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Senyor,

Li notifico que el Ple d'aquest Ajuntament, en sessió celebrada el dia 24 de setembre de
20L5, va adoptar entre d'altres, el següent acord:

Resolució d'al.legacions i aprovació definitiva de l'ordenança d'administració
electrònica, transparència, accés, reutilització de la informació i bon govern

Antecedents

Mitjançant acord del Ple de lAjuntament adoptat en sessió ordinària de data 30 de juliol de
2015 es va aprovar inicialment l'Ordenança d'Administració electrònica, transparència,
accés, reutilització de la informació i Bon Govern de l'Ajuntament de Santa Coloma de
Cervelló.

Es va sotmetre I'acord d'aprovació inicial i el text de l'Ordenança a informació pública
durant el termini de trenta (30) dies, a fi de que es poguessin formular al'legacions i

reclamacions.

Es van publicar els següents anuncis

El Punt Avui de 3 d'agost de 2015
DOGC de 6 d'agost de 2015
BOPB de 10 d'agost de 2015 i

Tauler d'anuncis de la Corporació a partir del 10 d'agost de 2015

Durant el termini dels 30 dies d'informació pública que finalitzà 16 de setembre 2015, es
van presentar en temps i forma les següents al.legacions:

Oficina Antifrau de Catalunya. R.E. núm. 2532 de 28/08/2015

Grup municipal dAcció Ciutadana i I Agrupació d'Electors d'acció Ciutadana. RE

núm. 2593 de7/09/2015

Fonaments de dret

El secretari de la Corporació en data 17 de setembre de 2015 ha emès l'informe que a
continuació es transcriu :

I

t

INFORME
Santa Coloma de Cervelló 17 de setembre de 2015

Al.legacions a I'ordenança d'administració electrònica, transparència, accés,
reutilització de la informació i bon govern

Antecedents

Mitjançant acord del Ple de l'Ajuntament adoptat en sessió ordinària de data 30 de juliol de
2015 es va aprovar inicialment l'Ordenança d,Administració electrònica, transparència,
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accés, reutilització de la informació i Bon Govern de lAjuntament de Santa Coloma de
Cervelló.

Es va sotmetre l'acord dhprovació inicial i el text de l'Ordenança a informació pública
durant el termini de trenta (30) dies, a fi de que es poguessin formular al.legacions i

reclamacions.

Es van publicar els següents anuncis

El Punt Avui de 3 d'agost de 2015
DOGC de 6 d'agost de 2015
BOPB de 10 d'agost de 2015 i

Tauler d'anuncis de la Corporació a partir del 10 d'agost de 2015

Durant el termini dels 30 dies d'informació pública que finalitzà 16 de setembre 2015, es
van presentar en temps i forma les següents al'legacions:

Oficina Antifrau de Catalunya. R.E. núm. 2532 de 28/O8/20L5

Grup municipal d Acció Ciutadana i I Agrupació d'Electors d'acció Ciutadana. RE

núm. 2593 de7/09/20L5

A la vista d'aquests antecedents S'INFORMA

I Al.leoacions oresentades oèr l'Oficina A¡ltifrau de Catalunva

1a.- Continguts a publicar en la Seu Electrónica (article 14)

L'articte 14 ha de recollir tota la informació mínima que els ens del sector públic han de
difondre per mitjans electrònics, d'acord amb l'article 10 de la Llei 29/2OLO i amb els
articles 11, 13 i 25 de laLlei Lt/2007.

Per tant es proposa estimar la present al.legació i donar la següent redactat a l'article 14

2. La seu electrònica posarà a disposició de la ciutadania, amb respecte
als principis d'accessibilitat, usabilitat i estàndards oberts o d'ús
generalitzat per als ciutadans, en els termes del punt 4 de l'article 10
de la Llei'29/2010, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de
Catalunya i amb els articles 11, 13 i 25 de la Llei Lt/2007, d'accés
electrònic dels ciutadans als serveis públics, com a mínim, els
continguts següents:

a. Informació sobre la seu electrònica
- Àmbit d'aplicació de la seu electrònica- La identificació dels canals

d'accés als serveis i mitjans electrònics disponibles a la seu, amb
l'expressió, si escau, dels telèfons i oficines a través dels quals també
s'hi pot accedir als mateixos. - L'activitat de l'administració municipal
i, en particular, la informació relativa als serveis públics prestats, les

Reg¡streEnt¡tatLocalOßA2444 C.I.F.:P-082.+400-F. C/PauCasls,26-34 08690Sta.ColomadeCervelló Te|s.936450700 Fax936340195 e-mail:st.colomac@d¡ba.6
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Article 14. Contingut de la seu electrònica
1. Els continguts publicats en la seu electrònica respondran als criteris de
seguretat i interoperabilitãt que es deriven de la Llei 1L/2OO7, de 22 de
juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, així com
s'adaptaran en el compliment del que estipulen les lleis estatal i autonòmica
de transparència, accés a la informació i bon govern.
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prestacions previstes, llur disponibilitat i les cartes de serveis.
- Els mitjans electrònics que la ciutadania pot utilitzar en cada supòsit en

l'exercici del seu dret a comunicar-se amb l'Ajuntament i per a la
formulació de suggeriments i queixes, precisant-ne els terminis i el
sentit del silenci, si s'escau.

- Relació de sistemes de signatura electrònica admesos en els diferents
procediments.

- La relació de segells d'òrgan emprats en els procediments que
s'efectuïn mitjançant actuació administrativa automatitzada.

- Informació necessåria per a la correcta utilitzacíó de la seu i relació
dels serveis disponibles

- Indicació de la data i hora oficial
- Calendari dels dies declarats oficialment inhàbils.
- Les dades de localització, com ara l'adreça postal, el telèfon i el correu

electrònic

b. Informació sobre l'organització
-Informació sobre I'organització, que permeti als ciutadans conèixer

I'organització administrativa, les competències de les entitats que
integren el sector públic, les autoritats, el personal directiu i el
personal a llur servei responsables de la tramitació dels procediments
administratius i de la prestació dels serveis públics, i també la relació
actualitzada dels llocs de treball, de llurs funcions i les taules
retri butives corresponents.

- Informació sobre els procediments que són d'interès per als ciutadans
i, en particular, els que fan referència als requisits jurídics i tècnics
que estableix l'ordenament jurídic per als projectes, les actuacions o
les sol.licituds; els prgcediments administratius que tramiten,
precisant-ne els terminis i el sentit del silenci; el perfil de contractant;
les convocatòries i les resolucions d'ajuts i subvencions; I'accés i la
selecció del personal, i el Catàleg de dades i documents
interoperables que són en poder de les administracions públiques.

- Informació sobre I'activitat, que inclou la que fa referència a les
actuacions que duen a terme les entitats que conformen el sector
públic i, en particular, la informació relativa als serveis públics
prestats, les prestacions previstes, llur disponibilitat i les cartes de' serveis, i també la informació relativa als acords que prenen les
entitats del sector públic, d'acord amb el que estableix llur normativa
reguladora.

- Informació sobre la normativa en vigor aplicable en l'àmbit de llurs
competències, sens perjudici de la publicació dels diaris oficials a la
seu electrònica corresponent.

- Informació d'interès general per als ciutadans, com ara informació
cartogràfica o informació sobre el trànsit, el temps, el medi ambient,
la cultura, la salut i I'educació, sens perjudici de les obligacions
d'informació que imposa la. normativa específica corresponent.

- Les dades de localització, com ara l'adreça postal, el telèfon i el correu
electrònic.

c. Tràmits i documents de consulta
- Catàleg de tràmits i serveis de I Ajuntament que es poden portar a

terme per mitjans electrònics
- Els formularis normalitzats dels procediments de la seva competència.
- Catàleg de dades i documents interoperables.
- La informació relativa als acords presos/ de conformitat amb el que

estableix llur normativa reguladora
- Edictes i anuncis d'informació pública
- El text íntegre de les disposicions de creació del registre electrònic

Reg¡stre Ent¡tat Local 01082¡144 C.l.F.: P-0824400-F. C/ Pau Casls,26-34 08690 Sta. Coloma de
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- Relació actualitzada de les sol.licituds, escrits i comunicacions
electròn iq ues norma litzades corresponents als serveis, proced i ments i

tràmitå que s'especifiquin conforme a allò disposat en l'afticle 25 de
la Llei L1/2007

- Bústia de lliurament de factures electròniques
- Accés al registre electrònic per a la presentació documents.
- Accés als serveis de contractació electrònica.
- Els procediments de contractació administrativa.
- Els procediments i resolucions de concessió de subvencions.
- Els processos selectius i de capacitació del personal.
- Accés a la comprovació dels documents emesos per l'Ajuntament i

autenticats amb codi segur de verificació, si escau.
- Accés a les notificacions electròniques.
- Dret a conèixer en qualsevol moment l'estat de tramitació dels

procediments en què són persones interessades
- Dret d'accés als expedients administratius i a obtenir-ne còpies en

compliment de l'article 26 de la llei 26/2010

14.3. Es suprimeix aquest l'article

2a Publicitat activa

2.1 Concepte d'informació pública
S'ha de donar més rellevància al concepte d'Informació Pública i per això a l'ordenança s'ha
creat un nou Capítol 2 Publicitat Activa dins el Títol sisè.

Respecte el concepte d'informació pública que hi havia a l'article 22.2 estem d'acord en què
no s'ha de distingir amb tant detall els diferents principis. A més, s'ha incorporat dins el
capítol 4 de Reutilització un nou afticle amb la conceptualització del mateix i es crea un nou
Capítol 2. Publicitat activa, dintre del TÍTOL VI

Per tant es proposa estimar la present al.legació i redactar l'article 22 de la següent
manera:

Article 22. Concepte d'Informació pública
És informació pública de lAjuntament de Santa Coloma tota aquella que estigui
en el seu poder i que hagi estat elaborada o adquirida en l'exercici de les seves
funcions. Aquesta informació podrà estar en diferents suports i/o formats,
d'acord amb el que s'estableix a la legislació vigent de transparència, accés a la
informació pública i bon govern

Article 44. Concepte de reutilització
La Informació pública reutilitzable és informació generada pels serveis
municipals per al desenvolupament de les seves funcions i la finalitat principal de
la seva publicitat és aprofitar els rendiments socials i econòmics que puguin
derivar-se de la seva utilització per altres entitats, tant del sector privat com del
públic.

2.2 Concepte de publicitat activa

RegistreEntitatLocð!010A2444 C.I.F.:P-082.+400-F. C/PauCasls,26-34 08690Sta.ColomadeCeruelló Te|s.936450700 Fax936340195 e-ma¡l:st.colomac@d¡ba.6
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De conformitat amb l'al'legació s'ha de reforçar el concepte de Publicitat Activa.

Com a conseqüència es proposa estimar aquesta al.legació i introduir les següents
modificacions en el text de l'Ordenança:

Capítol 1. Transparència i informació pública

t...I
Capítol 2. Publicitat activa

Article 28. Concepte de publicitat activa

L'ajuntament, conforme a l'arlicle 6.1 de la Llei L9/20L4, publicarà, de manera
' periòdica i actualitzada, la seva informació pública, sempre de manera clara,

estructurada, comprensible pels ciutadans, d'accés fàcil i gratuit i estarà a
disposició de les persones amb discapacitat; sempre seguint els principis
d'eficàcia, austeritat, imparcialitat i en el marc de la interoperabilitat del sector
públic.

ANNEX I.
GLOSARI TERMINOLòETC
t...1
Publicitat Activa. Obligació de facilitar de manera proactiva, és a dir, sense
necessitat de demanda expressa i concreta per la ciutadania, la informació sobre
dades i continguts de díversa naturalesa, que són referencials respecte tant de
l'organització i funcionament, com de la presa de decisions i gestió dels recursos
públics en els diversos sectors materials o camps d'actuació administrativa.

2.3 Principis de la publicitat activa
Pel que fa als principis generals en matèria de transparència ja estan regulats prou
detalladament en la Llei 19/20L4, per la qual cosa no cal regular-los en la present
ordenança, especialment tenint en compte el nou redactat de l'article 28. Així mateix pel
que fa a l'exigència d'establir la regularitat per a l'actualització de continguts no es
considera convenient per raons d'agilitat, eficàcia administrativa i operativitat establir un
termini concret per dita actualització a l'ordenança, a més de que el nou article 29 ja
menciona aquest aspecte.

En conseqüència es proposa desestimar la present al.legació

2.4 Continguts a publicar de forma activa
De conformitat amb I'al.legació, s'han incorporat els continguts mínims que cal publicar de
forma activa.

Com a conseqüència es proposa estimar aquesta al.legació i introduir les següents
modificacions en el text de l'Ordenança

Reg¡streEntitatLocal0LOA2444 C.I.F.:P-082.1400-F. C/PauCasals,26-34 08690Sta.ColomadeCervelló Te|s.936450700 Fax936340195 e-ma¡l:st.colomac@d¡ba.es
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Article 29: Contingut a publicar de forma activa

1. El contingut mínim a publicar de forma activa a través dels mitjans
electrònics establerts, respondrà als exigibles per les lleis de transparència,
els articles del 9 a 15 de la Llei catalana t9/20L4 i els articles 6 i 8 de la Llei
estatal t9/20I3.

2. En compliment de la normativa vigent, el contingut mínim que cal
publicar de forma activa es troba relacionada en els següents epígraf:

a. Informació i nstituciona I i d'estructu ra ad m i n istrativa orga n itzativa
b. Informació sobre gestió econòmica comptable, pressupostària i

patrimonial
c. Informació de rellevància jurídica
d. Informació sobre personal: plantilla, la relació de llocs de treball i

el règim retributiu
e. Informació sobre els plans, els programes i les memòries generals

de programació i planificació
f. Informació sobre contractes i els convenis
g. Informació sobre convocatòries i l'atorgament de les subvencions

i els ajuts públics
h. Informacíó estadística i geogràfica
i. Informació sobre procediments administratius relacionats amb

l'exercici de les competències municipals. Informes ¡ estudis
j. Les matèries i les actuacions la publicitat de les quals s'estableixi

per norma
k. Agendes dels càrrecs electes, acords i actes dels òrgans

col.legiats i les declaracions d'activitats i béns de tots els servidors públics.
L I qualsevol matèria d'interès públic i les informacions que siguin

demanades amb més freqüència per via de l'exercici del dret d'accés a la
informació pública

3. Els terminis d'actualització de les dades publicades de forma activa
s'especificaran de forma individualitzada en el mateix Portal de la
Transparència.

2.5 Ubicació dels continguts a publicar activament
De conformitat amb l'al.legació, es regula la ubicació dels continguts a publicar activament.

Com a conseqüència es proposa estimar aquesta al.legació i introduir les següents
modificacions en el text de l'Ordenança:

Article 24. Mitjans d'accés a la informació

RegistreEnt¡tatLocalOLO82444 C.l.F.:P-0824400-F. C/PauCa$|s.26-34 08690Sta.ColomadeCeruelló Te|s.936450700 Fax936340195 e-ma¡l:st.colomac@d¡b¿.s

Article 8. Obligacions de transparència, reutilització i accés a la
informació

1. Per al compliment de les obligacions de transparència, accés a la
informació i reutilització, l'Ajuntament haurà de:

a. Elaborar, mantenir actualitzada i difondre, preferentment per
mítjans electrònics la informació que garanteixi la transparència de la seva
activitat relacionada amb el funcionament i control de l'actuació pública,
permetre la reutilització de la informació i facilitar l'accés a la mateixa.
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t...1
2. A aquests efectes, l'Ajuntament oferirà accés a la informació a través d'alguns
dels següents mitjans:

d. Portal de transparència propi, integrat en el Portal de Transparència de la
Generalitat

Article 30: Registre dels Grups d'Interès I

L En compliment del títol IV de la Llei I9/20L4 de transparència, l'Ajuntament
crearà el seu propi registre de grups d'interès, amb la finalitat d'inscriure i controlar
les persones i organitzacions que treballen per compte propi i que participen en
l'elaboració i aplicació de les polítiques en defensa d'interessos de terceres persones
o organitzacions.

2. L'ajuntament serà el responsable de que s'incloguin les dades mínimes
requerides en el Registre (segons art. 49 de la llei de transparència) sens perjudici
que lAdministració de la Generalitat de Catalunya en faci una gestió centralitzada.

c
rr
o
m

o

Article 31. Ubicació dels continguts a publicar activament

D'acord amb la Llei 19/2014 el sistema integral d'informació i coneixement es
fonamenta en dues eines o canals de difusió que I Ajuntament de Santa Coloma de
Cervelló posa a la disposició de la ciutadania.

1.La Seu electrònica o lloc web corresponent, on la informació estarà subjecta al
règim de transparència i es farà pública de manera clara, estructurada i en format
reutilitzable.

2. El Portal de Transparència de l'ajuntament serà l'instrument bàsic i general de
gestió dels documents públics per a donar compliment i efectivitat a les obligacions
de transparència establertes per la Llei. Es configurarà com una plataforma
electrònica de publicitat activa a Internet, fàcilment identificable, i contindrà l'enllaç
de la seu electrònica de l'Ajuntament i complirà amb les recomanacions de la
"iniciativa d'accessibilitat Web" per facilitar-hi l'accés a les persones amb
discapacitat.

L'accés als seus continguts es facilitarà a través del Portal de Transparència de la
Generalitat de Catalunya, de caràcter únic i organitzat, i es farà de manera
interconnectadã, facilitant la seva integració. A més, disposarà d'un cercador que
permeti un accés ràpid, fàcil i comprensible a la informació i que incorporarà
mecanismes d'alerta sobre les dades que s'hagin actualitzat.

Annex I. Glossari terminològic
t...1

Grups d'interès. Les persones físiques o jurídiques de caràcter privat que fan
actuacions de participacíó activa en polítiques públiques o en processos de presa de
decisions a Catalunya amb la finalitat d'influir en l'orientació d'aquestes polítiques en
defensa d'un interès propi o de tercers, o d'un interès general.

t
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Portal de la Transparència. Instrument bàsic, de creació potestativa, i
gen€ra+ de gestió de documents públics per a donar compliment i efectivitat a les
obligacions de transparència establertes per la Llei, interconnectat amb el Potal
de Transparència de la Generalitat, de caràcter general que inclou el Registre de
grups d'interès, els canals de participació i els procediments participatius en
tràmit.

3. Dret d'accés a ta informació pública

3.1 Concepte
De conformitat amb l'al'legació, el subjecte del dret d'accés a la informació pública són les
persones en general.

Com a conseqüència es proposa gllmag aquesta al.legació i introduir les següents
modificacions en el text de l'Ordenança:

Article 33. Dret d'accés a la informació pública

1. Totes les persones tenen el dret a accedir a la documentació i

informació pública a títol individual o en nom i representació de qualsevol
persona jurídica legalment constituïda.

3.2 Resolució de les sol.licituds
Pel que fa a aquesta al.legació, no es creu necessari determinar en aquesta ordenança
l'òrgan competent, atès que s'haurà d'estar a allò que disposi en cada moment la normativa
aplicable.

En conseqüència es d€t!@ aquesta al'legació.

4.Asþectes comuns a la publicitat activa i al dret d'accés a la informació

4.1 Unitat responsable de la informació pública
Es suggereix que l'Ordenança especifiqui la unitat responsable de la informació pública,
però la Llei I9/20t4 no prescriu enlloc aquesta obligació. Per tant no es té en compte
aquest suggeriment.

4.2 Limitacions
De conformitat amb l'al.legació, es regulen de manera complerta totes les limitacions.

Com a conseqüència es proposa g!!gf aquesta al.legació i introduir les següents
modificacions en el text de l'Ordenança:

Articfe 27. Limitacions en la publicació, l'accés i la reutilitzaciô
1,S'aplicaran les limitacions previstes en els articles 20 a25 de la Llei L9/2014,
que són aplicables tant a la informació que ha de ser difosa proactivament
(publicitat activa), com a la informació pública objecte de dret d'accés, sense
distincions.

2. A banda es reconeix expressament l'omissió de dades o referències
personals relatives a determinats actes administratius recollits en l'apaftat 3 de
l'article 10 de la Llei I9/2OL4lletres f ,9,h, i i.
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Es suprimeix l'article 29. Límits al dret d'accés

4.3 Responsables del compliment de les obligacions de les lleis de transparència
Pel que fa a aquesta al'legació, la Llei I9/20L4 ja defineix els responsables de les
obligacions de transparència, per la qual cosa és innecessari regular aquest aspecte.

En conseqüència es desestima aquesta al.legació.

4.4 Control i avaluació interna de la publicitat activa
De conformitat amb l'al'legació, es proposa regular el control i avaluació interna de la
publicitat activa.

Com a conseqüència es proposa g!!4I aquesta al.legació i introduir les següents
modíficacions en el text de l'Ordenança:

Article 32. Control i avaluació interna del compliment de la publicitat activa
Per controlar i avaluar el compliment en les obligacions de transparència i en
especial, els de publicitat act¡va, l'Ajuntament establirà procediments basats en
indicadors objectius interns, garantint-hi la participació d'experts independents i

dels ciutadans;

If Al.leoacions oresentades oel qruo municioal d'Acció Ciutadana i l'Aoruoació
d'Electors d'Acció Ciutadana

1. Reclamació quant a la correcció del procediment de redacció de l'avantprojecte
de la norma
Pel que fa a aquesta reclamació, cal dir al respecte que s'ha donat ple compliment als
tràmits previstos als articles 60 i següents del Decret 179/7995, de 13 de juny, pel que
s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis; i en concret a tot allò que fa referència
a la Comissió d'Estudi.

En conseqüència es desestima aquesta al'legació.

2. Reclamació sobre la incorporació a I'ordenança d'un Pla d'Implantació de
l'Administració Electrònica
Pel que fa a aquesta reclamació, cal dlr al respecte que no es considera convenient ni
operatiu la incorporació a l'ordenança d'un Pla d'Implantació de I Administració Electrònica,
en un instrument de naturalesa normativa perquè cada vegada que fos necessari adequar
.aquest Pla caldria modificar aquesta ordenança. Caldrà disposar d'aquest Pla com a
instrument executiu, però no inserit en una norma jurídica.

En conseqüència es desestima aquesta al.legació.

3. Reclamació en relació a l'article S.l.Indeterminació de la informació de "major
rellevància"
Pel que fa a aquesta al'legació, cal dir al respecte, que la mateixa és coincident amb la
presentada per l'Oficina, Antifrau de Catalunya i recollida en l'apaftat 2.4 Continquts a
publicar de forma activa d'aquest informe. En aquest sentit la nova redacció donada a
l'article Article 29: Contingut a publicar de forma activa ja incorpora els continguts
mínims que cal publicar de forma activa.
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Com a conseqüència es proposa gllglaquesta al.legació.

4. Reclamació en relació a l'article 9 i la manca d'un llistat de tràmits concrets.
Pel que fa a aquesta al.legació, és cert que l'article 9 conté una redacció ambigua al referir-
se a tràmits "especialment autoritzats" sense que aquests es concretin. Tanmateix l'article
70 habilita a lAlcaldia per a l'aprovació d'aquest catàleg. S'és de l'opinió que aquesta
tècnica és més operativa, flexible i dinàmica, atès que incloure una relació de tràmits en la
pròpia ordenança obligaria a modificar-la cada vegada que es volgués afegir, modificar o
eliminar'un tràmit.

En conseqüència EEE!@ aquesta reclamació i es dona un nou redactat a l'article 9:

5. Reclamació relativa a I'entrada en vigor de I'Ordenança i la posada en
funcionament de la Seu Electrònica
Pel que fa a aquesta reclamació, cal dii al respecte, que la disposició final tercera que
preveu l'entrada en vigor d'aquesta ordenança,'s'ajusta a les prescripcions establertes al
respecte per la legislació de règim local aplicable al respecte (en concret a allò previst als
articles 70.2i65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i

66 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis) .

L'article 10 de la Llei LL/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis
públics estableix que cada administració pública ha de determinar les condicions i
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Article 9. Drets de la ciutadania en el marc de I'Administració electrònica

En el marc de l'accés i la utilització de l?dministració electrònica municipal, es reconeix
als ciutadans i a les ciutadanes els drets enunciats per la normativa bàsica estatal
aplicable a I'accés electrònic dels ciutadans i les ciutadanes als serveis públics, i, en
especial, els següents:

a. Dret de relacionar-se amb I Administració municipal a través de mitjans etectrònics,
presentar documents, fer tràmits i procediments i, en general, exercir els drets i les
facultats que els reconeix l'ordenament jurídic administratiu, amb total validesa i

seguretat, excepte en els casos en què una norma amb rang de llei estableixi o infereixi
la utilització d'un mitjà no electrònic.
b. Dret d'exigir de I Administració municipal que se'ls adreci a través d'aquests mitjans i

obtenir documents a través de formats electrònics.
c. Dret a no haver de presentar documents que es trobin en poder de I Administració
municipal o de la resta d'administracions publiques de conformitat a la normativa
aplicable o amb les quals l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló hagi signat un
conveni d'intercanvi d'informació.
d. Dret de gaudir de continguts electrònics de qualitat, accessibles, transparents i

comprensibles.
e. Dret d'accedir a la informació administrativa, registres i axius a través de mitjans
electrònics.
f. Dret d'accedir i utilitzar els serveis de l'administració electrònica per part de la
ciutadania amb necessitats especials.
g. Dret d'accedir i utilitzar els serveis de l'administració electrònica amb independència
de les eines tecnològiques emprades.
h. Dret a la confidencialitat i protecció de les seves dades personals i a la resta dels
drets que li concedeix la normativa de protecció de dades.
i. Dret a la privacitat i seguretat de les seves comunicacions amb lldministració
municipal i de les comunicacions que pugui fer l'Ajuntament en què constin les dades
del ciutadà o de la ciutadana.
j. Dret a la conservació en format electrònic per part de I Administració municipal dels
documents electrònics que formin part d'un expedient.
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instruments de creació de les seus electròniques i aquest instrument és la present
ordenança. Per tant cal disposar d'aquesta Ordenança per tal de poder implantar la seu
electrònic.

En conseqüència es desestima aquesta al.legació.

6.Reclamació en relació a la regulació dels Grups d'Interès
Pel que fa a aquesta al'legació, cal dir al respecte, que la mateixa és coincident, en part,
amb la presentada per l'Oficina Antifrau de Catalunya i recollida en l'apartat 2.5 Ubicació
dels continguts a publicar activament d'aquest informe. En aquest sentit la nova redacció
donada a l'afticle Article 3O: Registre dels Grups d'Interès i en I'annex I (Glossari
terminolò9ic).

Per tant s'estima aquesta al.legació.

7. Reclamació en relació a la inadequació del redactat, demanant un llenguatge
més assequible per la ciutadania
Pel que fa a aquesta reclamació, cal dir al respecte que la manca dtidentificació en relació
als articles redactats amb un llenguatge poc assequible, fan totalment impossible entrar a
valorar-la.

Com a conseqüència es proposa desestimar aquesta al.legació.

De la qual cosa informo, llevat millor opinió fonamentada en dret

Juan Antonio Gil Lemus
Secretari

...1

D'acord amb les consideracions anteriors, al Ple proposo l'adopció dels seguents

ACORDS

Primer.- Desestimar les al.legacions formulades per l'Oficina Antifrau de Catalunya i pel
Grup municipal d Acció Ciutadana i I Agrupació d'Electors d'acció Ciutadana, d'acord amb
l'informe de Secretaria més amunt transcrit.

Segon.- Estimar les al.legacions formulades per l'Oficina Antifrau de Catalunya i pel Grup
municipal d Acció Ciutadana i I Agrupació d'Electors d'acció Ciutadana, d'acord amb
l'informe de Secretaria més amunt transcrit

Tercer.- Aprovar definitivament l'ordenança d'administració electrònica, transparència,
accés, reutilització de la informació i bon govern, el text de la qual s'uneix com a annex al
present dictamen

Quart.- Notificar el present acord als l'al.legants.

Cinquè.- Publicar el text íntegre de l'Ordenança al BOPB i al tauler d'anuncis d'aquesta
corporació i inserir una referència d'aquest anunci al DOGC.

APROVAT PER UNANIMTTAT DELS REUNTTS (12)

l

Aquesta transcripció es recull a part¡r de l'esborrany de l'acta de la sessió i a reserva dels
termes que resultin de la seva aprovació, conforme preveu l'article 205 del Reial Decret
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2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Li notifico que contra la disposició general aprovada definitivament pot interposar recurs
contenciós administratiu, davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la recepció de la present
notificació, en la forma i amb els requisits que determina la Llei 29/L998, de 13 de juliol,
reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

No obstant això ualsevol altre recurs que consideri adient.

El secretari

Juan A

Santa Colo 15
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