiu 212003, de 28 d'abril, pel qual
s'aptova el Text refüs de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, sobre procediment a
seguir en matèria d'aprovació d'ordenances i reglaments.

Per tot això aquesta Alcaldia-Presidència proposa al Ple de l'Ajuntament i'adopció dels
següents acords:

9
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Primer.- Estimar els suggeriments i les al'legacions presentats per l'Oficina Antifrau de
Catalunya, d'acord amb f informe que figura a la part expositiva, incorporant-les al text de
I' ordenança municipal de transparència i administració electrònica.

Segon.- Aprovar, amb caràcter definitiu, I'ordenança municipal de transparència i
administració electrònica.

Tercer.- Procedir a publicar el seu text íntegre al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
als efectes de la seva entrada en vigor un cop i hagi transcorregut el termini de quinze dies
hàbils previst al'afücle 65.2 de la Llei 711985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim
1ocal".

Els senyors membres de ia Corporació, en votació ordinària i per unanimitaf, van adoptar els
següents acords:

Primer.- Estimar els suggeriments i les al'legacions presentats per l'Oficina Antifrau de
Catalunya, d'acord amb I'informe que hgura a Ia panl expositiva, incorporant-les al text de
l' ordenanç a municipal de transparència i admini stració electrònica.

Segon.- Aprovar, amb caràcter definitiu, l'ordenança municipal de transparència i
administració electrònica.

Tercer.- Procedir a publicar el seu text íntegre al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
als efectes de la seva entrada en vigor un cop i hagi transcorregut el termini de quinze dies
hàbils previst aI'articTe 65.2 de la Llei 711985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim
local.

I per tal que així consti, i als efectes oportuns, expedeixo la present certificació, amb el
vistiplau de l'Alcalde-President de la Corporació, Sr. Fèlix Alonso i Cantomé, amb
l'advertència a que fa referència l'article 206 del Reglament d'Organttzació, Funcionament i
Règim Jurídic de les Corporacions Locals, de data 28 de novembre de 1986, i a reserva del
que resulti de l'aprovació de I'acta corresponent, a Altafulla, a vint-i-vuit de setembre de dos
mil setze.

; t O: -=:-:-:-|.u¿. - '

Faig

T. 2016
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Altafulla

fl 3 0[T, 2016

INFORME

IDENTIFICNCTó DE L'EXPEDIENT

Informe relatiu a les al'legacions isuggeriments de l'Oficina Antifrau de Catalunya a
I'Ordenança municipal de Transparència i Administració Electrònica de lAjuntament
d'Altafulla.

RELACIO DE FETS

1. El Ple de lAjuntament dAltafulla, en sessió ordinària celebrada el 25 de juliol de 2OL6,
va aprovaI amb caràcter inicial, l'Ordenança municipal de Transparència i Administració
Electrònica.

2. El tauler d'edictes de la Casa de la Vila, en data 26 de juliol de 2016, el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya núm.7175, de data 2 d'agost de 2016, i el Butlletí Oficial de
la Província de Tarragona núm. 150, de data 5 d'agost de 2016, publiquen els
respectius edictes pels quals se sotmet a informació pública l'acord adoptat així com el
text de l'ordenança pel termini de trenta dies hàbils comptats a partir de la darrera de
les publicacions oficials.

3. Durant el termini d'exposició pública i en data 9 de setembre de 2Ot6,l'Oficina Antifrau
de Catalunya emet un ofici formulant un conjunt de suggeriments i al.legacions a
l'ordenança municipal aprovada inicialment.

CONCLUSIONS

Ateses les recomanacions iles al.legacions formulades per l'Oficina Antifrau de Catalunya a
I'Ordenança municipal de Transparència i Administració Electrònica de l'Ajuntament
d'Altafulla, proposo realitzar les següents modificacions al text original de l'esmentada
ordenança:

lera Modificació:

Redactat actual:

"Art, 2. Ambit d'aplicació subjectiu

7. Aquesta Ordenança serà d'aplicació a les entítats indicades a contínuació i
QUe, a tots els efectes, denominarem conjuntament com a Administració
municipal:

a. Els òrgans i unitats administratives de les diferenfs àrees i delegacions
integrants i que conformen I'Ajuntament dAltafulla, organismes dependents
del mateix í empreses municipals.

[..]"

grna
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Redactat proposat:

"Art. 2. Àmbít d'apticació subjectiu

1. Aquesta Ordenança serà d'aplicació a les entítats Ìndicades a continuació i
QUê, a tots els efectes, denominarem conjuntament com a Administració
municipal:

a. Els òrgans i unitats administratives de les diferents àrees i delegacions
integrants i que conformen l'Ajuntament dAltafulla, organismes dependents
del mateix í empreses municipals.

b. Les associacions, fundacions del sector públic o els consorcis municipals,

[. ..] "

Motivació:

La finalitat d'aquesta modificació és donar una major cobertura de l'àmbit d'aplicació
subjectiu de la present OrdenanÇa, ja que el redactat de l'arLicle 2 no esgota la totalitat dels
ens que poden configurar el sector públic local.

2ona Modificació:

Redactat actual:

"Art, 2. Àmbit d'aplicació subjectiu

L t...l
2. t...1

3. t...1

a. t...1

b. t...1

iilhïl^l il,ï:iii 
:; i Jil:i "''

03 16

c. Els partits polítics, les associacions i fundacions vinculades, les
organitzacions sindicals i empresarials i a les entitats privades que:

i, Percebin subvencions o ajuts públics de més de 100.000€ anuals.

ii. Almenys el quaranta per cent de llurs ingressos anuals procedeixi de
subvencions o ajuts públics, sempre que aquesta quantitat sigui de més de
5000€.

[...] "
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0

c. Els partits polítícs, les associacions i fundacions vinculades, Ies
organitzacions sindicals i empresarials,

d. Les entitats prívades que:

i. Percebin subvencions o ajuts públics de més de 100.000€ anuals.

ii. Almenys el quaranta per cent de llurs ingressos anuals procedeixi de
subvencions o ajuts públics, sempre que aquesta quantitat sigui de més de
5000€.

[...] "

Motivació:

La redacció original del subapartat c) de l'article 2.3, provinent de la Llei L9/2O74, del 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, pot generar
confusió, atès que pot semblar que els llindars mínims quantitatius de subvencions o ajuts
públics són igualment exigibles als partits polítics, les associacions i fundacions vinculades, i

les organitzacions sindicals i empresarials, mentre que a tots aquests subjectes els resulta
exigible directament el compliment de les obligacions de transparència activa sense cap
condicionant o requisit, i tan sols a les entitats privades els són aplicables els llindars
quantitatius,

3era Modificació:

Eliminar I'apartat q) de l'article 4 relatiu al principi d'accés i disponibilitat limitada.

Motivació:

L'ambigüitat i generalitat de la formulació del precepte obria un cert marge de
discrecionalitat de l'Administració i buidava de contingut els drets reconeguts i frustava la
seva garantia i exercici efectiu. D'aquí la motivació per elimínar-ho'

"Art. 2. Àmbit d'aplicació subiectÌu

1. t...1

2. t...1

3. t...1

a. [...]

b. t...1

Faig constar que aquesta fotocòpla
reprodueix fidelment I'original.
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4a Modificació:

Redactat actual:

"Art. 9, Portal de la Transparència

7. L'exercici de la transparència es fonamentarà en el Portal de la Transparència
estable¡-t per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon governt sense perjudici de l'ús de mecanismes
complementaris,

2. La informació pública de I'Ajuntament dAltafulla s'integrarà en el Portat de
Transparèncía de la Generalitat de Catalunya,"

Redactat proposat:

"Art. 9. Portal de la Transparència

1.t...1

2. t...1

3. Tanmateix, el fonament de la transparèncía rau també en el portal web
munícipal de lAjuntament dAltafulla (regulat a l'article 76 d'aquesta ordenança),
al qual es podrà accedir a través del poftal de transparència, atès que ambdós
portals configuren allò que la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon governt designa com "una
plataforma electrònica de publicitat activa a internet". Tant el portal de
transparència com el portal web municipal contindran un enllaç a la seu
electrònica municipal (regulada a I'article 77 d'aquesta ordenança), d'acord amb
l'article 5 de la Llei 19/2074."

Motivació:

Des del moment que el portal web municipal de l'Ajuntament d'Altafulla té la missió
d'incorporar la informació municipal d'interès general, el fonament de la transparència
també rau en aquest portal propi, per la qual cosa, tot iestar regulat en l'article 16 de
l'ordenança, no està de més avançar-ho ja en l'article 9.

F:aig conatar quo Bquosta fotocòpla
reprodtreix

(l**

d
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5a Modificació:

Redactat actual:

"Art. 77. Obligacions de publicitat activa

1. LAjuntament dAltafulla difopdrà, en la mesura que disposi dels mitians
personals i materials adients per al seu cumpliment, Ia informació establerta a
les disposicions de la Ltei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, Accés
a Ia Informació Pública í Bon Govern, i, com a mínim:

a) L'organització institucional i I'estructura administrativa.

b) La gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial

c) Les decisions i les actuacions amb una rellevància jurídica especial.

d) La plantilla, la relació de llocs de treball i el règim retributiu.

e) Els procediments administratius relacionats amb I'exercici de /es seves
competències.

D Els contractes i els convenís, així com dades estadístiques sobre els
percentatges i el volum pressupostari dels contractes adjudicats d'acord amb
cadascun dels procediments estable¡ts per la legislació de contractes del
sector públic; també s'ha de donar publicítat al volum pressupostari
contractat pels diversos adjudicataris en els darrers cínc anys.

g) Les convocatòries i l'atorgament de les subvencions i els ajuts públics.

h) Els informes i els estudis.

i) Els plans, els programes i les memòries generals.

j) La ínformació estadístíca.

k) La informació geogràfica.

l) Les matèries i les actuacÌons la publicitat de les quals s'estableixi per
norma

m) Qualsevol matèria d'interès públic,

n) Registre d'interessos i declaracions de béns de les persones obligades a
presentar-la d'acord amb la legislació vigent. A aquests efectes,
lAdministració sol.licitarà ta declaració amb la relació detallada dels béns i les
activitats de la persona obligada i en publicarà un document sense incloure
dades que puguin lesionar els seus drets, així com la identificació i localítzació
dels béns declarats."
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Redactat proposatl

"Art. 77. Obligacions de publicitat activa

1. LAjuntament dAltafulla difondrà, en la mesura que disposi dels mitjans
personals i materials adients per al seu cumpliment, la informació establerta a
les disposicíons de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, Accés
a Ia Informació Públíca i Bon Govern, i, com a mínim:

t...1

o) L'agenda ínstitucional dels alts càrrecs de I'equip de govern.

p) Resolucions sobre el règim d'incompatibilitats dels empleats públics.

q) Les ordenances reguladores i reglaments, indicant si estan en aprovació
inicial o definitiva."

Motivació:

La finalitat d'aquesta modificació és la d'anar un pas més enllà i no limitar-nos només a
reproduir els continguts de transparència activa exigits amb caràcter de mínims a les Lleis
I9/2O13 i 79/2074, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, sinó
esmentar també d'altres informacions que es publicaran de forma proactiva, tot i no ser
requerit per la llei.

Faiu ccllstar quô aquesta iotocòpla

;;0i.,tu;; riclelment I'orisinal'

6a Modificació:

Redactat actual:

Redactat proposat:

"Art. 77. Obligacions de publicitat actíva

1. t...1

"Art. 17. Obligacíons de publicÌtat activa

1. t...1

2. La informació publicada per l'Ajuntament dAltafulla s'actualitzarà de forma
periòdica i amb Ia freqüència que es consideri adequada al compliment de les
obligacions legals vígents, tenint en compte les limitacions organitzatives i de
mitjans personals i materials. En tot cast es mostrarà la data de la darrera
actualització."

2, La informació publicada per I'Ajuntament d'Altafulla s'actualitzarà de forma
periòdica i amb la freqüència que es consíderi adequada al compliment de les
obligacions' legals vigents, tenint en compte les limitacions organitzatives i de
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mitjans personals i materials. En tot cast es mostrarà la data de la darrera
actualització.

3. Matgrat que la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparè7cia, accés a la
informació púbtica i bon governt no estableix els terminis màxims que assegurin
una adequada actualització dels continguts, I'Ajuntament dAltafulla es proposal
dintre de les seyes possibititats organitzative, personals i econòmiques, fixar
uns terminis d'actualització segons les matèries afectades i la rellevància de la
seva actuatització. Es detallen a continuació els més destacats:

a. Actualització bimestral: actes de ple, acords de junta de govern,..'

b. Actualització trimestral: execució pressupostària, relació de contractes
menors, resolucions i decrets, ,,.

c. Actualització anual: Iiquidació del pressupost, endeutament, convocatòries
de subvencions, subvencions atorgades ...

d. Actualització esporàdica: organigrama de I'ens, organismes dependents,
dades generals de l'ens...

e. Actualització conforme es produeixen canvis: licitacions en tràmit,
convocatòries de personal, resultats de les convocatòries, cartipàs, càrrecs
electes, grups munícipals, .,."

Motivació:

A pesar que la Llei I9/2OL4, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, es limita a exigir que la informació es difongui de manera constant i

s'actualitzi permanentment, sense establir en cap moment els terminis màxims que

assegurin una adequada actualització dels continguts, l'objectiu d'aquesta modificació és la

d'anar un pas més enllà i esmenar les mancances de la norma legal, en el sentit de definir
uns terminis d'actualització de les informacions publicades més destacades'

7a Modificació: r-aig consrar que aquesta fotocòpla
reprorlueix

Redactat actual:

"Art. 42. Règim sancíonador

I' t...1

2. t...1

3. L'exercici de la potestat sancionadora prevista a la legislació vigent i Ia

present Ordenança correspondrà a lAlcaldia o l'òrgan en que delegui.

4. [...]'

0tT,
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Redactat proposat:

"Art. 42. Règim sancionador

1.t...1

2. t...1

3. La potestat de les fases d'in

AltafUlla Patrtmoni d€ t¡ hm¡ntr¡t coq¡utrr htsròr¡c srtsric

rlig ccrrstar que aquesta fotocòpia
reprodueix ficlelment I'origi

d'Altaful

coació i de de I'expedient sancionador
correspondrà a l'Alcaldia o l'òrgan en qui delegui, mentre que la fase d'instrucció
correspondrà al Secretari o funcionari en qui delegui.

4.[...]"

Motivació:

Amb aquesta modificació es pretèn concretar I'atribució de les competències municipals en
cadascuna de les fases del prodeciment sancionador en matèria de transparència i bon
govern/ tal com disposen els articles 86 a 89 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Ba Modificació:

Redactat actual:

"Att. 70. Foment de la participació ciutadana per mitjans electrònics

7. L'ús de mitjans electrònics en matèria de transparència esfà orientat a
promocionar la participació dels ciutadans i les ciutadanes en la vida política,
econòmica i social.

2, LAiuntament dAltafulla fomentarà la partícipació per mitjans electrònics i,
d'acord amb la normativa vigent, impulsarà Ia creació de comunitats vírtuals
amb tecnologies web i de xarxa social, entre d'altres, que es posin a disposició
de la ciutadania, amb l'objecte de promocionar espais de trobada entre la
ciutadanía i els agents presents en la vida polítíca, econòmica, social i cultural
del municipi.

3. Es garantirà la realització de tràmits d'exposició i d'informació pública, així
com la publicació relativa a l'elaboració de disposicions generals per mitjans
electrònics, de forma complementària i en cap cas substitutiva dels mitjans
emprats en d'altres suports. A aquests efectes, es donarà compliment a la
legislació vigent en matèria de procediment administratiu i, així mateíx, at Títot
IV de la present Ordenança."
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Redactat proposat:

"Art. 70, Foment de ta participació ciutadana per mitjans electrònics

1. t...1

2. t...1

3. t...1

4, Mitjançant I'espai Indicadors de transparència contingut al Portal de

Transparència, es consultarà als usuaris de forma periòdica el seu grau de

satisfacció respecte al compliment de les obtigacions de transparèncía de I'ens,
mitjançant enquestes basades en indicadors objectius que garanteixin la
participació d'experts independents i dels ciutadans."

Motivació:

L'objectiu d'aquesta modificació és donar compliment a l'afticle 6,3 de la Llei I9/2Ot4, del
26 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, on s'imposa
el deure d'establir uns procediments basats en indicadors objectius per avaluar el

compliment de les obligacions de transparència, garantint la participació d'experts
independents i dels ciutadans.

Altafulla, 19 de setembre de 2016

TA

Vist-i-plau

!- Ì-\
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i F1_\

Montse Subirats i Castell
RESPONSABLE DE LA UNITAT DE TRANSPARÈNCIA

Francisco de Sales Salinas i Álvarez
SECRETARI

Éirig ccnstar que aquesta

ent I'
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