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Núm. 7445
CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 

Edicte d’aprovació definitiva de l’Ordenança reguladora de la transparèn-
cia i accés a la informació pública 

Expedient: 2017/929    

El Ple del Consell Comarcal de la Selva, el dia 17 d’octubre de 2017, 
va aprovar inicialment l’ordenança reguladora de la transparència i 
accés a la informació pública. 

En el termini de 30 dies hàbils es va exposar al públic, mitjançant 
edicte publicat en el BOP de Girona núm. 213, de data 8 de novem-
bre de 2017, al DOGC núm. 7491 de data 9 de novembre de 2017, 
a un mitjà de comunicació escrita diària de data 2 de novembre de 
2017 i a la seu electrònica del Consell Comarcal de la Selva des del 
dia 27 d’octubre de 2017. Durant aquests 30 dies hàbils d’exposició 
al públic l’Oficina Antifrau de Catalunya va presentar al·legacions. 

El Ple del Consell Comarcal de la Selva, el dia 29 de maig de 2018 va 
aprovar l’acord d’estimació de les al·legacions de l’Oficina Antifrau 
de Catalunya i nova proposta de redactat de l’ordenança de trans-
parència i accés a la informació pública que consta a l’annex.   

S’ha exposat al públic de nou, per un període de 30 dies, l’acord 
d’estimació de les al·legacions juntament amb el nou text de 
l’ordenança reguladora de la Transparència i Accés a la Informació 
Pública, mitjançant edicte publicat al BOP de Girona núm. 119, de 
data 20 de juny de 2018, al DOGC núm. 7644 de data 18 de juny de 
2018, a un diari de difusió provincial de data 14 de juny de 2018 i a 
la seu electrònica del Consell Comarcal de la Selva des del dia 11 de 
juny de 2018. 

Durant el termini esmentat no s’han presentat al·legacions, per tant, 
es considera definitivament adoptat l’acord d’aprovació definitiva 
la ordenança de Transparència i Accés a la Informació Pública a 
l’empara del que estableix l’article 49 de la llei 7/1985 reguladora 
de bases de règim local.

En compliment dels articles 65 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, 178.2 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei muni-
cipal i de règim local de Catalunya i 66 del Decret 179/1995, de 13 
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de juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals, es procedeix a la publicació íntegra de l’ordenança 
al BOP de Girona i a seu electrònica del Consell Comarcal de la Sel-
va, no produint efectes jurídics en tant que no hagin transcorregut 
quinze dies des de l’endemà de la publicació.

Santa Coloma de Farners, 13 d’agost de 2018 

Salvador Balliu Torroella 
President 

ANNEX 

ORDENANÇA REGULADORA SOBRE TRANSPARÈNCIA I AC-
CÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 1. Objecte

1. La present Ordenança té per objecte garantir, en aquest Consell 
Comarcal, la transparència de l’activitat pública i l’accés a la infor-
mació pública, el dret a la seva reutilització, així com establir les 
conseqüències derivades del seu incompliment, en concordança 
amb el que es disposa en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

2. Les actuacions que el Consell Comarcal en l’àmbit de la trans-
parència de l’activitat pública i l’accés a la informació pública referi-
des en l’apartat anterior es sotmeten als principis d’igualtat de trac-
te, necessitat i proporcionalitat amb l’objectiu pretès i l’eliminació de 
traves injustificades, de conformitat amb el que exigeix la Directiva 
2006/123 CE i la legislació estatal i autonòmica que la desenvolupa.

ARTICLE 2. Àmbit d’Aplicació

1. Les disposicions d’aquesta Ordenança s’aplicaran a:
a) Al mateix Consell Comarcal de la Selva.
b)  Els organismes autònoms, les entitats públiques empresarials i 

les entitats de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia, vin-
culades o dependents al Consell Comarcal de la Selva.

c)  Les societats mercantils de titularitat comarcal o participades ma-
joritàriament pel Consell Comarcal de la Selva.

d)  Les fundacions del sector públic local previstes en matèria de 
fundacions.
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i)  Les associacions constituïdes per Consell Comarcal de la Selva, 
organismes i entitats prevists en aquest article.

El Consell Comarcal de la Selva promourà que aquesta Ordenança 
sigui adoptada per la resta d’organismes i entitats públiques on es-
tigui representat.

2. Qualsevol entitat o empresa concessionària de serveis públics de 
titularitat comarcal haurà de proporcionar al Consell Comarcal de la 
Selva la informació relativa a la prestació d’aquest servei que sigui 
precisa per complir amb les obligacions previstes en aquesta Orde-
nança.

3. Les entitats perceptores de subvencions del Consell Comarcal de 
la Selva estaran, així mateix, obligades a facilitar al mateix la infor-
mació precisa per complir amb les obligacions previstes en aquesta 
Ordenança.

ARTICLE 3. Competències

1. Correspon al Consell Comarcal de la Selva la competència sobre 
transparència i accés a la informació pública. L’exercici d’aquesta 
competència es desenvoluparà, en particular, a través dels òrgans 
que s’identifiquen en aquest article. 

2. Correspondrà al President del Consell Comarcal la competència 
per dictar normes o instruccions que desenvolupin aquest Regla-
ment, així com l’aprovació, modificació o supressió de les autorit-
zacions per a la reutilització de dades, i la imposició de sancions 
d’acord amb el que es disposa en aquesta Ordenança.

3. Correspon al Secretari General del Consell Comarcal dictar reso-
lucions en matèria d’accés a informació pública, així com supervisar 
i garantir la veracitat i actualitat de la informació que es publica en 
compliment de les obligacions en matèria de transparència activa. 
El Secretari General del Consell Comarcal de la Selva serà assistit 
per la Comissió Tècnica de Gestió de la Informació que té entre les 
seves funcions ser responsable de l’impuls de l’administració elec-
trònica i compliment de les lleis de Transparència.

4. Correspon als serveis tècnics comarcals: 
a)  La tramitació de les sol·licituds i, si escau, reclamacions que 

s’interposin relatives al dret d’accés a la informació.
b) La difusió i actualització de la informació pública.
c)  La supervisió del compliment del que es disposa en la present 

Ordenança per part dels serveis i òrgans comarcals.
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d)  La instrucció dels procediments sancionadors relatius a les in-
fraccions recollides en aquesta Ordenança i la proposta de les 
sancions que, si escau, s’imposin.

i)  La resta de funcions necessàries per garantir el compliment del 
que es disposa en aquesta Ordenança i en la Llei de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern.

ARTICLE 4. Mitjans d’accés

Aquest Consell Comarcal, per al correcte compliment del previst en 
aquesta Ordenança, posarà a disposició de la ciutadania els mitjans 
adients per a que pugui exercir el dret d’accés a la informació públi-
ca a través d’algun dels següents mitjans:

-  Dependències centrals del Consell Comarcal de la Selva, actuant 
com a oficina d’informació comarcal.

-  A la pàgina web del Consell Comarcal de la Selva (https://www.
selva.cat/portal) el qual conté enllaços als tràmits que es preveuen 
a l’article 11 d’aquest Reglament

-   El portal de transparència del Consell Comarcal de la Selva, a tra-
vés del qual també es podrà accedir al tràmit electrònic d’exercici 
del dret d’accés a la informació pública.

ARTICLE 5. Exempció de responsabilitat

El Consell Comarcal de la Selva no serà responsable de l’ús que 
qualsevol persona o entitat realitzi en relació amb la informació que 
publiqui o posi a la disposició de tercers, en compliment del que es 
disposa en la present Ordenança.

TITOL II. PUBLICITAT ACTIVA

CAPITOL I. DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 6. Lloc de Publicació

La informació serà publicada al portal de transparència URL: 
https://www.selva.cat/portal el qual conté els enllaços i els con-
tinguts propis de la seu electrònica i del portal de transparència del 
Consell Comarcal de la Selva.

El Consell Comarcal de la Selva garantirà, d’una manera segura i 
comprensible, especialment l’accessibilitat universal i la no discri-
minació tecnològica, a fi que totes les persones puguin exercir els 
seus drets en igualtat de condicions i incorporant les característi-
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ques necessàries per garantir l’accessibilitat d’aquelles persones o 
col·lectius que ho requereixin, en la mesura que els mitjans tècnics i 
humans ho permetin.

ARTICLE 7. Contingut publicat en matèria de publicitat activa

1. El Portal de Transparència del Consell Comarcal contindrà tota la 
informació que requereix el Capítol II del Títol II de la Llei 29/1014 
del Parlament de Catalunya, de 29 de desembre, sobre Transparèn-
cia, accés a la informació pública i bon govern. 

2. La forma d’organització i distribució, així com els formats de pu-
blicació, seguiran els estàndards i plantilles proporcionats pel Con-
sorci d’Administració Oberta de Catalunya, com a organisme admi-
nistrador de la tecnologia de base sobre la que es publica el portal. 
En tot allò que sigui discrecional del Consell Comarcal, correspon-
drà al Secretari del Consell determinar el format i estructura en que 
publicar la informació. 

CAPÍTOL II. REUTILITZACIÓ

ARTICLE 8. Reutilització de la Informació Pública

El Consell Comarcal de la Selva, en la mesura que els mitjans tècnics 
i els recursos humans ho permetin, facilitarà a les persones l’accés a 
la informació pública en format reutilitzable, per millorar la trans-
parència, generar valor en la societat i promoure la interoperabilitat 
entre les administracions, dins dels límits establerts per la normati-
va sobre reutilització de la informació del sector públic.

La informació pública pot ser reutilitzada amb qualsevol objectiu 
lícit, especialment la reproducció i divulgació per qualsevol mitjà 
de les dades objecte d’informació pública i la creació de productes 
o serveis d’informació amb valor afegit basats en aquestes dades.

ARTICLE 9. Condicions i Modalitats

La reutilització de la informació pública és lliure i no està subjecta a 
restriccions, excepte en els supòsits en què, per via reglamentària, se 
sotmeti a l’obtenció d’una llicència, per raó de la tutela d’altres drets 
o béns jurídics, o a la sol·licitud prèvia de l’interessat.

ARTICLE 10. Drets de tercers

1. Si el Consell Comarcal de la Selva publica o posa a disposició da-
des o documents sobre els quals un tercer sigui titular d’algun dret 
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que pogués veure’s afectat per la reutilització, farà constar de forma 
expressa la prohibició de la mateixa sense autorització prèvia per 
part de dita titular.

2. Qualsevol reutilització d’informació sobre la qual una persona o 
entitat ostenti un dret que pogués veure’s afectat per aquesta reuti-
lització, exigirà el seu previ consentiment.

TÍTOL III. ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

ARTICLE 11. Sol·licitud

1. Qualsevol persona física major de setze anys, o qualsevol perso-
na jurídica, pot sol·licitar l’accés a la informació pública sense ne-
cessitat de motivar la seva sol·licitud. No obstant això, l’interès o 
motivació expressada podrà ser tinguda en compte per ponderar, 
si escau, l’interès públic en la divulgació de la informació i els drets 
de les persones afectades, les dades de les quals apareguin en la 
informació sol·licitada.

2. Les sol·licituds es poden formular pels canals habituals que el 
Consell Comarcal de la Selva posa a disposició de la ciutadania:
a)  Telemàticament, per la Seu electrònica, utilitzant el tràmit espe-

cífica previst a l’efecte o, mentre no estigui disponible, el de “Ins-
tància General”.

b) Presencialment, a l’Oficina d’Atenció Comarcal.
c) Per correu postal.

3. La sol·licitud haurà de contenir, com a mínim, la informació se-
güent:
a) La identitat del sol·licitant.
b)  La informació que se sol·licita, sense necessitat d’indicar un docu-

ment o expedient concret.
c)  Una adreça de contacte, preferiblement electrònica, a l’efecte de 

comunicacions.
d)  La forma o el format en què es prefereix tenir accés a la informa-

ció.

4. El Consell Comarcal de la Selva tindrà a la seu electrònica a dispo-
sició dels potencials sol·licitants d’informació un model normalitzat 
per facilitar la presentació de sol·licituds per part dels interessats. 
Aquest formulari inclourà també el corresponent avís legal en ma-
tèria de protecció de dades de caràcter personal.
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ARTICLE 12. Tramitació

1. Seran competents per rebre i tramitar les peticions d’accés els 
responsables dels serveis o unitats administratives que disposin o 
siguin responsables de la informació sol·licitada.

2. En el supòsit que la sol·licitud d’accés a la informació s’adreci a 
una entitat o òrgan administratiu que no disposi de la informació, 
aquest haurà de derivar-la a l’entitat o òrgan que en disposi, si el 
coneix, o a l’oficina responsable de la informació pública que co-
rrespongui, en un termini de quinze dies naturals, i comunicar a la 
persona sol·licitant a quin òrgan s’ha derivat la sol·licitud i les dades 
per contactar-hi.

3. En els supòsits en què la informació pública sol·licitada s’hagi de 
requerir a persones físiques o jurídiques que prestin serveis públics 
o exerceixin potestats administratives, la resolució sobre l’accés serà 
dictada per l’Administració, organisme o entitat a què es troben vin-
culades.

4. En el cas que la informació sol·licitada sigui competència d’una 
altra administració, aquesta s’ha de derivar a l’administració, entitat 
o ens competent en el termini màxim de 15 dies. AI mateix temps 
s’informarà a la persona sol·licitant, mitjançant una comunicació 
tramesa per correu certificat o una comunicació electrònica segu-
ra, de la derivació de la seva sol·licitud, indicant-li quina ha estat 
l’administració destinatària i les dades de contacte d’aquella, als 
efectes que pugui exercir el dret d’accés.

5. El servei competent per a la tramitació de la sol·licitud ha de pro-
cedir a l’anàlisi del seu contingut per a determinar si es pot donar 
accés total o parcial a la informació o, pel contrari, s’ha de deses-
timar la sol·licitud, ajustant-se al que estableixen la present orde-
nança i les lleis de transparència.

ARTICLE 13. Resolució

1. Les sol·licituds d’accés a la informació s’han de resoldre amb la 
màxima celeritat possible i  com a màxim en el termini d’un mes, 
llevat que concorrin les causes previstes a l’article 33.2 de la Llei 
19/2014 del Parlament de Catalunya, que permet prorrogar la reso-
lució fins un termini no superior als 15 dies. Si el servei responsable 
no resol i notifica en el termini establert, la sol·licitud s’entendrà 
estimada, d’acord amb els termes de l’article 35 de l’esmentada nor-
ma legal.
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2. La resolució ha de ser estimatòria de la sol·licitud, tret que sigui 
aplicable alguns dels límits establerts a la legislació vigent. S’haurà 
de motivar la denegació en els casos recollits als articles 34.4 de la 
Llei 19/2014 del Parlament de Catalunya i 20.2 de la Llei d’àmbit 
estatal 19/2013, bàsica en matèria de transparència.

3. Contra les resolucions adoptades, es podran interposar els recur-
sos previstos a la normativa especificada.

ARTICLE 14. Materialització de l’Accés

1. L’accés a la informació es realitzarà al moment de notificació de la 
resolució o, en cas que no pugui donar-se accés en aquest moment, 
en un termini no superior a 10 dies des de la seva notificació efec-
tiva.

2. Si hagués existit oposició de tercer, l’accés només tindrà lloc una 
vegada transcorregut el termini la per a interposició de recurs con-
tenciós administratiu sense que aquest s’hagi formalitzat o hagi es-
tat resolt confirmant el dret a rebre la informació.

3. La informació sol·licitada es lliurarà a la persona sol·licitant en la 
forma i format per ella triats. Si la informació que es proporcionés 
en resposta a una sol·licitud d’accés a la informació pública anés en 
format electrònic, haurà de subministrar-se en estàndard obert o, en 
defecte d’això, haurà de ser llegible amb aplicacions informàtiques 
que no requereixin llicència comercial d’ús.

4. Serà gratuït l’examen de la informació sol·licitada en el lloc en 
què es trobi, així com el lliurament d’informació per mitjans elec-
trònics. L’expedició de còpies i la transposició a formats diferents 
a l’original poden quedar subjectes a contraprestació econòmica, la 
qual no pot excedir el cost de l’operació.

TÍTOL IV. RÈGIM SANCIONADOR

ARTICLE 15. Disposicions Generals

1. Tenen la consideració d’infraccions administratives les accions i 
omissions que vulnerin les normes contingudes en la present Or-
denança, sense perjudici de les infraccions i sancions determinades 
en les altres normes comarcals o en la legislació sectorial, així com 
la desobediència dels mandats i requeriments de l’Administració 
comarcal o dels seus agents dictats en aplicació de la mateixa.
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2. Les infraccions es classificaran, i les sancions s’imposaran, d’acord 
amb el que estableix el Capítol II del Títol VII de la Llei 19/2014.

3. El règim sancionador del present Títol, no s’aplicarà si els fets 
poden ser constitutius  d’infracció penal i tampoc si, d’acord amb la 
llei, pot ser aplicable un altre règim de responsabilitat administrati-
va o de naturalesa jurisdiccional, sempre que es doni també identi-
tat de subjecte i fonament.

ARTICLE 16. Altres Responsabilitats

1. A banda de l’aplicació de les sancions previstes a l’article anterior, 
l’incompliment del que es preveu en aquesta Ordenança per part del 
personal al servei del Consell Comarcal serà sancionat conforme al 
que es disposa en la normativa disciplinària que resulti d’aplicació 
i, especialment, en els articles 9.3 i 20.6 de la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon 
Govern.

2. L’incompliment per part dels contractistes o dels perceptors de 
subvencions de les obligacions previstes en aquesta Ordenança, 
serà sancionat conforme al que es disposa en els plecs contractuals o 
a les bases de les convocatòries, respectivament, i especialment, en 
l’article 9.3 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, 
Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

3. El règim sancionador previst en aquesta Ordenança s’entendrà sen-
se perjudici de la responsabilitat civil o penal en què pogués incórrer-
se, que s’exigirà conforme a la legislació aplicable en la matèria.

DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança entrarà en vigor als quinze dies de la seva pu-
blicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de conformitat 
amb els articles 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local, romanent en vigor fins a la seva modi-
ficació o derogació expressa.

En cas de modificació de la normativa bàsica o de desplegament 
autonòmic vigent en cada moment en les matèries regulades per 
aquesta Ordenança que estableixi previsions diferents o noves res-
pecte de les recollides en aquesta Ordenança, s’entendrà que la 
regulació i les remissions que aquesta Ordenança fa a la legislació 
actualment vigent queden substituïdes per les noves normes que es 
dictin.


