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TÍTOL I – DISPOSICIONS GENERALS 
 
CAPÍTOL I- Àmbit d’aplicació 
 
Article 1 .- Objecte 
 
Aquesta ordenança té per objecte garantir la transparència en l’actuació de 
l’Ajuntament de Cambrils mitjançant la regulació de les obligacions de publicitat 
activa, del lliure accés a la informació pública i la seva reutilització  i estableix a aquests 
efectes els mecanismes necessaris que seran preferentment electrònics. 
 
L’ordenança desenvolupa així mateix parcialment els principis de bon govern 
establerts a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, entre els quals l’obligació d’elaboració 
d’un Pla de mandat amb el detall i les dades suficients per permetre el rendiment de 
comptes a la ciutadania. 
 
 
Article 2.- Definició 
 
Als efectes d’aquesta ordenança, s’entén per  
 

a) Govern Obert: mesures per establir una relació i un diàleg permanents i 
bidireccionals entre l’Ajuntament i les persones a l’hora de definir i aplicar les 
polítiques públiques, i per a introduir i desenvolupar instruments de 
participació i col·laboració ciutadana en els assumptes públics. 

b) Cambrils Govern Obert: plataforma web que actua com el mitjà d’accés 
principal al govern obert de l’Ajuntament de Cambrils i que integra, entre 
altres, el Portal de la transparència, el Portal de dades obertes i el Pressupost 
obert sens perjudici de les ampliacions necessàries per implementar i fer 
efectiu el Govern obert 

c) Portal de dades obertes: plataforma web on es publica el conjunt municipal de 
de dades obertes que són les generades o recopilades per l’ajuntament i que 
es proporcionen sense processar, en un format obert, estructurat i reutilitzable. 

d) Dades en temps real: dades publicades automàticament per sistemes 
d’informació, sense intervenció humana, amb una freqüència d’actualització 
elevada d’acord a la naturalesa de les dades. 

e) Portal de transparència: plataforma web on es publica la informació subjecte a 
publicitat a què es refereix l’article 9 d’aquesta ordenança i els seus annexos. 

f) Pressupost obert: plataforma web on es mostra l’estat d’execució del  
pressupost municipal. 

 
 
Article 3.- Àmbit d’aplicació  
 

1. Sens perjudici del què disposa l’article 3 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, 
les disposicions d’aquesta ordenança són d’aplicació a: 

a) L’Ajuntament de Cambrils 
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b) Els organismes autònoms, les entitats públiques empresarials i les entitats de 
dret públic amb personalitat jurídica pròpia, vinculades o dependents de 
l’Ajuntament de Cambrils. 

c) Les societats mercantils en el capital social de les quals la participació, directa 
o indirecta, de les entitats previstes en aquest article sigui superior al 50% 

d) Les fundacions d’iniciativa pública o local de participació majoritària de 
l’Ajuntament de Cambrils, sigui en la seva dotació fundacional o en els seus 
òrgans de govern, en els termes de la normativa d’aplicació. 

e) Les associacions constituïdes per l’entitat local, els organismes i la resta 
d’entitats previstes en aquest article. 

2. Qualsevol persona física o jurídica que presti serveis públics o exerceixi 
potestats administratives de titularitat local, en tol allò referit a la prestació dels 
esmentats serveis o en l’exercici de potestats administratives, ha de 
proporcionar a l’Ajuntament de Cambrils la informació que sigui necessària per 
a  complir les obligacions previstes en aquesta ordenança. La informació 
s’haurà de facilitar en un termini de 15 dies  previ requeriment. També estaran 
obligats els adjudicataris de contractes en els termes establerts en els mateixos. 

3. Les entitats perceptores de subvencions de l’Ajuntament de Cambrils  estaran 
obligades a proporcionar-li la informació necessària per a complir aquesta 
ordenança en els termes establerts en cada convocatòria. 

 
 
TÍTOL II – TRANSPARÈNCIA I INFORMACIÓ PÚBLICA 
 
CAPÍTOL 1 – RÈGIM DE LA INFORMACIÓ PÚBLICA 
 
Article 4.- Concepte d’informació pública 
 
S'entén per informació pública tot document o contingut, qualsevol que sigui el seu 
format o suport, que estigui  en poder d'algun dels subjectes recollits en l'àmbit 
d'aplicació d'aquesta ordenança i que hagin estat generats o adquirits en l'exercici de 
les seves funcions als quals no afectin els límits al dret d'accés i el dret a la protecció de 
les dades personals. 
 
 
Article 5.- Principis generals  
 
L'Administració municipal regirà les seves actuacions en matèria de transparència 
conforme als següents principis generals: 

1. Publicitat de la informació: es presumeix el caràcter públic de la informació en 
mans de l'administració municipal, podent denegar-se l'accés a la mateixa 
únicament en els supòsits expressament previstos per la normativa vigent en 
matèria de transparència, de protecció de dades de caràcter personal i per 
aquesta ordenança, i mitjançant resolució motivada, que podrà impugnar-se 
per via administrativa i judicial. L’accés dels interessats als documents dels 
procediments administratius en tràmit es regeix per la legislació sobre règim 
jurídic i procediment administratiu. 

2. Publicitat activa: es publicarà per iniciativa pròpia aquella informació que sigui 
rellevant per garantir la transparència de l'activitat municipal així com la que 
pugui ser de major utilitat per a la societat i per a l'economia, permetent el 
control de la seva actuació i l'exercici dels drets polítics de les persones. 
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3. Reutilització de la informació: excepte causa justificada que ho impedeixi, 
qualsevol informació publicada o posada a disposició per l’Ajuntament podrà 
ser reutilitzada en els termes previstos en la Llei 37/2004, de 16 de novembre, 
sobre reutilització de la informació del sector públic o norma que la 
substitueixi, i en aquesta ordenança. 

4. Accés a la informació: es garanteix l'accés de les persones a la informació 
pública en els termes establerts en la normativa vigent i en aquesta ordenança. 

5. Qualitat de la informació: la informació pública que es faciliti a la ciutadania ha 
de ser veraç, fefaent i actualitzada. Així mateix, sempre que els recursos ho 
permetin,  els responsables de la publicació adaptaran la informació a publicar, 
dotant-la d'una estructura, presentació i redacció que faciliti la seva completa 
comprensió per qualsevol persona. 

6. Compromís de servei: la provisió d'informació pública haurà de ser a tot 
moment eficaç, ràpida i de qualitat; els empleats municipals han d’ajudar a les 
persones quan aquestes ho sol·licitin.  

7. Principi de participació: l'Ajuntament de Cambrils ha de garantir que la 
ciutadania, tant individual com col·lectivament, pugui participar, col·laborar i 
implicar-se en els assumptes públics. 

8. Principi de gratuïtat: l'exercici del dret d'accés a la informació pública serà 
gratuït, sense perjudici que l’expedició de còpies o la transposició de la 
informació a un format diferent a l’original  podrà donar lloc a l’exigència 
d’exaccions en els termes previstos en la corresponent ordenança fiscal que 
sigui aplicable. En el cas de l’arxiu i de la biblioteca s’atendrà, pel que fa a la 
gratuïtat o pagament, a la seva legislació específica. 

9. Principi de no discriminació tecnològica: els subjectes compresos dins de 
l'àmbit d'aplicació d'aquesta ordenança hauran de poder fer efectiu l'accés a la 
informació pública amb independència del mitjà d'accés. 

 
 
Article 6.-Drets i deures de les persones 
 

1. En l’àmbit del que estableix aquesta ordenança, les persones tenen els 
següents drets: 

a) A accedir a la informació subjecta a obligacions de publicitat d'acord amb 
l'establert en aquesta ordenança i en les normes generals o sectorials que 
ampliïn aquestes obligacions una vegada que aquesta estigui aprovada. 

b) A ser informada si els documents que contenen la informació sol·licitada o dels 
quals pot derivar aquesta informació, obren o no en poder de l'òrgan o entitat, 
indicant si escau, la destinació donada a aquests documents. 

c) A ser assistides en la seva cerca d'informació. 
d) A rebre l'assessorament adequat i en termes comprensibles per a l'exercici del 

dret d'accés. 
e) A rebre la informació sol·licitada dins dels terminis i en la forma o format triat 

d'acord amb l'establert en aquesta ordenança. 
f) A conèixer les raons en què es fonamenta, si escau, la denegació de l'accés a la 

informació sol·licitada  o l’accés parcial o el seu accés en una forma o format 
diferent del triat. 

 
Qualsevol persona física o jurídica, pública o privada, podrà exercir els drets 
contemplats en aquesta ordenança sense que calgui exigir per a això requisits tals com 
la possessió d'una nacionalitat, ciutadania, veïnatge o residència determinada. 
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2. Les persones que accedeixin a informació pública en aplicació d’aquesta 

ordenança tenen els següents deures:   
a) Exercir el seu dret amb respecte als principis de bona fe i interdicció de l’abús 

de dret 
b) Realitzar l’accés a la informació de manera que no es vegi afectada l’eficàcia del 

funcionament dels serveis públics, concretant al màxim possible la seva petició. 
A aquest efecte, l’administració col·laborarà amb el sol·licitant en els termes 
previstos en l’apartat anterior. 

c) Respectar les obligacions establertes en la normativa bàsica per a la 
reutilització de la informació obtinguda. 

d) Complir les condicions i requisits materials per a l’accés que s’hagin assenyalat 
en la corresponent resolució quan l’accés hagi de realitzar-se en una modalitat 
determinada o presencialment en un arxiu o dependència pública concrets. 

 
L’entitat local no és en cap cas responsable de l’ús que qualsevol persona o entitat 
realitzi de la informació publicada o posada a disposició de tercers. 
 
 
Article 7.- Mitjans d’accés a la informació. Portal de transparència  
 

1. Les entitats incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquesta ordenança estan 
obligades a habilitar diferents mitjans per a facilitar la informació pública, de 
manera que hi resulti garantit l’accés a totes les persones, amb independència 
de la seva formació, els recursos, les circumstàncies personals o la condició o 
situació social. 

2. A aquests efectes l’administració municipal ha d’oferir accés a la informació 
pública  a través d’alguns dels següents mitjans: 

a) Cambrils Govern Obert, Portal de la transparència i web municipal 
b) Seu electrònica municipal: https://seu.cambrils.cat 
c) Les oficines d’assistència en matèria de registre, presencial o telefònicament: 

Plaça de l’Ajuntament, 4 43850-Cambrils 
d) Unitats administratives municipals dins del seu àmbit d’actuació material 
e) Qualsevol altre servei que s’incorpori a aquest efecte 
3. Portal de transparència  
a) El portal es configura com una adreça electrònica accessible a través de la 

pàgina web i seu electrònica. 
b) En el portal es publicarà la informació objecte de publicitat activa  a què es 

refereixen aquesta ordenança i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de l’àmbit 
de l’Ajuntament de Cambrils, així com la que, per la seva rellevància,  es 
consideri d’interès en matèria de transparència.  

c) Des del portal es podrà realitzar la petició relativa al dret d’accés a la informació 
pública per part dels ciutadans. 

d) El que disposen els apartats anteriors ho serà sens perjudici que, en 
compliment de la normativa sectorial aplicable, sigui procedent que 
determinada informació estigui publicada o enllaçada des de la seu 
electrònica. A aquest efecte el portal de transparència establirà l’oportú enllaç  
a la  informació, sense que en cap cas es produeixi duplicitat. 
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CAPÍTOL 2 – PUBLICITAT ACTIVA DE LA INFORMACIÓ PÚBLICA 
 
Article 8.- Règim general  
 
8.1 Lloc de publicació 
 
La informació es publicarà al Portal de la transparència, accessible directament o des 
de Cambrils Govern Obert. La pàgina web municipal inclourà també un accés directe 
al portal de Cambrils Govern Obert. 
 
8.2 Òrgan competent i forma de publicació 
 

1. L’Ajuntament de Cambrils identificarà i donarà publicitat de quins són els 
òrgans competents de l’organització municipal que són els responsables de la 
publicitat activa regulada en aquest Capítol sens perjudici de la responsabilitat 
dels diferents departaments o unitats en relació a l’elaboració i gestió de la 
informació corresponent al seu àmbit en tant que responsables de la 
informació. En el cas dels organismes autònoms, les entitats públiques 
empresarials i la resta de subjectes compresos a l’article 3 d’aquesta ordenança, 
l’òrgan competent és el que defineixi la respectiva direcció de conformitat amb 
les seves normes internes. 

2. La informació s’ha de publicar de manera clara, estructura i fàcil d’entendre, 
utilitzant un llenguatge accessible. Si per la naturalesa o el contingut de la 
informació, aquesta resulta complexa pel llenguatge tècnic, sempre que resulti 
possible es farà una versió específica i més senzilla per a publicació. 

3. S’inclourà el catàleg d’informació objecte de publicitat activa, indicant l’òrgan 
o servei del qual procedeix la informació, la freqüència de l’actualització, 
l’última data d’actualització i, si s’escau, els termes de la reutilització i la 
informació semàntica necessària per a la interpretació. 

4. En el portal de la transparència es posarà a disposició dels usuaris mecanismes 
de cerca que facilitin la consulta de la informació pública. 

5. En la publicació es compliran, com a mínim, les estàndards d’accessibilitat 
exigit per la normativa vigent. Així mateix s’atendrà a les normes tècniques 
sobre usabilitat web per facilitar tant com sigui possible l’accés a la informació. 

 
8.3 Terminis de publicació i actualització 
 

1. Haurà de proporcionar-se informació actualitzada, atenent a les peculiaritats 
pròpies de la informació de què es tracti. 

2. La informació pública, amb caràcter general, es mantindrà publicada com a 
mínim durant els següents terminis: 

 
 
Sobre la institució, organització, 
planificació, càrrecs electes i personal 

Mentre mantingui la seva vigència 

De rellevància jurídica Mentre mantingui la seva vigència 
Patrimonial Mentre mantingui la seva vigència 
Ciutat/equipaments, serveis municipals i 
procediments 

Mentre mantingui la seva vigència 
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Contractació, convenis i subvencions Mentre persisteixin les obligacions que 
se’n deriven i, almenys, dos anys després 
que cessin 

Econòmica, financera i pressupostària Durant 5 anys a comptar des del 
moment que va ser generada 

Territori, urbanisme i medi ambient Mentre mantingui la seva vigència i, 
almenys 5 anys després que cessi 

 
 

3. Si la informació publicada s’actualitza en els sistemes d’informació de 
l’Ajuntament, això haurà de reflectir-se en el portal de la transparència en el 
termini més breu possible i, en tot cas, respectant la freqüència d’actualització 
anunciada, d’acord amb les característiques de la informació, les possibilitats 
tècniques i els mitjans disponibles. 

4. L’Ajuntament haurà de treballar en mecanismes que permetin l’automatització 
de les publicacions   

 
 
Article 9.- Catàleg d’informació mínima d’obligada difusió en el portal de la 
transparència 
 
Les entitats enumerades en l’article 3.1 amb l’abast previst en aquesta ordenança, en 
la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern, en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 
altres disposicions sectorials aplicables publicaran la informació següent: 
 
9.1 Informació sobre l’organització institucional, l’estructura administrativa i la 
plantilla 
Informació sobre l’organització institucional, l’estructura administrativa i la plantilla, 
incloent-hi, com a mínim, la continguda en l’apartat I) de l’Annex d’aquesta ordenança. 
9.2 Informació sobre la gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial 
Informació sobre la gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial 
incloent-hi, com a mínim, la continguda en l’apartat II) de l’Annex d’aquesta 
ordenança. 
9.3 Informació sobre les decisions i les actuacions amb rellevància jurídica especial 
Informació de l’entitat sobre les decisions i les actuacions amb rellevància jurídica 
especial, incloent-hi, com a mínim, la continguda en l’apartat III) de l’Annex d’aquesta 
ordenança. 
9.4 Informació sobre la contractació pública  
Informació sobre la contractació pública incloent-hi, com a mínim, la continguda en 
l’apartat IV de l’Annex d’aquesta ordenança 
9.5 Informació sobre els convenis de col·laboració. 
Informació sobre els convenis de col·laboració incloent-hi, com a mínim, la continguda 
en l’apartat V de l’Annex d’aquesta ordenança. 
9.6 Informació de l’activitat subvencional 
Informació sobre les convocatòries i l’atorgament de les subvencions i els ajuts públics, 
incloent-hi, com a mínim, la continguda en l’apartat VI de l’Annex d’aquesta 
ordenança. 
9.7 Informació sobre  informes, estudis, plans, programes i  memòries generals 
Informació sobre informes, estudis, plans, programes i memòries generals, incloent-hi, 
com a mínim, la continguda en l’apartat VII de l’Annex d’aquesta ordenança. 
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9.8 Informació estadística i geogràfica 
Informació estadística i geogràfica del municipi incloent-hi , com a mínim, la 
continguda en l’apartat VIII de l’Annex d’aquesta ordenança. 
 
 
Article 10.- Altres obligacions específiques de publicitat activa 
 
10.1 Pressupost obert 
 
L’ajuntament i organismes informaran en temps real sobre l’estat del pressupost 
d’ingressos i despeses com a mínim en els següents aspectes: visió general, per àrea i 
beneficiari i per política. 
 
10.2 Sessions públiques del Ple en directe a través d’internet (streaming) 
 
L’Ajuntament facilitarà, llevat que hi concorrin causes justificades d’impossibilitat 
tècnica,  l’accés a les sessions públiques del Ple de la corporació a través d’internet en 
directe (via streaming ). En qualsevol cas  es donarà accés a l’arxiu audiovisual amb 
posterioritat a la sessió a la Seu electrònica municipal. 
 

10.3 Representació geolocalitzada de la informació  
 
L’ajuntament facilitarà, per la informació pública rellevant de la que es disposi  
georeferenciació, representació gràfica en un plànol de la ciutat mitjançant un sistema 
d’informació geogràfica. 
 
10.4 Indicadors de transparència 
 
L’ajuntament sotmetrà el seu Portal de Transparència a l’avaluació de, com a mínim, 
dos tercers externs a l’organització per tal que emetin indicadors anuals sobre el grau 
de compliment. 
Es publicarà al portal de transparència un resum del resultat de l’avaluació, amb 
indicació de si l’anàlisi s’ha realitzat de forma gratuïta o si l’Ajuntament, o ens 
dependents, han abonat un import pel servei. 
  
 
CAPÍTOL 3 – DRET D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA  
 
Article 11.- Règim general 
 

1. La ciutadania té dret a accedir a la documentació i informació pública a títol 
individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment 
constituïda. 

2. L’exercici d’aquest dret no queda condicionat a la concurrència d’un interès 
personal, ni resta subjecte a motivació, ni requereix la invocació de cap norma. 
No obstant, cas que l’interessat expressi la seva motivació concreta,  aquesta 
podrà ser tinguda en compte per a ponderar l’interès públic en la divulgació de 
la informació versus els drets dels afectats per aquella divulgació. 

3. El dret d’accés només pot ser denegat o restringit per les causes expressament 
previstes per les lleis i en concret en els articles 20 a 25 de la Llei 19/2014, de 29 
de desembre i 12.3 a 12.5 d’aquesta ordenança. (4.Les limitacions legals al dret 
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d’accés a la informació pública han de ser sempre interpretades restrictivament 
i aplicables en benefici d’aquest dret i no es podran ampliar per analogia. 

4. L’aplicació dels límits al dret d’accés haurà d’indicar sempre els motius concrets 
que la justifiquen en cada cas. 

 
 
Article 12.- Procediment 
 
12.1 Competència en matèria d’accés a la informació pública 
 
L’òrgan competent per resoldre sobre l’accés a la informació pública serà l’Alcaldia 
sens perjudici de la possibilitat de delegació de la competència en altres òrgans 
resolutoris. En cas que el sentit de la resolució fos favorable a l’accés, aquella resolució 
podrà substituir-se per una comunicació. 
 
12.2 Sol·licitud 
 
Les sol·licituds d’accés a la informació pública es poden presentar  presencialment a 
l’Oficina d’assistència en matèria de registres només per part del subjectes no obligats 
a relacionar-se electrònicament amb l’Ajuntament,  o electrònicament a través del 
Portal de la transparència o la Seu electrònica municipal. 
 
12.3 Causes d’inadmissió 
 

1. No s’admetrà la sol·licitud d’informació que tingui la consideració d’auxiliar o 
de suport tals com notes, esborranys, resums, opinions o qualsevol documents 
de treball intern sense rellevància o interès públic. Així es consideraran, entre 
altres, els textos preliminars sense la consideració de finals, informació 
preparatòria o comunicacions internes que no constitueixin tràmits del 
procediment. 
No serà suficient per a la inadmissió la simple nomenclatura del document com 
a nota, esborrany, resum, opinió, comunicació interna....   sinó  que, per donar-
hi o no  accés, es tindrà en compte la vertadera naturalesa, rellevància, abast i 
significat de la informació continguda en el marc del procediment en conjunt.  

2. No s’admetrà la sol·licitud d’informació en curs d’elaboració o publicació 
general. En aquest cas caldrà  que s’informi al sol·licitant del departament o 
unitat administrativa responsable i del termini previst perquè es difongui o 
estigui disponible la informació. 

3. No s’admetrà la sol·licitud d’informació que exigeixi una tasca complexa 
d’elaboració  o reelaboració. En aquest cas caldrà que la resolució motivi i 
identifiqui els elements objectius de caràcter organitzatiu, funcional o 
pressupostari que dificultin l’elaboració o reelaboració de la informació. 

 
No s’entendrà per elaboració o reelaboració: 

a) Un tractament informàtic habitual o corrent 
b) El supòsit en què la informació estigui en poder de diverses unitats informants 

que siguin responsables de la custòdia . 
S’entendrà per elaboració o reelaboració complexa, entre altres: 

a) Quan l’Ajuntament no disposi dels mitjans tècnics necessaris per a extreure-la 
i explotar-la. 
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b) Quan es tracti de sol·licituds amb un elevat volum d’informació que impliqui 
una tasca complexa de reelaboració. En aquest cas es podrà donar la 
informació de manera desglossada amb l’audiència prèvia del sol·licitant. 

4. D’acord amb la normativa d’Arxius podrà ser denegada la sol·licitud d’accés a 
la informació en suport físic original per motius de conservació. En aquest cas i 
sempre depenent de les possibilitats tècniques, el servei d’Arxiu i gestió 
documental posarà a disposició els documents en suports de consulta 
alternatius al document original. 

5. En el cas que es doni alguna causa d’inadmissió, el departament o unitat 
responsable de la informació ha de tramitar la resolució on ha de motivar la 
inadmisssió de la sol·licitud que s’ha de notificar a l’interessat.  

 
12.4 Límits a l’accés i accés parcial 
 

1. Els límits del dret d’accés a la informació pública s’han de basar en alguna de 
les causes previstes en la legislació sobre transparència i accés a la informació, 
o en una altra norma amb rang de llei.  

2. El dret d’accés a la documentació i informació pública pot ser denegat o 
restringit quan el seu coneixement o la seva divulgació suposi un perjudici per 
a: 

a) La seguretat pública 
b) La investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o 

disciplinàries 
c) El secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l’Ajuntament, si 

el secret o la confidencialitat estan previstos en una norma amb rang de llei. 
d) El principi d’igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial 

efectiva. 
e) Els drets dels menors d’edat 
f) La intimitat i els altres drets privats legítims 
g) El secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial. 
h) El dret d’accés també pot ser denegat o restringit quan la informació tingui la 

condició de protegida si així ho preveu expressament una norma amb rang de 
llei. Té la condició de protegida, en tots els casos, la informació relativa als 
menors d’edat el coneixement o divulgació de la qual pot condicionar el lliure 
desenvolupament de llur personalitat en el futur. 

 
12.5 Protecció de dades de caràcter personal 
 

1. Tota utilització de la informació pública a través dels diferents mecanismes 
previstos en aquesta ordenança es realitzarà amb respecte als drets derivats de 
la protecció de dades de caràcter personal, en els termes regulats en la 
legislació específica sobre aquesta matèria i específicament en l'art. 24 de la Llei 
19/2014, de 29 de desembre i altra normativa en matèria de transparència. 

2. Si la informació conté dades personals que no estiguin qualificades com 
especialment protegides, es podrà concedir l'accés, prèvia ponderació de 
l'interès públic en la divulgació de la informació i el dret a la protecció de dades 
dels afectats, aplicant per a això, entre uns altres, els criteris establerts 
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell Europeu, de 27 d'abril de 
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de 
dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, la Llei orgànica 3/2018, 
de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia del drets digitals  
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i normativa relacionada , o qualsevol  altre criteri que adoptin l'Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades, el Consell de Transparència i Bon Govern i 
l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.  

3. Si la informació conté dades merament identificatives relacionades amb 
l'organització, funcionament o activitat pública de l'òrgan, es concedirà amb 
caràcter general l'accés, tret que en el cas concret prevalgui la protecció de 
dades personals o altres drets constitucionalment protegits. 

4. Amb caràcter general en les resolucions d'accés s'informarà de forma expressa 
al sol·licitant que la normativa de protecció de dades personals serà aplicable  
 
al tractament posterior de les dades obtingudes a través de l'exercici del dret 
d'accés. 

 
12.6 Tramitació  
 

1. Presentada una sol·licitud per registre d’entrada, la Oficina d’assistència en 
matèria de registre ha de derivar la sol·licitud d’accés al departament/s o 
unitat/s responsable/s de la informació sol·licitada per tal que tramitin el 
procediment específic que ha de concloure amb la resolució de la petició,  
prèvia validació jurídica de la correcta aplicació de la normativa de 
transparència i d’aquesta ordenança i, en particular sobre l’adequada aplicació 
dels límits en el seu cas.  

2. Si la sol·licitud d’informació es formula en termes imprecisos o massa genèrics, 
es comunicarà al sol·licitant perquè concreti i especifiqui  la informació a la qual 
vol tenir accés en el termini màxim de 10 dies. Si en el termini atorgat 
l’interessat no dona resposta es considerarà que desisteix de la petició. El 
departament o unitat responsable de la informació ha de prestar 
assessorament i assistència al sol·licitant perquè pugui concretar la seva 
sol·licitud. 

3. Quan la informació sol·licitada pugui afectar a drets o interessos de terceres 
persones, se’ls donarà trasllat perquè en el  termini de deu dies puguin 
presentar les al·legacions que considerin oportunes. El tràmit d’al·legacions 
suspèn el termini per resoldre i s’ha de comunicar al sol·licitant. 

4. El termini per resoldre la sol·licitud d’accés es d’un mes. 
5. Pel que fa al procediment per l’exercici del dret d’accés a la informació pública 

són d’aplicació els articles  26 a 37 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

 
 
TÍTOL III – REGISTRE MUNICIPAL D’INTERESSOS  
 
CAPÍTOL I 
Article 13.- Estructura del Registre d’interessos 
 
El registre municipal d’interessos compren 2 seccions: 
 

− El registre de béns i drets patrimonials: 
Inclou les declaracions dels subjectes obligats a què  es fa referència en l’article 
següent dels seus béns patrimonials i la participació en societats de tot tipus, 
amb informació de les societats participades i de les liquidacions dels impostos 
sobre la renda, el patrimoni, i si s'escau, de societats. 



 

15 
 

AVANTPROJECTE APROVAT PER LA COMISSIÓ D’ESTUDI 

− El registre d'activitats  i causes d’incompatibilitat: 
Inclou la declaració sobre les causes de possible incompatibilitat i sobre 
qualsevol activitat que  proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics 
als subjectes obligats a què es fa  referència en l’article següent. 

 
 
Article 14.- Subjectes obligats a presentar les declaracions de béns i activitats  
 
Estan obligats a presentar les declaracions de béns i drets patrimonials i d’activitats i 
incompatibilitats  els càrrecs electes de la corporació, el personal directiu local i els 
funcionaris amb habilitació de caràcter nacional que exerceixin les seves funcions a 
llocs de treball proveïts pel sistema de lliure designació. 
 
S'entendrà personal directiu als efectes d'aquest registre els titulars d’òrgans que 
exerceixin funcions de gestió o execució de caràcter superior ajustant-se a les 
directrius generals fixades per l’òrgan de govern de la corporació, adoptant a l’efecte 
les decisions oportunes i disposant per fer-ho d’un marges d’autonomia dins 
d’aquestes directrius generals.  
 
En el cas de l’Ajuntament i ens dependents es consideren en tot cas personal directiu 
la persona qui ocupa la gerència, la direcció dels Organismes Autònoms i la gerència 
de les empreses municipals o entitats públiques empresarials, sens perjudici  de 
l’ampliació de l’obligació a altres subjectes de l’organització que en el futur  compleixin 
les característiques pròpies del personal directiu tal i com descriu la norma. 
 
 
Article 15.- Moment de realització de les declaracions, models  i tramitació 
electrònica 
 

1. Les declaracions es realitzaran abans de la presa  de possessió del càrrec electe 
i  en el termini màxim de 15 dies després de la finalització  del mandat  o del 
cessament en el càrrec,   així com quan es modifiquin les circumstàncies de fet. 

 
2. Aquestes declaracions han de fer-se en els models aprovats pel Ple  i es 

trobaran en format editable a la Seu electrònica municipal i a la Carpeta de 
càrrec electe habilitada en el gestor d’expedients municipal. A la declaració s’hi 
hauran d’annexar els documents que indiquen els models aprovats pel Ple. 

3. Les declaracions hauran de formalitzar-se per mitjans electrònics i incorporaran 
signatura electrònica amb certificat digital. Generaran un expedient electrònic 
que formarà part de la Carpeta de càrrec electe o de la Carpeta personal segons 
el cas. 

 
 
Article 16.- Funcionament del registre 
 

1. L’encarregat del Registre és el secretari/a general de l’Ajuntament que té la 
funció de custòdia, direcció i gestió del Registre d’acord amb la normativa 
d’aplicació. 

2. declaracions es realitzen sota la responsabilitat única i exclusiva dels 
declarants. No li correspon a l’encarregat del registre la comprovació d’allò 
declarat ni cap responsabilitat sobre allò no declarat sens perjudici d’haver de 
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requerir la presentació de les declaracions en cas d’incompliment, requerir 
documentació exigible, ordenar la seva inscripció i la gestió pròpia del registre. 

3. Les declaracions es realitzen sota la responsabilitat única i exclusiva dels 
declarants. No li correspon a l’encarregat del registre la comprovació d’allò 
declarat ni cap responsabilitat sobre allò no declarat sens perjudici d’haver de 
requerir la presentació de les declaracions en cas d’incompliment, requerir 
documentació exigible, ordenar la seva inscripció i la gestió pròpia del registre. 

4. Les declaracions no són objecte de registre d’entrada sinó que s’integren en un 
procediment específic dissenyat en el gestor d’expedients municipal que, en 
tramitar-lo electrònicament per part del subjecte obligat, deriva les 
declaracions al Registre d’interessos que li atorga  un número de presentació 
amb referència temporal, identificació de la persona, tipus de declaració i si ho 
és a efectes de pressa de possessió, cessament o canvis. 

5. L’efectiva inscripció requerirà la validació de l’encarregat del registre un cop 
comprovada la formalització i que s’ha annexat la documentació exigible. Cas 
que l’encarregat observi alguna mancança, des del propi sistema, es generarà 
una comunicació al signant requerint-li l’esmena. Aquesta anotació no 
desapareixerà fins que no s’esmeni electrònicament el que falti. 

6. El Registre permetrà filtrar per nom del subjecte obligat totes les declaracions 
efectuades, els requeriments efectuats i l’estat de les inscripcions. 

7. El sistema permetrà generar oficis recordatoris de les obligacions. 
8. En les declaracions de variacions el subjecte obligat haurà de reproduir de nou 

tota la declaració que deixarà sense efecte l’anterior per facilitar la consulta i  
publicació. 

9. El sistema retorna a l’interessat a través de la Carpeta de càrrec electe o Carpeta 
personal les declaracions amb les dades d’inscripció al registre. 

 
 
Article 17.- Publicitat de les dades 
 
D’acord amb el que preveu l’article 75.7 de la Llei de bases de règim local, el registre 
d’interessos és públic sens perjudici d’haver-li de donar a més la publicitat prevista en 
els articles 11.1b) I 56 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern i aquesta ordenança 
 
 
TÍTOL IV – LA REUTILITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ 
 
Article 18.-Reutilització de la informació 
 
Amb caràcter general, serà reutilitzable la informació i dades publicades pels subjectes 
enumerats en l'article 2 sense necessitat d'autorització prèvia. En aquest cas, es 
respectaran els criteris generals i condicions establertes en la Llei 37/2007, de 16 de 
novembre, i en aquesta ordenança. 
 
Les possibles excepcions a aquesta pauta general seran clarament especificades en el 
mitjà on es publiqui la informació o dades  afectades per algun tipus de restricció. 
S’haurà de confeccionar i publicar al portal de Transparència informe si existeix 
alguna  restricció addicional a les contemplades explícitament en aquesta ordenança 
o en l’article 3.3 de la Llei 37/2007. 
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Article 19.-Informació reutilitzable i règim aplicable 
 

1. Podrà ser objecte de reutilització la informació al fet que es refereix l'article 3 
de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del 
sector públic, amb les condicions i els límits previstos en aquesta llei i en 
aquesta ordenança. 

2. La informació i dades reutilitzables es podran usar d’acord a l’article 17.1 de la 
Llei 19/2014. 

3. En l’apartat “Avís legal” de les plataformes web municipals es publicaran les 
condicions especifiques de reutilització. Així mateix, en el peu de pàgina 
s’indicarà resumidament els règim genèric de permisos. Les condicions 
concretes les aprovarà l’alcaldia amb els mínims i màxims exposats en el 
present reglament. 

4. A banda de la informació pública que amb caràcter general es pugui reutilitzar 
l’administració també posarà a disposició dades obertes. 

5. L’ajuntament de Cambrils no es responsabilitzarà de l’ús que es donin a la 
reutilització de les dades o la informació. 

6. Caldrà citar com a font l’Ajuntament de Cambrils o ens que hagi generat la 
informació, però sense donar a entendre en cap cas que aquest patrocina, 
col·labora o dóna suport al projecte o acció en el qual s’emmarqui la 
reutilització, sense perjudici que aquest patrocini, suport o col·laboració pugui 
existir en base a una decisió o acord específic de l’Ajuntament, en aquest cas es 
podrà fer constar en els termes que es continguin en els mateixos. 

7. En cas que es publiqui per error la informació marcada com a reutilitzable quan 
aquesta no ho sigui, les persones que la usin hauran de cessar en el seu ús amb 
la major brevetat possible des de que en tinguin coneixement. L’administració 
quan li sigui possible reclamarà activament la finalització de la reutilització. 

 
 
Article 20.-Principis generals de reutilització de la informació pública 
 
La reutilització de la informació publicada pels subjectes enumerats en l'article 2 es 
regirà pels següents principis generals: 
 

a. Obert per defecte: s'utilitzaran principalment formats estàndard, d'ús 
lliure i oberts per a la seva publicació. Els formats hauran de ser 
apropiats per permetre l'accés dels ciutadans i la reutilització de la 
informació per tercers, així com pels subjectes enumerats en l'article 2.  

b. Unicitat: s'evitarà la duplicitat de dades la informació sempre que sigui 
possible.  En aquest sentit l’Ajuntament haurà de treballar perquè els 
seus sistemes de la informació estiguin centrats en la dada. 

c. Dada compartida: les dades hauran d'estar disponibles per al conjunt 
de l'organització i per a la ciutadania, havent de desenvolupar-se els 
mecanismes necessaris per garantir l'accés universal i per a la 
reutilització automàtica per sistemes de la informació quan sigui 
possible.. 

d. Dada accessible: s'utilitzaran les tècniques necessàries per facilitar 
l'accessibilitat de la informació i les dades. . 

e. Dada georeferenciada: sempre que la seva naturalesa ho permeti, i es 
compti amb la informació, s'indicarà la posició o àmbit geogràfic al que 
estigui associat la dada, de manera que sigui possible la seva localització 
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sobre una representació cartogràfica i l'explotació del seu caràcter 
espacial. 

f. Dada descrita semànticament: quan sigui possible les dades hauran 
d'estar associats a descriptors semàntics, que aportaran informació 
sobre el seu significat i el seu context.  

g. Gratuïtat: la informació reutilitzable ho serà amb caràcter gratuït, 
excepte en aquells casos sotmesos a drets de la propietat, acords 
contractuals o quan la legislació així ho especifiqui. 

h. Sense limitacions per ús comercial: la informació es podrà usar per fins 
comercials o no comercials, excepte en els casos sotmesos a drets de la 
propietat, acords contractuals o quan la legislació així ho especifiqui. 

 
 
Article 21.- Dades obertes 
 

1. L’administració municipal disposarà d’un portal de dades obertes, que podrà 
ser propi o mancomunat amb altres administracions. 

2. El portal de dades obertes estarà federat amb els catàlegs d’altres 
administracions públiques , amb objectiu de col·laborar en la construcció d'un 
únic catàleg d'informació pública reutilitzable, incrementar així el valor social, 
innovador i econòmic generat per l'Administració a través de la reutilització de 
les seves dades. 

3. Les dades obertes es publicaran emprant estàndards que permetin la seva 
federació. 

4. En la mesura que sigui possible, les dades obertes es publicaran de forma 
automàtica sense intervenció humana. 

5. Les dades obertes estaran dissociades d’informació de caràcter personal i, en 
cap cas, es publicaran dades de caràcter personal. 

6. L’ajuntament haurà de respectar els terminis d’actualització de les dades. 
Aquests terminis seran aprovats per Decret de l’alcaldia o regidor que ostenti 
la delegació en la matèria. 

7. En les dades obertes que es publiquin figurarà com a mínim: 
a) Departament encarregat de la generació de les dades. 
b) Data de creació del conjunt de dades. 
c) Data de l’última actualització. 
d) Freqüència d’actualització de les dades. 
e) Descripció del conjunt de dades, amb caràcter semàntic quan sigui possible. 
f) Formats en les que es publiquin. 

 
 

Article 22.-Catàleg de Dades Obertes 
 

1. L'Administració Municipal mantindrà actualitzat el catàleg de conjunts de 
dades obertes, que es publicarà al portal de transparència.  

2. De cada conjunt de dades es presentarà la data en la qual es va incorporar al 
catàleg, la seva periodicitat d'actualització,  els formats en els quals està 
disponible i si la seva obtenció és manual o automàtica. 

3. El catàleg s’actualitzarà conjuntament amb les publicacions de nous conjunts 
de dades. 
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4. Mitjançant el portal de Cambrils Govern Obert es podran formular propostes 
per a la publicació de nous conjunts de dades obertes relatives a serveis 
municipals, inclosos els d'empreses concessionàries i contractistes en el referit 
a serveis municipals segons s’estableixi en els plecs 

 
 
Article 23.-Límits aplicables a la reutilització per protecció de dades personals 
 
En tot cas, la reutilització de documents que continguin dades de caràcter personal es 
regirà pel que es disposa la llei 19/2014  i la legislació vigent en matèria de protecció 
de dades.  
 
 
Article 24.-Règim aplicable a documents reutilitzables subjectes a drets de 
propietat intel·lectual i drets exclusius 
 

1. La reutilització de la informació regulada en aquesta Ordenança no s'aplica als 
documents sotmesos a drets de propietat intel·lectual o industrial, 
especialment per part de tercers. 

2. A l'efecte d'aquesta Ordenança s'entén per drets de propietat intel·lectual els 
drets d'autor i drets afins, incloses les formes de protecció específiques. 

3. La present Ordenança tampoc afecta a l'existència de drets de propietat 
intel·lectual dels ens inclosos en el seu àmbit d'aplicació. 

4. Les entitats incloses en l'àmbit d'aplicació de la present Ordenança exerciran, 
en tot cas, els seus drets d'autor d'una manera que faciliti la reutilització de les 
seves dades públiques. 

5. Pel que fa als continguts generat o administrat per mitjans de comunicació 
queden exclosos de la reutilització, excepte que la direcció dels propis mitjans 
decideixi el contrari.  

6. En cas que els titulars dels drets d’autor permetin la seva reutilització, es 
permetrà l’ús de llicències creative commons en qualsevol de les seves vessants, 
incloses aquelles que restringeixin l’ús comercial o de reproducció. El tipus de 
llicència en concret el decidirà el titular dels drets i s’aprovarà d’acord a 
l’exposat al Títol VI d’aquesta ordenança. 

 
 
Article 25.-Condicions de reutilització 
 

1. La reutilització de la informació podrà estar sotmesa, entre unes altres, a les 
següents condicions generals que s’hauran de detallar a l’apartat “avís legal” (o 
equivalent) dels mitjans on es publiqui la informació reutilitzable. 

a) Que el contingut de la informació, incloent les seves metadades, no es 
desnaturalitzi. 

b) Que se citi com a font a l'entitat que originàriament ha publicat la 
informació. 

c) Que s'esmenti la data de l'última actualització. 
d) Quan la informació contingui dades de caràcter personal, les finalitats 

concretes per les quals és possible la reutilització futura de les dades. 
e) Quan la informació, àdhuc sent facilitada de forma dissociada, 

contingués elements suficients que poguessin permetre la identificació 
dels interessats en el procés de reutilització, la prohibició de revertir el 
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procediment de dissociació mitjançant l'addició de noves dades 
obtingudes d'altres fonts. 

2. La posada a la disposició de la informació, amb finalitats a la seva reutilització, 
porta aparellada la cessió universal i gratuïta, amb els terminis previstos en la 
Llei. 

3. La utilització dels conjunts de dades es realitzarà per part dels usuaris o agents 
de la reutilització sota la seva responsabilitat i risc, corresponent-los en 
exclusiva a ells respondre enfront de tercers per danys que poguessin derivar-
se d'aquesta utilització. 

4. No podrà exigir-se a les entitats subjectes en l’article 2 que produeixin o 
emmagatzemin informació amb vista a la seva reutilització. Així mateix, no 
estaran obligades a crear documents, adaptar-los o facilitar extractes de 
documents, quan això suposi un esforç desproporcionat que comporti una 
mica més que una simple manipulació. 

5. 5.L’autorització per reutilitzar la informació en cap cas suposa l’autorització per 
usar recursos municipals de tecnologies de la informació. 

 
 
Article 26.- Exclusivitat de la reutilització 
 

1. Queden prohibits els acords exclusius en matèria de reutilització de la 
informació. La reutilització estarà oberta a tots els agents potencials del mercat, 
fins i tot en cas que un o més dels agents explotin ja productes amb valor afegit 
basats en informació del sector públic. 

2. No obstant això, quan sigui necessari un dret exclusiu per a la prestació d'un 
servei d'interès públic, l'Administració Municipal, a través del Comissió 
d’Administració Electrònica revisarà la conveniència de l’acord d’exclusivitat 
que haurà de ser aprovat per l’òrgan competent mitjançant el procediment 
pertinent. 

3. Respecte dels drets exclusius relacionats amb la digitalització de recursos 
culturals, s'estarà a la regulació específica de la matèria. 

4. Tots els acords que concedeixin drets exclusius de reutilització seran 
transparents i es publicaran al portal de transparència. 

 
 
TÍTOL V – EL BON GOVERN 
 
CAPÍTOL 1 – PRINCIPIS DE BON GOVERN, RÈGIM DE REGALS I ÚS RESPONSABLE 
DELS RECURSOS PÚBLICS 
 
Article 27. Principis de bon govern  
 
Els càrrecs electes, el personal directiu municipal i dels seus ens dependents i també 
els empleats municipals en el que els sigui d’aplicació en  l’àmbit de les seves 
funcions,  adequaran la seva actuació als principis següents i d’acord amb el 
corresponent Codi de conducta: 
 

1. Principi de transparència 
 
Actuaran amb transparència en relació a les seves activitats oficials i decisions 
relacionades amb la gestió dels assumptes públics que tinguin encomanats, inclosa 
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llur agenda oficial. Rendiran comptes de la gestió realitzada garantint el dret de la 
ciutadania a aquesta informació.  
 

2. Principi d’imparcialitat 
 
Actuaran en tot moment en benefici de l’interès general i amb imparcialitat i 
neutralitat en la presa de decisions sense que aquesta vingui condicionada per 
conflictes d’interessos entre els del seu càrrec públic i els propis, del seu cercle 
personal o  compartits amb terceres persones. Adequaran la seva actuació per tal de 
representar a tota la ciutadania i no pas a determinats col·lectius o interessos polítics. 
 
 No es valdran de la seva posició per obtenir avantatges professionals, personals o 
materials i no acceptaran per a sí ni pel seu cercle personal, familiar o professional 
favors o serveis en condicions més avantatjoses que poguessin condicionar el 
desenvolupament de les seves funcions. S’abstindran d’intervenir en els assumptes en 
què concorri alguna causa que pugui afectar a la seva objectivitat. 
 

3. Principi d’igualtat 
 
Garantiran la igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de 
discriminació o arbitrarietat en la presa de decisions 
 

4. Principi de gestió adequada de recursos públics  
 
Ajustaran la gestió i aplicació dels recursos públics a la legalitat pressupostària i en 
benefici exclusiu dels interessos públics. 
 

5. Principi de compromís per la qualitat dels serveis públics 
 
Exerciran les seves funcions amb dedicació al servei públic i fomentaran la qualitat i el 
compliment del dret dels usuaris en relació als serveis sota llur responsabilitat. Evitaran 
tota acció que pugui posar en risc el patrimoni de l’administració 
 

6. Principi d’exemplaritat 
 
Actuaran amb la diligència deguda en compliment de les seves obligacions. 
Mantindran una conducta adequada en la seva relació amb la ciutadania, el personal 
al servei de l’administració, els òrgans col·legiats dels què formi part i les altres 
administracions i institucions. Desenvoluparan la seva activitat amb ple respecte a la 
normativa reguladora de les incompatibilitats i els conflictes d’interessos. 
 

7. Principi de confidencialitat i responsabilitat 
 
Guardaran la deguda reserva respecte als fets o informacions coneguts amb motiu o 
ocasió de l’exercici de les seves funcions i no podran, ni durant el seu mandat ni 
després del seu cessament, fer ús o transmetre en benefici propi o en el d’una tercera 
persona, la informació que haguessin obtingut en l’exercici de les seves funcions. 
Assumiran la responsabilitat de les decisions i actuacions pròpies i dels organismes o 
òrgans que dirigeixin sens perjudici d’altres que els fossin legalment exigibles 
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Article 28.- Règim de regals 
 

1. S'entén per regal a l'efecte de la present Ordenança, tot obsequi, avantatge, 
benefici, favor o concepte equiparable, de qualsevol naturalesa i denominació, 
que les persones subjectes al present acord rebin en consideració al càrrec o 
lloc que exerceixin. 

2. L'Alcaldia, els titulars de les Regidories, els alts càrrecs i personal directiu 
municipal, i els empleats públics de l'Ajuntament de Cambrils, les seves 
empreses i els seus Organismes Autònoms no podran rebre, directament o a 
través de tercers, cap tipus de regal, excepte les mostres de cortesia habitual o 
atenció protocol·lària. 

3. Únicament seran considerades mostres de cortesia habitual o atenció 
protocol·lària, els regals compresos dins dels usos i costums socials. S'entendrà 
que tenen aquesta consideració: 

a) Els regals que no sobrepassin l'import de 50 euros més l’IPC anual. No es podran 
acumular regals procedents de la mateixa persona física o jurídica, quan la 
suma dels seus valors sigui superior a 150 euros més l’IPC anual durant el 
període d'un any. 

b) Els obsequis oficials o de caràcter protocol·lari que es puguin intercanviar o 
rebre en l'exercici dels càrrecs o de missions institucionals, així com les 
atencions emmarcades en actes públics o promocionals. Aquests obsequis 
passaran a formar part del patrimoni municipal. 

c) Les despeses de manutenció i hostalatge i les atencions derivades de la 
participació en un acte públic o visita oficial en raó del seu càrrec, així com de 
la participació o presència en ponències, congressos, seminaris o actes similars 
de caràcter científic, tècnic o cultural. 

d) Els articles de propaganda o publicitat per sota de l'import esmentat en el 
paràgraf a), així com les invitacions a actes de contingut cultural o a espectacles 
públics per raó del càrrec o funció que s'ostenti. 

4. En el cas que es rebi qualsevol regal no exclòs de l'aplicació del present acord, 
es retornarà a qui ho hagi enviat o, de no ser possible, passarà a formar part del 
patrimoni municipal o es lliurarà a una entitat sense ànim de lucre, en el supòsit 
de béns peribles. En aquest últim cas, es remetrà al departaments de Benestar 
Social perquè materialitzi el lliurament a l'entitat que millor consideri d'acord 
amb criteris de major urgència, necessitat o utilitat. 

 
 
Article 29.- Ús responsable dels recursos materials públics 
 

L'Alcaldia, els titulars de les regidories, els alts càrrecs i personal directiu 
municipal de l'Ajuntament que Cambrils, les seves empreses i els seus 
Organismes Autònoms gestionaran els recursos materials posat a la seva 
disposició seguint els principis de diligència, eficiència, economia i 
sostenibilitat. En particular, la utilització de vehicles municipals i de telèfons 
mòbils o altres dispositius electrònics o de comunicació estarà vinculada a les 
necessitats de mobilitat derivades directament del compliment de les seves 
funcions, de conformitat amb els criteris específics d'utilització d'aquests 
recursos que s'estableixin. 
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Article 30.-  Despeses de representació i protocol·làries 
 

Les despeses de representació i atencions protocol·làries solament podran utilitzar-se 
per sufragar actes d'aquesta naturalesa en l'acompliment de les funcions pròpies del 
càrrec quan es trobin degudament justificats i no existeixin per a això crèdits específics 
en altres conceptes, i sempre que pugui acreditar-se la seva necessitat pel compliment 
de les funcions inherents a l'exercici de l'alt càrrec. 
 
 
Article 31.-  Viatges oficials 
 

1. La programació i realització de viatges institucionals es durà a terme atenent a 
criteris de proporcionalitat pel que fa a costos de desplaçament i d'estada, i 
amb una clara diferenciació entre les activitats institucionals i les assumides per 
altres qüestions. 

1. Els bitllets del mitjà de transport que s’utilitzi en els desplaçaments seran, 
excepte causa degudament justificada, en línies regulars i en classe turista. 

2. Les despeses de protocol i les derivades de les comitives d'acompanyament 
quedaran en tot cas limitades a les estrictament necessàries per al compliment 
dels objectius prefixats en l'organització del viatge institucional. 

2. Aquests  objectius així com la totalitat de les despeses generades, es publicaran 
al portal de transparència de l'Ajuntament de Cambrils. 

 
 
CAPÍTOL 2 – PLA DE MANDAT I RENDIMENT DE COMPTES 
 
Article 32.-  Pla de mandat 
 
Abans de l’aprovació del primer pressupost municipal elaborat per l’equip de govern, 
caldrà  que aquest elabori el Pla que reculli els grans eixos que l’equip de govern 
consideri estratègics pel municipi i que permeti transformar el seu programa electoral 
en un programa de govern que es converteixi en un  pla de treball que haurà de ser 
seguit, gestionat i avaluat en els òrgans de direcció política i tècnica i que permetrà el 
rendiment de comptes a la població. 
 
 
Article 33.- Utilitats del Pla de mandat per a l’organització i per a la ciutadania 
 
Més enllà de la utilitat que per al propi equip de govern representa l’elaboració del Pla 
de mandat que li permet fer un seguiment dels objectius marcats,  es tracta d’un 
document de utilitat primordial per a la organització en tant que clarifica el marc 
estratègic en el què es desenvoluparà aquell, facilita la identificació de prioritats i es 
converteix en una referència bàsica per al seguiment de la gestió, entre altres. 
 
Pel que respecta a la ciutadania el Pla de mandat augmenta la transparència, permet 
identificar l’estratègia del govern municipal, possibilita el rendiment de comptes i 
clarifica les expectatives, entre altres. 
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Article 34.- Elaboració del Pla de mandat 
 

1. Agents 
 
Els agents que de manera imprescindible han de participar de l’elaboració del Pla de 
mandat són 

a) L’alcalde /essa i els regidors/es de l’equip de govern  a qui correspon fixar els 
grans eixos del Pla  

b) El personal tècnic de les àrees, departaments i/o serveis a qui correspon 
proposar a l’equip de govern les línies i actuacions concretes per desenvolupar 
aquells eixos. 

c) La participació d’altres agents en la definició de línies o actuacions concretes 
serà possible si així es considera oportú per tal de recavar una perspectiva i 
punts de vista més amplis ja siguin aquests agents, segons els casos, altres 
treballadors municipals, la ciutadania o altres membres de la corporació 
municipal. 

 
2. Dinàmica de treball  

 
La dinàmica de treball per l’elaboració del Pla de mandat  serà bàsicament la següent, 
sens perjudici del període d’adaptació inicial necessari per l’organització i els agents 
implicats  en relació a cada una de les fases i sens perjudici, així mateix,  de poder 
desenvolupar més àmpliament i tècnicament  cada una d’aquelles a mesura que la 
maduresa de l’organització i les eines tecnològiques a desenvolupar ho permetin. 
 
2.1 a 
1a fase – Definició dels principals projectes, programes o línies d’actuació 
 

a) Reunions de l’equip de govern en les que, partint del programa electoral i la 
informació disponible sobre el municipi i l’Ajuntament, s’identifiquin  els 
elements que es desitja que caracteritzin al municipi a la finalització del mandat 
així com els principals projectes, programes o línies d’actuació que els puguin 
fer possible. 

b) Elaboració d’un document que reculli els punts de l’apartat anterior i trasllat 
del mateix a les persones amb responsabilitats tècniques de l’Ajuntament. 

c) Proposta d’accions concretes de desenvolupament de cada un dels projectes, 
programes o línies d’actuació per part dels responsables tècnics i presentació 
posterior de les mateixes per part del responsables tècnics als representants 
polítics responsables de cada matèria per al seu anàlisi. 

d) Elaboració d’un document que reculli els punts de l’apartat anterior i 
presentació a l’equip de govern. 

e) Validació del document per part de l’equip de govern 
 
Aquesta 1a fase haurà de concloure en el termini màxim de 3 mesos des de la 
constitució de la corporació municipal. 
 
2.2b 
2a fase – Concreció del cronograma, pressupost necessari i responsables dels 
projectes i/o actuacions concretes 
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Sobre la base del document validat per l’equip de govern són aspectes essencials els 
següents: 
 

a) Anàlisi dels costos d’execució de les accions planificades per àrees, 
departaments i/o serveis. 

b) Anàlisi de repercussió pressupostària, viabilitat  i sostenibilitat financera en 
relació a la capacitat financera de la institució. 

c) Definició del cronograma de desenvolupament per anualitats. 
d) Definició del responsable  polític i tècnic del seguiment dels projectes i accions. 

Les persones responsables d’un projecte o acció no ho són de realitzar-lo sinó 
de fer el seguiment per tal que es dugui a terme, fer les gestions necessàries i 
elaborar els informes de seguiment adreçats a l’òrgan competent. 

e) Elaboració d’un document conjunt i estudi i debat per part de l’equip de 
govern. 

f) Aprovació del Pla de mandat per la Junta de Govern Local. 
 
Aquesta fase caldrà que vagi estretament unida al procés d’elaboració pressupostària. 
 
2.2c 
3a fase – Comunicació i difusió 
 

a) Presentació als grups de l’oposició  
b) Presentació a la representació sindical i  al conjunt de l’organització municipal  
c) Donar compte al Ple 
d) Comunicació a la ciutadania i publicació al Portal de la transparència 

 
3. Per facilitar l’elaboració i documentació del Pla de mandat es disposarà d’una 

eina informàtica dissenyada a l’efecte. 
 
 
Article 35.- Modificació del Pla de mandat 
 
En el cas que durant el mandat hagi de realitzar-se alguna modificació substancial del 
Pla, aquesta haurà de ser aprovada per la Junta de Govern Local i se’n donarà compte 
al Ple. La modificació exigirà l’actualització del Pla de mandat publicat i de l’eina de 
seguiment. 
 
 
Article 36.- Rendiment de comptes 
 

1. La forma de rendir comptes a la ciutadania parteix del Pla de mandat aprovat i 
comunicat , ha de permetre comprovar el grau de compliment dels objectius 
fixats per anualitats  de forma visual i comprensible pel comú de la ciutadania 
i ha de justificar breument les desviacions o modificacions temporals pel seu 
assoliment. 

2. Per tal de possibilitar aquest rendiment de comptes l’organització ha d’establir 
la identificació dels indicadors necessaris que permetin mostrar el grau 
d’avançament en la seva consecució en períodes inferiors a un any de tal forma 
que serveixin per adoptar mesures en cas de què mostrin desviacions en relació 
als objectius previstos. 
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3. La fixació d’objectius i la possibilitat d’establir un quadre d’indicadors en el 
marc de la sistemàtica de seguiment permet augmentar la transparència i 
rendiment de comptes de l’acció de l’Ajuntament. Ambdós elements han de 
contribuir a la generació de confiança en les polítiques públiques 
desenvolupades i en les persones que les representen. 

 
 
TÍTOL VI – ORGANITZACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL PER GARANTIR LA 
TRANSPARÈNCIA 
Article 37.- L’alcaldia 
  
És competència de l’Alcaldia,  sens perjudici de les possibles delegacions de 
competències en altres càrrecs electes o en la Junta de Govern Local: 

− Dictar les resolucions en matèria de transparència, publicitat activa i accés a la 
informació pública 

− Realitzar les actuacions necessàries pel desenvolupament i execució d’aquesta 
ordenança. 

− Aprovar, modificar o denegar la llicències per la reutilització de la informació 
pública. 

− Imposar les sancions que corresponguin d’acord amb la regulació establerta a 
la Llei 19/2014, de 29 de desembre 

 
 
Article 38.- Els departaments o unitats administratives 
  

1. Correspon a cada un dels departaments de l’Ajuntament, en relació a les 
matèries de la seva competència: 

 
a) Tramitar les sol·licituds d’exercici del dret d’accés a la informació pública que 

seran resoltes per l’Alcaldia o òrgan en qui delegui. 
b) Efectuar la gestió, seguiment i control de la tramitació de les reclamacions que 

s’interposin en relació a continguts de publicitat activa o sol·licituds d’accés a 
informació pública que seran resoltes per l’òrgan competent. 

c) Reelaborar la informació que sigui sol·licitada conforme als criteris establerts a 
l’article 12.3 d’aquesta ordenança. 

d) L’orientació i assessorament a les persones que ho sol·licitin en l’exercici del 
dret d’accés. 

e) La gestió, conservació i disposició de la informació de manera que es possibiliti 
la fàcil recerca i recuperació. Així caldrà que comuniquin al Servei d’Arxiu i 
Gestió documental,  l’actualització dels tràmits administratius per tal que, al seu 
torn, aquest actualitzi el catàleg i comuniqui els canvis al servei gestor de la Seu 
electrònica. Així mateix caldrà que li comuniquin qualsevol variació que faci 
necessari modificar alguna o diverses sèries documentals del quadre de 
classificació funcional corporatiu. 

f) Recollir, elaborar i difondre la informació pública a què fa referència aquesta 
ordenança preparant els continguts que, d’acord amb el seu àmbit d’actuació 
material, hagin de ser objecte de publicitat activa. A aquests efectes el 
departament es responsabilitzarà  de verificar la correcta execució de les 
obligacions de publicitat activa d’acord amb els paràmetres de integritat, 
veracitat i actualització de la informació dipositada en el Portal de la 
Transparència. 
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g) Prestar la col·laboració necessària quan sigui requerida per la unitat 
administrativa de transparència, regulada en l’article següent  o per la Comissió 
d’e-Administració- transparència i govern obert regulada a l’article 44 
d’aquesta ordenança,  per l’avaluació i seguiment de la matèria de 
transparència i govern obert en el seu àmbit d’actuació. 

h) Disposar d’un arxiu de gestió de referència amb la finalitat de garantir el 
compliment del Reglament de l’Arxiu municipal en relació amb la 
documentació activa o en tràmit i d’utilització freqüent. Cada unitat és 
responsable de la custòdia i tractament dels expedients i documents que 
gestiona en fase de tramitació. 

 
2. Correspon als caps dels departaments o unitats administratives, entre altres 

 
a) Vetllar pel compliment de les obligacions descrites en l’apartat anterior i 

adoptar els canvis organitzatius necessaris en els seus departament per 
garantir el seu compliment així com donar les directrius necessàries per 
l’exercici d’aquestes funcions 

b) Assignar la funció la “Gestió de continguts web del departament” al personal 
que consideri més adequat del mateix i responsabilitzar-se de la seva correcta 
execució. 

3. La responsabilitat de preparació, subministrament i actualització de la 
informació pública del departament o unitat administrativa, correspon al 
mateix que la genera. 

 
 
Article 39.- Unitat administrativa de transparència, publicitat activa i accés a la 
informació pública 
 
A la unitat administrativa responsable en matèria de transparència, publicitat activa i 
accés a la informació pública li correspon: 
 

a) La coordinació dels diferents departaments i unitats administratives en el 
desenvolupament i execució de les mesures de transparència, obligacions de 
publicitat activa i accés a la informació pública que els corresponguin en el seu 
àmbit d’actuació material. 

b) Dirigir els continguts informatius del portal de transparència, garantint el seu 
accés i actualització. 

c) Proposar l’adopció de totes les mesures que garanteixen la difusió gradual de 
la informació pública i la posada a disposició dels ciutadans de la manera més 
àmplia i sistemàtica possible. 

d) Fer el seguiment de les sol·licituds d’accés a la informació pública  que es 
tramitin per tal de poder efectuar la valoració corresponent tant pel que fa a 
volum, com a tipus de sol·licituds,  sentit de la resolució i incidències produïdes 
durant el procediment i emetre informe anual adreçat a la Comissió d’e- 
Administració, transparència i govern obert. 

e) Garantir la disponibilitat en el portal de la transparència de la informació  que 
tingui més sol·licituds d’accés. 

f) Vetllar perquè les unitats afectades mantinguin actualitzat el catàleg 
d’informació pública continguda en els annexos d’aquesta ordenança amb 
indicacions clares d’on pot trobar-se aquesta informació. 
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g) Elevar a l’òrgan competent en matèria de transparència les propostes 
d’ampliació dels continguts de publicitat activa previstos en aquesta 
ordenança per a la corresponent aprovació 

h) Vetllar perquè tots els departaments i unitats administratives elaborin i 
actualitzin les fitxes dinàmiques de rendiment de comptes del Pla de mandat o 
altres eines que s’estableixin a l’efecte. 

i) Proposar a l’òrgan competent l’impuls d’instruments de formació, qualificació 
i sensibilització en matèria de transparència. 

j) El suport i assistència a la Comissió d’e-Administració, transparència i govern 
obert  en particular i entre altres  per l’elaboració dels documents de 
planificació, seguiment, avaluació i memòria anual. 

k) Supervisar el compliment per les diferents unitats administratives del què 
disposa aquesta ordenança  i proposar la Comissió d’administració electrònica, 
transparència i govern obert les accions que corresponguin. 

l) Totes les que se li encarreguin i que siguin necessàries per a assegurar una 
correcta aplicació de les disposicions legislatives i les previstes en aquesta 
ordenança en matèria de transparència, publicitat activa i accés a la informació 
pública. 

 
 
Article 40.-  Comissió d’e-Administració, transparència i govern obert 
 

1. Es tracta de la comissió interdepartamental creada per acord de la Junta de 
Govern Local de data 31/11/2005 per respondre a la creixent demanda social 
de transparència a la que respon la normativa estatal i autonòmica i  què també 
ha de trobar una resposta en l’ordenament jurídic local. L’ús dels mitjans 
electrònics possibilita la rendició de comptes, l’accés a la informació, la 
publicitat activa, l’apertura de dades i la participació ciutadana. La creació de la 
comissió que es regula en aquest article respon a la necessitat de coordinar i 
avançar en totes aquestes matèries. 

 
2. Les funcions que li corresponen entre altres són: 

 
a) Analitzar, debatre i consensuar tots aquells aspectes que formen part del 

projecte Cambrils Govern Obert, especialment pel que fa referència a l’àmbit 
de la transparència i l’aplicació de la Llei 29/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

b) Liderar, planificar i gestionar projectes estratègics en el seu àmbit d’actuació en 
col·laboració amb la resta d’àmbits implicats. 

c) Analitzar, debatre, i consensuar l’execució de tots aquells aspectes necessaris 
per la implantació de l’administració electrònica en el marc de les previsions 
establertes a la Llei 39 i 40/2015, d’1 d’octubre i normativa relacionada i 
efectuar el seguiment de la seva implantació. 

d) Planificar les mesures que en matèria de transparència i govern obert 
correspongui executar i efectuar el seguiment de la seva implantació. 

e) Elaborar els informes anuals d’avaluació i seguiment de les matèries del seu 
àmbit d’actuació i remetre’ls a l’òrgan competent perquè en doni compte als 
òrgans de govern municipals. 

f) Planificar i gestionar la petició de  formació interna en matèria d’administració 
electrònica, transparència i govern obert de forma coordinada amb el 
departament de Recursos Humans i Noves Tecnologies 
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g) Comunicar a la resta de la organització i als òrgans de govern les actuacions 
planificades i la implementació de  mesures en els àmbits d’actuació que li 
corresponen. 

h) Qualsevol altre que li sigui encarrega en relació al seu àmbit d’actuació. 
 

3. La composició de la Comissió d’e-Administració, Transparència i govern obert 
serà íntegrament tècnica si bé reportarà a l’Alcaldia. La composició serà la 
següent: 

− Secretari/a general o persona en qui delegui 
− Tècnic/a d’administració general de Serveis Jurídics i/o tècnic en qui delegui 
− Cap de Noves Tecnologies i/ o tècnic en qui delegui 
− Cap de l’Arxiu i/o persona en qui delegui 
− Cap del departament de Participació  ciutadana i/o persona en qui delegui 
− Cap de l’Oficina d’Assistència en matèria de registre i/o persona en qui delegui 
− Responsable de la unitat administrativa de transparència i/o persona en qui 

delegui 
 

4. A les sessions de la comissió podrà convocar-se el personal que té assignada la 
tasca de gestió de continguts web així com els caps dels departaments o 
unitats administratives que s’estimi oportú conforme a la naturalesa dels 
assumptes a tractar. 

 
5. La comissió fixarà les seves pròpies normes de funcionament. 

 
 
TÍTOL VII – RÈGIM D’INFRACCIONS I SANCIONS 
 
Article 41 .- 
 
L’incompliment dels deures i les obligacions establerts en aquesta ordenança per part 
de les persones que en són responsables comporta l’aplicació del règim sancionador 
regulat en els articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern. 
 
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 
Primera .-  Cartes de servei 
 
L’ajuntament, en l’esforç per acomplir els seus objectius i per adaptar la seva capacitat 
de resposta a les demandes i les expectatives de la ciutadania,  aprovarà  
progressivament les cartes de serveis relatives al serveis bàsics de la seva competència 
com a part d’una estratègia per fer més efectiva la seva actuació. 
 
Les cartes de serveis fixaran, com a mínim,  el contingut previst a l’article 59 de la Llei 
19/2014, de 29 de desembre  i tenen com a objectiu garantir que els serveis de la seva 
competència es presten en condicions mínimes i raonables de qualitat,   
 
Segona.- Participació ciutadana  i dret a formular propostes i suggeriments   
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1. L’ajuntament, en el marc del desenvolupament de les mesures per garantir una 
millora de la qualitat democràtica,  revisarà el reglament de participació 
ciutadana per establir els mecanismes, canals i espais per mitjà dels quals la 
ciutadania i les entitats podran opinar i intervenir de forma regular en la presa 
de decisions sobre les polítiques municipals. 

 
2. Així mateix L’Ajuntament, en el marc de desenvolupament de les mesures per 

garantir el govern obert,  avançarà en les matèries següents relatives a la 
participació ciutadana:  

− Implementarà les eines i instruccions necessàries per la consulta periòdica al 
usuaris sobre llur grau de satisfacció pel que fa als serveis públics i a les 
activitats gestionades per l’Ajuntament i fer públiques les enquestes 
realitzades. 

− Dissenyarà el procediment per fer públiques les iniciatives, propostes i 
suggeriments rebuts de la ciutadania i que comportin una millora substancial 
dels serveis públics. 

− Fomentarà la participació i col·laboració ciutadanes en la presa de decisions i 
en dissenyarà o preveurà la instrucció a l’efecte. 

 
Tercera.- Publicitat activa 
 
Es treballarà en la progressiu desglossament  de la informació objecte de publicitat 
activa que es recull en l’annex d’aquesta ordenança per tal de facilitar el màxim 
possible la recerca de la informació per part de la ciutadania. L’ampliació del catàleg 
d’informació d’obligada difusió serà aprovada per l’Alcaldia o òrgan en qui delegui i 
se’n donarà compte al Ple. 
 
Quarta.- Registre de grups d’interès 
 
El Registre de grups d’interès de l’Ajuntament de Cambrils operarà a través del Registre 
de grups d’interès de Catalunya que gestiona la Generalitat i que actua com a registre 
del grups d’interès de la Generalitat, dels ens locals i dels organismes públics. 
 
Cinquena.- Codi de conducta 
 
En compliment del què preveu l’article 55.3 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, 
s’haurà d’elaborar i aprovar un codi de conducta dels alts càrrecs que concreti i 
desenvolupi els principis de bon govern establerts a l’article 27 d’aquesta ordenança i 
n’estableixi altres d’addicionals si s’escau. 
 
Sisena.- Normativa d’aplicació  i criteris interpretatius 
 
Més enllà del disposat en aquesta ordenança són d’aplicació la Llei 19/2013 de 9 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern. 
 
Són d’aplicació així mateix els criteris establerts al Reglament (UE) 2016/679 del 
Parlament i del Consell Europeu, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les 
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
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d'aquestes dades, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia del drets digitals  i normativa relacionada. 
 
Es tindran en compte per la resolució de les peticions d’accés a la informació pública 
els criteris generals que adoptin l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, el Consell 
de Transparència i Bon Govern i l'Agència Espanyola de Protecció de Dades 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 

Aquesta ordenança entrarà en vigor, d’acord amb el que estableixen els articles 65.2 i 
70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, una vegada 
transcorreguts quinze dies des de la recepció de la comunicació per part de 
l’administració estatal i la Generalitat de l’acord d’aprovació definitiva i un cop publicat 
íntegrament el seu text al Butlletí Oficial de la província. 
 
 
 
ANNEX 

 
Catàleg d’informació d’obligada difusió en el Portal de Transparència 

 
I-Informació sobre l’organització institucional i l’estructura administrativa. 
Informació sobre la plantilla 
 

a) La descripció de l’organització de l’ajuntament i dels organismes o ens 
vinculats o dependents i també de les societats, les fundacions publiques i els 
consorcis dels quals forma part l’Ajuntament, amb la inclusió d’un organigrama 
actualitzat. 

b) L’agenda institucional , de l’alcaldia i dels càrrecs electes amb responsabilitats 
de govern 

c) L’estructura organitzativa interna de l’Ajuntament i dels organismes i entitats a 
què fa referència la lletra a, amb la identificació dels responsables dels diversos 
òrgans i llur perfil i trajectòria professionals. 

d) Les funcions que tenen atribuïdes l’Ajuntament i els organismes i entitats a què 
fa referència la lletra a, amb indicació de l’ens, les entitats o l’òrgan que les 
exerceix en cada cas. 

e) La relació de lloc de treball del persona funcionari, laboral i eventual i la plantilla 
i la relació de contractes temporals i d’interinatges no vinculats a cap lloc de 
treball de la dita relació de llocs. 

f) Les convocatòries i els resultats dels processos selectius de provisió i promoció 
del personal. 

g) La relació d’alts càrrecs 
h) Les llistes que eventualment es creïn per a accedir als processos de formació i 

promoció. 
i) La relació dels llocs de ocupats per personal adscrit pels adjudicataris dels 

contractes signats amb l’Administració que, en virtut del contracte, dugui a 
terme un activitat, un servei o una obra amb caràcter permanent en una 
dependència o un establiment públic, i també el règim de dedicació i el règim 
retributiu d’aquest personal i les tasques que duu a terme. 

j) Els convenis, els acords i els pactes de naturalesa funcionarial, laboral i sindicat. 
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k) El catàleg dels serveis prestats, les cartes de serveis existents i la informació i la 
informació sobre les resultats de les avaluacions de qualitat i de la incidència 
social de les polítiques publiques 

l) Els acords relatius a la creació, la participació i el funcionament dels ens públics, 
les societats i fundacions publiques, els consorcis i altres entitats vinculades a 
l’Ajuntament. 

m) La informació relativa als canals de participació i els procediments participatius 
en tràmit, d’acord amb el que estableixen la Llei 19/2014, de 29 de desembre i 
la Llei de consultes populars no referendàries i d’altres formes de participació 
ciutadana, per tal de fer-ne difusió i facilitar la participació ciutadana. 

n) Les resolucions dictades per l’òrgan competent, en aplicació de la normativa 
sobre el règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs, amb la forma i les 
condicions que es determinin per reglament. 

o) Nombre d’alliberats sindicals que hi hagi en l’àmbit de l’Ajuntament i ens 
depenents amb la indicació dels sindicats corresponents, els costos que els 
alliberaments generen a l’Ajuntament i el nombre d’hores sindicats utilitzades. 

 
II-Informació sobre la gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial 
 

a) El pressupost, amb la descripció de les partides pressupostàries anuals i les 
dades de llur execució, de manera que se’n pugui conèixer el grau d’execució 
amb caràcter trimestral, i de llur liquidació, i el compliment dels objectius 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. S’informarà així mateix, en 
temps real, sobre l’estat del pressupost d’ingressos i despeses com a mínim en 
els aspectes següents: visió general, per àrea i beneficiari i per política. 

b) Les retribucions, indemnitzacions i dietes, les activitats i els béns dels membres 
de la corporació, dels alts càrrecs de l’Ajuntament i del personal directiu dels 
ens públics, les societats, les fundacions i els consorcis i les indemnitzacions 
que han de percebre en deixar d’exercir el càrrec. 

c) Els comptes anuals complets preceptius i els informes d’auditoria de comptes i 
de fiscalització dels òrgans de control extern que els hagin emès. 

d) Les resolucions dictades per l’òrgan competent per a instruir i resoldre els 
expedients relatius a les declaracions d’activitats, patrimonials i d’interessos 
dels alts càrrecs i a la inscripció en els registres corresponents, en aplicació de 
la normativa sobre incompatibilitats dels alts càrrecs. 

e) La informació general sobre les retribucions, indemnitzacions i dietes 
percebudes pels empleats públics, agrupades en funció dels nivells i els cossos. 

f) El cost de les campanyes de publicitat institucional, desglossant els diferents 
conceptes de la campanya i l’import contractat a cada mitjà de comunicació. 

g) La informació sobre les dades més rellevants de l’inventari general del 
patrimoni pel que fa als béns immobles de domini públic i patrimonials i als 
béns mobles amb un valor especial. 

h) La  relació dels bens immobles de la seva  propietat o sobre els que ostenti 
algun dret real  i la informació econòmica relativa a la gestió del patrimoni. 

i) La informació relativa als obsequis rebuts en consideració al càrrec que s’ocupi 
i que no siguin mostres de cortesia habitual o d’atenció protocol·lària segons 
aquesta ordenança 

j) Les despeses de representació i protocol·làries i els costos dels viatges oficials. 
k) La descripció dels recursos materials públics a disposició dels alts càrrecs i en 

particular, els vehicles municipals, telèfons mòbils o altres dispositius 
electrònics o de comunicació. 
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III- Informació sobre les decisions i les actuacions amb rellevància jurídica 
especial 
 

a) Les normes aprovades per l’Ajuntament, de les quals hi ha d’haver disponibles 
les versions en el format originari i,  en el cas de les normes que hagin estat 
modificades, les versions consolidades, i les dades relatives a l’avaluació de 
l’aplicació de les normes. 

b) Les directives, les instruccions, les circulars i les respostes anonimitzades a 
consultes plantejades que tinguin una incidència especial sobre la 
interpretació i l’aplicació de les normes. 

c) Els procediments normatius en curs d’elaboració, amb la indicació de l’estat de 
tramitació en què es troben. 

d) Les memòries i els documents justificatius de la tramitació dels projectes o 
avantprojectes normatius, els diversos textos de les disposicions i la relació i 
valoració dels documents originats pels procediments d’informació pública i 
participació ciutadana i per la intervenció dels grups d’interès, si escau. 

e) El catàleg actualitzat de tots els procediments administratiu, amb la indicació 
dels que estan disponibles en format electrònic, el sentit del silenci 
administratiu i els recursos que es poden interposar amb relació a les 
resolucions que i posen fi. 

f) Els actes administratius, les declaracions responsables i les comunicacions 
prèvies que puguin tenir incidència sobre el domini públic o la gestió dels 
serveis públics, i aquells altres en què ho aconsellin raons d’interès públic 
especial. 

g) Els actes que hagin estat objecte d’un procediment de revisió en via 
administrativa. 

h) Les resolucions administratives i judicials que puguin tenir rellevància pública 
i les resolucions judicials definitives que afectin les persones obligades al 
compliment de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, per raó de l’exercici de les 
funcions i responsabilitats que els atribueix. 

i) Els dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora i dels altres òrgans consultius. 
 
IV.-Informació sobre la contractació pública 
 

a) La informació sobre les entitat i els òrgans de contractació amb la indicació de 
la denominació exacta, el telèfon i les adreces postals i electròniques. 

b) La informació sobre les licitacions en tràmit, que ha de comprendre com a 
mínim el tipus de contracte, el seu objecte, el contingut econòmic, els plecs de 
clàusules administratives i les condicions d’execució. 

c) La informació sobre els contractes programats 
d) Els contractes subscrits, amb la indicació de l’objecte, l’import de la licitació i 

d’adjudicació, el procediment utilitzat per a contractar i la identitat de 
l’adjudicatari, la durada, el nombre de licitadors, els criteris d’adjudicació, el 
quadre comparatiu d’ofertes i les puntuacions respectives, i també els acords i 
informes tècnics del procés de contractació. Aquesta informació ha d’estar 
actualitzada i fer referència, com a mínim, als darrers cinc anys. 

e) Les modificacions contractuals, les pròrrogues dels contractes, les licitacions 
anul·lades i les resolucions anticipades. 

f) Les dades del registre públic de contractes i del registre oficial de licitadors i 
empreses classificades. 



 

34 
 

AVANTPROJECTE APROVAT PER LA COMISSIÓ D’ESTUDI 

g) Els acords i criteris interpretatius dels òrgans consultius de contractació. 
h) Una relació anonimitzada de les preguntes i respostes més freqüents en les 

consultes en matèria de contractació. 
i) Les resolucions dels recursos especials, de les qüestions de nul·litat i de les 

resolucions definitives en matèria de contractació, i també els actes de 
desistiment, renuncia i resolució de contractes. 

j) L’Ajuntament ha de donar publicitat d’una manera actualitzada a les 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 ha de donar publicitat al volum 
pressupostari contractat pels diversos adjudicataris en els darrers cinc anys. 

k) En els contractes de gestió de serveis públics i de concessió d’obres publiques, 
s’han de fer publiques: 

− Les condicions i obligacions assumides pels gestors amb relació a la qualitat, 
l’accés al servei i els requisits de prestació del servei. 

− Els drets i els deures dels usuaris 
− Les facultats d’inspecció, control i sanció que pot exercir l’Ajuntament 
− El procediment per a formular queixes o reclamacions 
l) La transparència en l’àmbit dels contractes subscrits és aplicable a tots els 

contractes, inclosos els patrimonials i els menors. 
 
V-Informació sobre els convenis de col·laboració 
 

a) La relació dels convenis vigents amb la indicació de la data, les parts que el 
signen, l’objecte, els drets i les obligacions de qualsevol mena que generin i el 
període de vigència. 

b) Les eventuals modificacions de qualsevol dels paràmetres a què fa referència 
la lletra a i la data i la forma en que s’hagin produït. 

c) La informació relativa al compliment i l’execució dels convenis 
d) La transparència en l’àmbit dels convenis de col·laboració és aplicable a tots els 

convenis i encàrrecs de gestió subscrits entre els subjectes obligats i les 
persones privades i publiques. Les obligacions de publicitat es faran efectives 
per mitjà del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la 
Generalitat que s’integrarà en el Portal de la transparència. 

 
VI-Informació de l’activitat subvencional  
 

a) Una relació actualitzada de les subvencions i altres ajuts que l’Ajuntament o 
altres subjectes obligats tinguin previst convocar durant l’exercici 
pressupostari, amb la indicació de l’objecte o finalitat i la descripció de les 
condicions per a ser beneficiari. 

b) Els objectius, a efectes d’utilitat pública o social, que pretén assolir la subvenció 
o ajut i els efectes que la mesura de foment pot produir en el mercat, si escau. 

c) Les subvencions i els ajuts públics atorgats, amb la indicació de l’import, 
l’objecte i els beneficiaris. Aquesta informació ha d’incloure les subvencions i 
els ajuts, ha d’estar actualitzada i ha de fer referència als darrers cinc anys. 
També ha d’incloure les subvencions i els ajuts atorgats sense publicitat i 
concurrència si aquests requisits s’han exceptuat, ens els casos establerts 
legalment. En el cas de subvencions i ajuts públics atorgats per motius de 
vulnerabilitat social, s’ha de preservar la identitat dels beneficiaris. 
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d) La informació relativa al control financer de les subvencions i els ajuts públics 
atorgats 

e) La justificació o rendiment de comptes per part dels beneficiaris de la 
subvenció o ajut atorgats 

f) Les bases reguladores de la concessió de subvencions i ajuts públics que es 
puguin atorgar per un import superior a 10.000€ han d’incloure l’obligació dels 
beneficiaris, si són persones jurídiques, de comunicar als subjectes obligats la 
informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració 
a l’efecte de fer-les publiques. 

 
VII- Informació sobre estudis,  plans, programes i memòries generals 
 

a) L’Ajuntament publicarà els plans i programes anuals i pluriennals, de caràcter 
general o sectorial, que estableixen les directrius estratègiques de les 
polítiques públiques. Així mateix s’han de publicar les auditories internes i 
externes d’avaluació de la qualitat dels serveis públics. Haurà d’incloure les 
actuacions que s’han dut a terme, els mitjans que s’han d’utilitzar per a executar 
els plans i programes, els terminis de compliment, la memòria econòmica i els 
estudis i informes tècnics justificatius. Ha d’incloure els criteris i la metodologia 
per a avaluar el seu complimenti el resultat de l’avaluació. 

b) Pla d’ordenació urbanística municipal i els altres plans i programes que s’hagin 
d’elaborar en compliment d’una norma amb rang de llei i els plans que s’han 
de publicar amb caràcter obligatori. 

c) La modificació dels plans i programes i la informació econòmica, geogràfica i 
urbanística, d’elaboració pròpia o externa, que hagi utilitzat per a elaborar-los 
i per a avaluar-ne l’execució. 

d) Resum del resultat de l’avaluació del portal de la transparència al qual fa 
referència l’article 10.4 d’aquesta ordenança amb indicació de si l’anàlisi s’ha 
realitzat de forma gratuïta o si l’Ajuntament, o ens dependents, han abonat un 
import pel servei 

 
VIII- Informació estadística i geogràfica 
 

a) Informació estadística necessària per valorar el grau de compliment i qualitat 
dels serveis públics que siguin de competència municipal que inclourà la 
publicitat dels resultat de les enquestes realitzades als ciutadans sobre el seu 
grau de satisfacció pel que fa als mateixos 

b) Representació gràfica en un plànol de la ciutats mitjançant un sistema 
d’informació geogràfica, de la informació pública rellevant de la que es disposi 
georeferenciació. 

 
 


