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DataDataDataData    ::::        

NúmeroNúmeroNúmeroNúmero    ::::    

Us comunico que en la sessió ordinària de la Junta de Govern Local que va tenir lloc el dia 22222222    de junyde junyde junyde juny    
dededede    2016201620162016, fou pres, entre altres, l'acord següent que literalment transcric :

"DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DEL REGISTRE DE CONVENIS ADMINISTRATIUS COMAPROVACIÓ DEL REGISTRE DE CONVENIS ADMINISTRATIUS COMAPROVACIÓ DEL REGISTRE DE CONVENIS ADMINISTRATIUS COMAPROVACIÓ DEL REGISTRE DE CONVENIS ADMINISTRATIUS COM    
A CONSEQÜÈNCIA DE LA CONSEQÜÈNCIA DE LA CONSEQÜÈNCIA DE LA CONSEQÜÈNCIA DE L ''''APLICACIÓ DE LA LLEIAPLICACIÓ DE LA LLEIAPLICACIÓ DE LA LLEIAPLICACIÓ DE LA LLEI     19191919////2014201420142014,,,,    DE TRANSPARÈNCIADE TRANSPARÈNCIADE TRANSPARÈNCIADE TRANSPARÈNCIA

El Diari Oficial de la Generalitat núm. 6780, de 31 de desembre de 2014, es publica la Llei 19/2014, 
del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, amb entrada en 
vigor el dia 1 de gener de 2016, pel que fa al "Títol II. De la transparència".

L'Ajuntament de Granollers i les seves entitats, Granollers Promocions SA, Granollers Escena SL i 
Granollers Audiovisual SL i Granollers Mercat,  EPE, com a entitats públiques obligades a complir la 
Llei de Transparència, i per tant, obligades, entre altres qüestions, a publicar la informació que en la 
mateixa es fa esment, així com, garantir l’accés dels ciutadans a la informació pública .

L'article 14 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre esmentada govern, imposa a les administracions 
públiques, com a obligació de transparència, la publicitat activa de la informació relativa, en l'àmbit 
dels convenis de col·laboració, a la publicitat de tots els convenis i encàrrecs de gestió subscrits entre 
els subjectes obligats i les persones privades i públiques .

La Disposició final tercera de la Llei 19/2014 autoritza els ens locals per adoptar les mesures 
normatives i executives que calguin per a desenvolupar-la, d'acord amb el principi d'autonomia 
organitzativa.

Es considera, per tant, que hi ha obligació legal de fer públics aquests convenis, mitjançant la creació 
d'un registre administratiu en format electrònic i d'accés universal a través de la seu electrònica 
municipal.

D'acord amb l'art. 47.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, els convenis 
que es subscriguin per l'Ajuntament i per les seves entitats, que s'han d'inscriure en el registre 
administratiu, hauran de correspondre a algun dels següents tipus:

a) Convenis interadministratius signats entre dos o mes administracions públiques, o bé, 
entre dos o més organismes públics o entitats de dret públic vinculats o dependents de distintes 
Administracions públiques, i que podran incloure la utilització de mitjans, serveis i recursos d'una altra 
Administració pública, organisme públic o entitat de dret públic vinculat o depenent, per a l'exercici de 
competències pròpies o delegades.

b) Convenis interadministratius signats entre organismes públics i entitats de dret públic 
vinculats o depenents d'una mateixa Administració pública.

c) Convenis signats entre una Administració pública u organisme o entitat de dret públic i 
un subjecte de Dret privat.

d) Convenis no constitutius ni de Tractat internacional, ni d'Acord internacional 
administratiu, ni d'Acord internacional no normatiu, signats entre les Administracions públiques i els 



òrgans, organismes públics o ens d'un subjecte de Dret internacional, que estaran sotmesos a 
l'ordenament jurídic intern que determinin les parts.

No hauran de ser inscrits en el registre administratiu , els instruments a què fa referència el 2n paràgraf 
de l'art. 47.1 de la Llei 40/2015 esmentada, per no tenir la consideració de convenis.

La informació pública relativa als convenis de col·laboració que ha d'incloure com a mínim aquest 
registre municipal, es la data de signatura, les parts que els signen, l'objecte, els drets i les 
obligacions de qualsevol mena que generin i el període de vigència, així com, també, les eventuals 
modificacions de qualsevol d'aquests paràmetres, i la data i la forma en què s'han produït. 

El Registre Municipal de convenis administratius i consultes dissociades, ha de funcionar sota la 
direcció i gestió de la Secretaria General. La regulació del Registre esmentat s'inspira en els principis 
de transparència, simplicitat, proximitat i servei a la ciutadania.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret ::::

IIII.... L'art. 10 i la Disposició final  3a de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern.
IIIIIIII.... L'art. 8.b) de la Ley 19/2013, de 9 de desembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno.
IIIIIIIIIIII.... L'art.  53 del Decret Legislatiu 2/2003 pel que s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, 
IVIVIVIV.... L'art. 86.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, quan a la facultat de les administracions públiques en la celebració de de 
convenis.
VVVV....  L'art. 129.5 de la Llei 39/2015 invocada, quan a l'aplicació del principi de transparència normativa . 
VIVIVIVI. L'art. 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, quan a la 
regulació dels convenis.

Es proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern Local

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar la creació del Registre de convenis administratius que es formulin entre l'Ajuntament 
de Granollers, els ens dependents Granollers Mercat, EPE, Granollers Escena, SL, Granollers 
Audiovisual, SL i Granollers Promocions, SA, i entitats i/o persones públiques i privades, per tal de 
poder donar publicitat a la informació que els mateixos continguin, a fi de garantir l’accés dels 
ciutadans a la informació pública, en compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, amb efectes a 1 de gener de 2016.

El Registre administratiu dels convenis es crearà en format electrònic i el seu accés universal serà a 
través de la seu electrònica municipal, i haurà de contenir com a mínim la data de signatura, les parts 
que els signen, l'objecte, els drets i les obligacions de qualsevol mena que generin i el període de 
vigència, així com, també, les eventuals modificacions de qualsevol d 'aquests paràmetres, i la data i la 
forma en què s'han produït. 

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Notificar el precedent acord als Coordinadors administratius d 'aquest Ajuntament i els gerents 
dels ens dependents, els quals hauran de comunicar a la Secretaria General i al responsable de la 
seu electrònica, els convenis administratius que es formulin des dels seus respectius serveis, des del 
dia 1 de gener de 2016, i que facin referència a algun dels referits per l'art. 47.2 de la Llei 40/2015, d'1 
d'octubre, de règim jurídic del sector públic que s 'han relacionat en els antecedents.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Notificar aquesta resolució al responsable de la seu electrònica d 'aquest Ajuntament.   

 
"

La secretària general

Catalina Victory i Molné

Granollers, 22 de juny de 2016


