
ACTA  REUNIÓ  COMISSIÓ  ESPECÍFICA  D’ELABORACIÓ  DE  L’ORDENANÇA  DE 
TRANSPARÈNCIA I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

Lloc: Sala de Junta de Govern, Ajuntament
Dia:  10/01/2017
Hora: 14:00h

Assistents
- Josep M. Rañé Blasco, President delegat de l’Àrea de Govern Obert i Serveis Generals
- Manel Martínez Díaz, Regidor delegat d’Organització Interna i Recursos Humans 
- Mario Alguacil Sanz, Director de l’Àrea de Govern Obert i Serveis Generals
- Joan Pere López Pulido, Director de l’Assessoria Jurídica
- Ascen Moro Cordero, Cap de la Unitat de Gestió del Coneixement i Qualitat

Mitjançant Acord de Ple de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat de data 27 d’octubre de 
2016 es va aprovar inicialment l’Ordenança de Transparència i Administració Electrònica, i es  
va sotmetre l’expedient a informació pública per un període de 30 dies hàbils, als efectes que 
es poguessin presentar les reclamacions i els suggeriments que s’estimessin oportuns, essent  
la darrera publicació al  DOGC el 29 de novembre de 2016, finalitzant el termini  el  pròxim 
dilluns 16 de gener de 2017.

En data 27 de desembre de 2016, mitjançant RE E2016024554 el Director de l’Oficina Antifrau  
de  Catalunya  (en  endavant  OAC),  el  Sr.  Miguel  Ángel  Gimeno  Jubero,  va  presentar 
observacions i suggeriments a l’esmentada Ordenança a l’empara dels articles 1 i 3 de la Llei  
14/2008, del 5 de novembre, de l’OAC, així com de l’article 13.2 d) de les Normes d’actuació i  
Règim intern (NARI), segons el qual, correspon a la Direcció de Prevenció formular a la direcció  
de  l’Oficina  propostes  i  recomanacions  sobre  disposicions  normatives  vigents  o  en  tràmit  
d’aprovació.

Per  tal  d’analitzar  les  observacions  i  suggeriments  formulats,  la  Comissió  específica 
d’elaboració de l’Ordenança de Transparència i Administració Electrònica es reuneix a la data  
indicada a l’encapçalament per tractar els temes següents:

- En primer lloc, la Comissió vol deixar constància que aquesta Ordenança, inspirada en 
el model tipus aprovat pel Consorci Localret, incorpora a la Disposició Final primera,  
apartat tercer, la remissió a la normativa de procediment administratiu i transparència  
de caràcter bàsic i la que aprovi la Generalitat de Catalunya i sigui d’aplicació als ens  
locals en quant als extrems no previstos en aquesta Ordenança.
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- Respecte  a  les  propostes  formulades  en  relació  amb  l’Article  2.  Àmbit  d’aplicació 
subjectiu  de  l’Ordenança,  i  per  tal  de  reforçar  el  que  s’estableix  a  l’esmentada 
Disposició  Final  Primera,  es  proposa  incorporar  un  nou  punt  a  l’Article  2  de 
l’Ordenança que quedaria redactat de la manera següent:

Art. 2. Àmbit d’aplicació subjectiu

PROPOSTA D’ADDICIÓ

6. L’aplicació d’aquest article s’entén sense perjudici del que s’estableix a la Disposició  
Final Primera, apartat 3. d’aquesta Ordenança.

- Respecte  a  les  propostes  formulades  en  relació  amb  l’Article  14.  Avaluació  del 
compliment de les obligacions de transparència,  s’ha considerat no incloure al text 
normatiu els instruments per a la participació d’experts independents i ciutadania, en 
relació al que s’estableix a la Disposició Transitòria Sisena de la mateixa Ordenança, on 
es  preveu  que  mitjançant  Annex  s’incorporaran  procediments,  requisits  i  altres 
instruments  que tinguin a veure amb el  contingut  jurídic  dels  preceptes  d’aquesta 
Ordenança.

No obstant això, i per deixar constància d’aquest extrem es proposa incorporar un nou  
punt a l’Article 14 que quedaria redactat de la manera següent:

Art. 14. Avaluació del compliment de les obligacions de transparència

PROPOSTA D’ADDICIÓ

5.  Per  a  l’establiment  dels  instruments  mitjançant  els  quals  es  farà  efectiva  la  
participació d’experts independents i de la ciutadania en l’avaluació del compliment de  
les obligacions de transparència s’estarà al que disposa la Disposició Transitòria Sisena  
d’aquesta Ordenança.

- En quant a les propostes formulades en relació al Capítol Segon. Publicitat activa i  
reutilització (articles 15 a 20), la Comissió considera que no és necessari explicitar la 
remissió a l’articulat de la Llei ja que la Disposició Final Primera, apartat 3, suposa com 
s’ha dit anteriorment, una remissió genèrica a la normativa bàsica i autonòmica sobre 
aquesta matèria.
No obstant això, es proposa afegir un hiperlink a la normativa vigent perquè es pugui 
accedir des de l’Art. 15.1 de l’Ordenança, així com des de tots aquells articles de 
l’Ordenança  que es  considerin  adients  per tal  de  facilitar  l’accés  a la  ciutadania  i 
usuaris de l’Ajuntament a aquesta informació.
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- En  relació  amb  les  propostes  formulades  al  Capítol  Tercer.  Accés  a  la  informació  
(Articles 21 a 23), es proposa també afegir un hiperlink tant al procediment de dret 
d’accés aprovat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament i publicat tant a la Seu 
electrònica com al  Portal  de Transparència de l’Ajuntament, on s’especifiquen els 
requisits senyalats a l’article 26.1 de la Llei 19/2014, així com les diferents formes de  
presentació de les sol·licituds (per mitjans electrònics o bé presencialment), i també un  
enllaç als articles esmentats de la Llei de Transparència.

Respecte a la proposta d’incloure, a l’article 22.4 de l’Ordenança, el codi d’identificació  
de la Unitat de Transparència i Informació, la Comissió manifesta el següent:

o La  Disposició  Transitòria  Cinquena  de  l’Ordenança  estableix  que  fins  a  la 
creació d’aquesta Unitat, la tramitació i gestió de les sol·licituds d’accés a la 
informació pública les durà a terme la Secretaria Municipal.

o En quant als  codis  d’identificació d’aquesta Unitat,  el  tràmit  electrònic  que 
actualment  ja  està  disponible  a  la  Seu  electrònica  per  poder  formular  les 
sol·licituds  d’accés,  igual  que  la  resta  de  tràmits  electrònics  disponibles  al 
catàleg de tràmits, ja incorporen automàticament el codi d’identificació de les 
unitats  a  les  quals  es  deriven.  No  obstant  això,  i  en  compliment  de  la  
normativa vigent, s’està treballant per publicar a la seu electrònica el llistat  
amb els codis d’identificació que, com consta a la Disposició Transitòria sisena 
de  l’Ordenança,  s’incorporarà  com  a  Annex,  juntament  amb  la  resta 
d’instruments  necessaris  que  tinguin  a  veure  amb  el  contingut  d’aquesta 
Ordenança.

- En quant al suggeriment de mencionar expressament l’article 6 de la Llei 39/2015 com 
a norma supletòria en tot allò que els articles 35 i 36 de l’Ordenança no prevegin, així  
com incorporar al Capítol Segon. Gestió del procediment administratiu electrònic de 
l’Ordenança  les  exigències  establertes  als  articles  70  i  71  de  la  Llei  39/2015,  ens  
remetem  novament  al  que  estableix  la  Disposició  Final  Primera,  apartat  3.  de 
l’Ordenança.

- En  relació  amb  la  proposta  de  que  l’Ordenança  es  faci  ressò  de  les  fases  del 
procediment sancionador al seu Capítol Sisè. Règim sancionador, la Comissió vol deixar 
palès que no és intenció d’aquesta Ordenança regular el procediment sancionador sinó 
deixar constància del règim aplicable a l’empara de la normativa vigent en matèria de 
transparència  i  bon  govern,  tal  i  com  es  menciona  a  l’article  51.1  in  fine de 
l’Ordenança.

- Respecte  a  les  previsions  en  relació  amb el  codi  de  conducta  dels  alts  càrrecs,  la  
Comissió  manifesta  que  aquest  està  recollit  actualment  al  Reglament  Orgànic 
Municipal  publicat  al  BOPB  de  22  de  setembre  de  2014, 
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2014&09/022014020697.pdf&1
on es recull expressament al Títol II l’estatut dels membres de la corporació i el codi de 
bon govern, en compliment de la normativa vigent.
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- Per  últim,  recollim l’observació tècnica formulada en relació a dos dels  termes del  
glossari  de  l’Ordenança  (Informació  pública  i  dret  d’accés  a  la  informació  pública) 
perquè es faci referència a “aquesta ordenança” en comptes de a “aquesta llei”. 

Josep M. Rañé Blasco Manel Martínez Díaz
President delegat de l’Àrea de Govern Obert i 
Serveis Generals

Regidor delegat d’Organització Interna i 
Recursos Humans

[Firma01-01] [Firma02-01]

Mario Alguacil Sanz Joan Pere López Pulido
Director de l’Àrea de Govern Obert i Serveis 
Generals

Director de l’Assessoria Jurídica

[Firma03-01] [Firma04-01]

Ascensión Moro Cordero
Cap de la Unitat de Gestió del Coneixement i 
Qualitat

[Firma05-01]

4

Ì8a554e76-e126-4b72-b9a4-8a4e8b5dd2aezÎ
8a554e76-e126-4b72-b9a4-8a4e8b5dd2ae

Document electrònic verificable a http://www.santfeliu.cat/sde
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