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AJUNTAMENT DE VIC

851'0"'-ã"-f'1åïffå'
Núm. 10.092

Assumpte: Notificació de Resolució/Acord. Resoldre les al.legacions a I'Ordenança de Transparència,
accés a la informació i govern obert i aprovar-la definitivament

NOTTFtCAC|O

Us notifico que el Ple Municipal, en la sessió del dia 26 de juliol de 2OL7, va adoptar el

següent acord tal i com segueix:

En el ple de data 07 de desembre de 2016 es va aprovar inicialment l'Ordenança de
Transparència, accés a la informació i govern obert de l'Ajuntament de Vic.

Posteriorment, es va publicar al BOP en data 23.L2.20L6, ien eltermini d'exposicíó pública
s'han presentat al.legacions per l'Oficina Antifrau, en compliment del que disposa l'article
179 delText Refós de la Llei Municipal de Catalunya idísposicions concordants.

I vist l'informe de secretaria deltenor literal següent:

, AL.LEGACIó A L'ARTICLE 2. L'ÀMBIT D'APLICACIÓ

7. S'estima oarcialment l'øl.leoøció a I'article 2.2 de I'Ordenanço que queda redactot en els
termes seguents:

2. Obligació de les persones físiques i jurídiques de subministror informació a I'Administració de
lo quol depenen:

o) Les persones físiques o jurídiques que exerceixen funcions públiques o potestots
administrotives, que presten serveis públics o que perceben fons públics per o funcionor o per a
dur o terme llurs activitots per quolsevoltítoljurídic.

b) Les persones físiques o jurídiques que duen o terme octivitots qualificodes legalment
com o serveis d'interès generol o universol.
En aquests cosos, el compliment de les obligacions establertes per dquesto llei les ho de fer
efectives I'Ajuntoment de Vic. A oquest efecte, les persones i entitots privades hauron
d'informar fAdministroció de les octivitots directament relocionodes omb I'exercici de

funcions públiques, la gestió de serveis públics i la percepció de fons públics, i de les activitats
que restin dins lo supervisió i el control de I'Administroció en el cos de serveis d'interès
general o universol, així com de les retribucions percebudes pels càrrecs directius si elvolum
de negoci de l'empresa vinculot a activitats dutes o terme per compte de les administracions
públiques supera el 25% delvolum general de I'empreso.

c) Aquesto obligøció s'estendrù ols odjudicatoris de contrdctes del sector públic llur
volum de negoci amb I'Administració superi el 25%.

Excepte en els supòsits de contracte menor, obans de la signatura del contracte I'adjudicotori
haurà de manifestor, mitjançant una declaració responsable, si el seu volum de negoci amb
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I'administració supera el 25% delvolum general de l'empresa. En cos que superi oquest 25%,
I'adiudicatori, hourù d'enviar un escrit a l'Ajuntament omb la informació esmentado
anteriorment.

2.Al.legació a l'ørt. 2.3 de I'ordenança: lo sol.licitud que plonteja I'Oficino Antifrau ja estù
reguloda a la Llei 19/2074 i l'Ordenønço en qüestió jo s'hi remet o I'orticle 3.4 de la Llei, que
és el que indica que "Les obligocions de tronsparèncio també són aplicobles als subjectes a
que es refereix l'article 7.3 de l'ordenanço en els supòsits previstos legalment.

AL.LEGACIÓ A L'ARTICLE 7. OBTECTE I FINALITAT DE TA PUBLICITAT ACNVA

Aquest orticle de l'Ordenanço ia compleix el que disposa la Ltei de transparèncio, i jo diu que
té coràcter de mínims. L'Aiuntament a dotø d'avui ja fo uno pubticació més amplia de
l'estoblerta en la LIei, lo qual es pot visualitzar al Portol de Transparència municipal, però no
es considero prudent establir o I'Ordenanço uno relació de "numerus clausus",
fonomentolment per què sempre poden aporèixer supòsits nous, i es pot obtidar de
relacionar d'oltres octuolment ex¡stents. En qualsevol cas, l'omptiació detssupòsifs no és una
obligoció legol.

AL-LEGACIÓ A L'ARTICLE 8. LLOC DE PUBLICACIÓ

L'Ordenança io diu clarament a aquest precepte que l'Ajuntament tindrà "un portal específic
de transparèncio"; tecnològicament segur que es podrù millorar en el futur però a dato
d'avui entenen que reuneix els requisits per complir amb el mondot legol. Es desconeix o quin
tipus de reguloció fo referència I'Oficino ontifrou amb I'expressió "nna regulació més
acuradd". Cal fer constor que o data d'ovui el Portol de transparèncio ja estù creat i en
funcionament (des de I'ony 2074), amb mitjons propis, és a dir, s'ho creat un portal propi,
sense utilitzor plataformes de lo Generolitat o altres. Aquest Portal estù gestionøt per lo
Unitat de Transporència que I'Ajuntoment ha creat.

AL.LEGACIÓ A L'ARTICLE 70. TERMINIS DE PUBLICACIO I ACTUALITZACIÓ

S'informo que octualment l'Ajuntoment no té tes eines que permetin indicor de formo
expressd Ia doto de l'último actualitzoció. No obstont això, lo informació estù ordenada per
períodes (anys, mesos, etc..), per tont es pot veure clorament de quino doto és lø informoció
publicoda. D'oltro bondo, s'està treballont en la voloroció de diferents eines informùtiques
per tal de que en un futur es pugui visualitzar la dato d'octualització de la informació.

AL-LEGAOIÓ A L'ARTIOLE 77 A 78. INFoRMActó suilec:re AL RÈGIM DE TRANspARÈNctA

S'estimo aquesto al'legació i es dona nova redacció a I'art. 78.2 tot i com segueix:
"Les bases regulodores de Ia concessió de subvencions i ajuts ptibtics que es puguin atorgar
per un import superior a 10.000 € hon d'incloure l'obligació dets beneficiaris, si són persones
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jurídiques, de comunicor ols subjectes obligats la informació relotivo o les retribucions de
llurs òrgans de direcció o administració, o l'efecte de fer-les públiques. En els supòsits legals
en què no s'apliqui un procés de concurrèncio per a otorgar les subvencions o els ojuts,
aquesto obligació l'ha d'incloure I'octe o elconvenicorresponent."

AL-LEGAC//Ó A L'ARTICLE 27. LíMITS AL DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PUBLICA

Tant I'article 4 con l'article 27 de I'Ordenonça eston redactats d'acord amb la Llei 79/2074;
malgrat que el tècnic redoctor de I'al'legació considera que no afegeixen res de nou en
relació amb el que disposa el regim legal, oquesta no és una raó jurídica per modificar o
eliminar aquests preceptes de l'Ordenonça. De fet, pel que fo als 'límits legols" la Llei
19/2014 diu que "qualsevol limitoció en I'aplicació del principi de tronsporència s'ho de

fonomentar en un límit o una excepció expressament establerts per una norma amb rang
de lleí", és a dir, que I'Ordenonça no pot sobrepassor els límits legals.

AL-LEGACIÓ A L'ARTICLE 22. PROTECCIÓ OE OEOCS PERSONALS

De conformitat o I'art. 36 de la Llei 70/2007, de 73 de juliol, d'arxius i gestió de documents,
s'estima oquestd ol.legació i es dona nova redacció d I'ort. 22.2 en els termes següents:
"D'ocord amb I'ort. 36 de la Llei 70/2007, els documents que continguin dodes personals que
puguin afector la seguretøt, I'honor, lo intímitat o lo imøtge de les persones, com o norma
general, i llevot que la legislació específica disposi una oltro coso, poden ésser objecte de
consulta pública amb el consentiment dels afectots, o quon hagin passat vint-i-cinc anys
d'ençù de lo seva mort o, si no se'n coneix la data, cinquanta anys d'ençù de la producció del
document",

AL-LEGAC'Ó A L'ARTICLE 24. SOL.LICITUD

Referent o les observacions sobre les goronties adequades per o comprovar la ídentítat del
sol.lícitønt cal dir que I'art. 26.7 i 27.7 de la Llei 19/2014 de transporèncio, regulo el
contingut de les sol.licituds d'occés o la informació pública inclòs I'accés electrònic.

L'art. 7.2 de I'Ordenança fo uno remissió a la Llei de transparèncio en tot allò no regulat a
I'Ordenançø. No obstont això, {estima porcialme øfegínt a oquest
orticle de I'Ordenonça un apartdt 4 del tenor líteral següent: " Pel que fa o la identitot det
sol.licitant i la sevo comprovació s'estorù ol que disposa la Llei de procediment 39/2075, d'7
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i en
especiol al Capítol ll delTítol 1."

Pel que fa a l'òrgan al que s'han d'adreçør ies sol.licituds, essent un Ajuntoment, oquest
òrgan és I'alcolde o alcaldessa, legal representant de I'Ajuntament i øl que s'han de dirigir
tots els escrits, i en bose o la competèncio residual que li atribueix I'orticle 27.7.s) de la
LRBRL, raó per lo que consideren que no cal reproduir innecessàriament preceptes legals. Pel
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que fa al "codi de l'òrgon", I'alcalde no en té codi i la unitot a la que s'odreça és uno qüestió

orgonitzotiva que no és objecte d'oquesta ordenanço.

AL-LEGACIO A L' ARTICLE 25. INADMISSIÓ

L'article 29 de lo Llei 19/2014 jo regulo els supòsits de inadmissió i el 25 de I'Ordenança

segueix oquest precepte en el redactat. Els conceptes jurídics indeterminots de les

disposicions legals, inclosos reglaments i ordenonces sempre hon de ser determinats per

l'òrgan competent per la seva resolució. En tot cos, aquest òrgan, podrà tenir en compte els

criteris interpretatius de les administracions superiors, si n'hi haguessin, com els de lo
Comissió de garontia del dret d'occés a lo informoció pública (GAIP), o d'oltres, per exemple,

com el Criteri tnterpretatiu, Ref.: Cl/003/2016, del Consell de Tronsparència i Bon Govern, de

74 de juliol de 2076, per matisar o oclorir les tasques "d'elaboroció i reelaboroció", o el

"carùcter obusiu" de la sol.licitud.

Per oquest motiu, s'estíma parcialment oquesto al.legació afegint al punt 3 de farticle 25

de I'Ordenança el següent paràgraf: "A tal efecte, es tindran en compte els criteris

interpretatius de les administrocions superiors, si n'hi haguessin."

AL-LEGACIÓ A L'ARTICLE 27. RESOLUCIÓ

Pel que fa a les al.legacions a I'orticle 27 s'estimen es dona nova redocció en els termes

següents:
"7. La competèncio per resoldre les sol.licituds d'occés o la informació correspon a l'alcalde o
president de l'entitot vinculada o dependent de I'Ajuntament o a l'òrgon en què es delegui

aquesta competència.
2. Les sol'licituds d'occés a la informøció pública s'hon de resoldre en el termini d'un mes a

comptar del dio següent a la recepció de lo sol.licitud. Aquest termini es pot prorrogar fins a
quinze dies mes si estò justificot pel volum o lo complexitat de la informoció requerida. La

pròrrogo i les couses que la justifiquen s'hon de notificar o l'interessat.

3. La denegació de l'occés per aplicació dels límits estoblerts a l'article 27 serù motivodo,

sense que sigui suficient la mera enumeració dels límits del dret d'occés, sent necessori

exominor el raonoment i la proporcionolitat dels drets que concorren per determinor quin és

el bé o interès protegit que s'ha de preservør. Tanmoteix s'hauron de motivar les resolucions
que estimin les peticions d'informació malgrot l'oposició de tercers i les que estableixin

l'occés amb un formot diferent del demanat.
4. Si s'estimo la sol'licitud i no s'ha produït oposició de tercers, es comunicarù la informació
sol.licitodo, sense que es requereixi lo prèvio adopció de resolució odministrativa o notificació

formol.
5. L'oposició de terceres persones a la divulgació d'informació que els ofecta no vincula lo
resolució odministrotiva sobre lo sol.licitud d'øccés, però si aquesta és fovoroble a donar Ia

informoció sol.licitada, impedeix que es pugui lliurar efectivament la informació mentre
oquesta resolució no siguiferma .
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6. L'accés a la informació pública és gratuit si les dades són consultodes en el lloc on es

troben dipositødes, o bé si existeixen en format electrònic, cas en el qual han d'ésser lliurades
per correu electrònic. L'expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l'originol
poden restar subjectes o una controprestoció econòmica, la qual no pot excedir el cost de

l'operació."

AL-LEGACIÓ A L,ARTICLE 29. NOTIFICACIÓ I PUBLICITAT DE LA RESOLUC//ó

Pel que fa a les al.legacions o aquest article, col dir que I'article 40.2 de la Llei 39/2015 jo és

d'obligat compliment sense necessitat de incorporor-ho a I'ordenança, és un mandat legol
que afecta o totes les notificocions d'actes administrotius que fo I'Ajuntoment de Vic, que és

compleix segons el tenor literal de la llei, i que no és necessari preveure aquesta exigèncio
legal en cap ordenanço per o que sigui d'obligat compliment.

AL-LEGACIÓ ALS ARTTCLES 32 A 34. AVALUACTó (de les oblígacÍons de transporènciø)

En relació a les ol.legacions a aquests preceptes col dir que, o dato d'avui, I'Ajuntament no té
definit cap procediment d'ovaluació ni indicadors objectius. Per tal de concretar-los i regular-
Ios es considero odient utilitzar els que proposin o elaborin les administrocions
supromunicipals, com la Diputació de Barcelono, el Consell Comorcal d'Osono, o la pròpia
Generalitat de Catalunya, i en el seu cos, incorporor-los a I'Ordenanço en un futur.

AL-LEGACIÓ A L'ARTICLE 37. RÈGi/M SANC//ONADOR (òrgans competents)

Els òrgons ømb competències pel que fo al règim sancionador que preveu lo Llei 79/2074, són

I'Alcolde i el Ple, no altres òrgans, i en conseqüèncio el text de I'Ordenanço ja concreta
aquests òrgans en els termes de la Llei.

AL-LEGACIÓ AL CODI DE CONDUCTA DELS ALTS CÀRRECS

Pel que respecte a aquest tema, el Ple municipal en la sessió del dio 07 de desembre de 2076,
ja ha aprovat inicialment elCodi de Conducto dels olts cùrrecs i bon govern, de conformitat a
l'ort. 55 de lø Llei 79/2074, del 29 de desembre, de tronsporència, accés a la informoció
ptiblica i bon govern."

Dictaminada la proposta per la Comissió lnformativa de l'Àrea d'Alcaldia isocial

Per tot això, S'ACORDA:

PRIMER. Estimar parcialment les al.legacions en el sentit que hi consta a la part expositiva
d'aquest acord.
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SEGON. Aprovar definitivament el text de l'Ordenança de Transparència, accés a la

informació i govern obert de l'Ajuntament de Vic amb la incorporació de les al.legacions

estimades.

TERCER. Publicar el text íntegre de la mateixa en el BOP i anunciar al DOGC la referència del

BOP on s'hagífet la publicació de l'anunci anteriorment esmentat.

QUART. Donar trasllat de l'acord i del text definitiu de L'Ordenança a l'Administració de

l'Estat i a la de la Generalitat, als efectes oportuns.

qNqUÈ. L'Ordenança entrarà en vigor segons estableix l'article 7O.2de la Llei 7/L985,de2
d'abril, reguladora de les bases de règim local.

SISÈ. Facultar l'Excma. Sra. Alcaldessa o el regidors en qui delegui, per a la signatura de tots
els documents que calguin per a l'efectivitat del present acord.

Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, podeu interposar,

en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta

notificació, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de

la província de Barcelona. També podeu formular requeriment davant del mateix òrgan

autor de l'acte, en el termini de dos mesos, comptador des del dia següent al de la

notificació d'aquest acte. El termini per resoldre el requeriment és d'un mes, transcorregut
el qual, es pot entendre rebutjat; i, en aquest supòsit, es pot interposar recurs contenciós

administratiu, en el termini de 6 mesos des de la data de l'acte presumpte de desestimació.

No obstant això, podreu interposar ne qualsevol altre si ho considereu convenient.

Firmat electrònicament per:
La secretària; p.s. el vicesecretari
Joan Costa Rosell
08-08-2017 12:3O
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