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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CALVIÀ I L’OFICINA
MUNICIPAL DE TRIBUTS (OMT), PER A LA GESTIÓ DE LES OBLIGACIONS DE
TRANSPARÈNCIA

Parts
Marcos Pecos Quintans, tinent de batle delegat de Transparència, Innovació i Serveis
Econòmics en virtut del decret de Batlia de 17 de juny de 2019, actuant en nom i
representació de l’Ajuntament de Calvià.

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a:

David Martínez Sánchez de Rojas, director de l'Oﬁcina Municipal de Tributs (OMT), actuant en
nom i representació de l'Oﬁcina Municipal de Tributs (OMT).
Antecedents
1. En data 10 de desembre de 2013 es va publicar en el Butlletí Oﬁcial de l’Estat la Llei
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern,
que té per objectiu ampliar i reforçar la transparència de l’activitat pública, regular i
garantir el dret d’accés a la informació i establir les obligacions de bon govern que han de
complir els responsables públics, així com les conseqüències derivades de l’incompliment.
2. La Llei 19/2013, de 9 de desembre, estableix una sèrie d’obligacions de publicitat activa,
que consisteixen en la posada a disposició de la ciutadania d’informació institucional,
organitzativa i de planiﬁcació, de rellevància jurídica i econòmica, pressupostària i
estadística. A més, la Llei preveu un procediment singular d’accés a la informació pública i
la creació d’unitats d’informació, per integrar la gestió de les sol·licituds d’informació a la
ciutadania en el funcionament de l’organització interna de l’Administració.
3. El ple de l’Ajuntament de Calvià de 24 de setembre de 2015 va aprovar l’Ordenança
municipal de transparència, accés a la informació i reutilització, que desenvolupa i amplia
les obligacions de l’Administració determinades per la Llei 19/2013, de 9 de desembre.

CSV:

CAL454860090326377Z3SD34FD6

4. L'Oﬁcina Municipal de Tributs (OMT), és un organisme autònom local de caràcter
administratiu i de serveis creat per l’Ajuntament de Calvià a l’empara del que estableix
l’article 85, 85 bis i 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, amb personalitat jurídica pública.
5. L’article 2.c de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, i l’article 2.1 de l’Ordenança municipal de
transparència, accés a la informació i reutilització, determinen que les seves disposicions
són d’aplicació als organismes autònoms que, amb independència funcional o amb una
especial autonomia reconeguda per la Llei, tenguin atribuïdes funcions de regulació o
supervisió de caràcter extern sobre un determinat sector o activitat.
6. La Direcció General de Serveis Econòmics i Contractació de l’Ajuntament de Calvià, per
mitjà de la Secció de Transparència, té, entre les seves funcions, la coordinació dels ens
autònoms dependents de l’Ajuntament que hauran de desenvolupar actuacions en matèria
de transparència i rendició de comptes.
7. La memòria justiﬁcativa del conveni determina que el conveni compleix les disposicions de
la Llei 40/2015.
D’acord amb els antecedents exposats, les dues parts ens reconeixem mútuament la capacitat
legal necessària per formalitzar aquest Conveni, d’acord amb les següents
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Clàusules
1. Aquest Conveni té per objecte la concreció dels àmbits de col·laboració entre l'Oﬁcina
Municipal de Tributs (OMT) i l’Ajuntament de Calvià per garantir el compliment de les
obligacions que, en el marc de la transparència en l’administració pública, hagi d’assumir
l'Oﬁcina Municipal de Tributs (OMT)
2. L’Ajuntament de Calvià, mitjançant la Secció de Transparència i Innovació de l’Ajuntament
de Calvià, es compromet a:
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3. l'Oﬁcina Municipal de Tributs (OMT) es compromet a:
a.
b.
c.
d.

e.
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f.
g.
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Orientar l'Oﬁcina Municipal de Tributs (OMT) en la gestió del compliment
normatiu en matèria de transparència.
Supervisar periòdicament el compliment de les obligacions en matèria de
transparència.
Fer l’assessorament necessari al personal de l'Oﬁcina Municipal de Tributs (OMT)
per a la consecució de les ﬁnalitats proposades en matèria de transparència.
Impartir les sessions formatives necessàries per al correcte desenvolupament de
les obligacions en matèria de transparència.
Posar a disposició de
l'Oﬁcina Municipal de Tributs (OMT) el Portal de
Transparència municipal per a la presentació de la publicitat activa.
Posar a disposició de l'Oﬁcina Municipal de Tributs (OMT) els sistemes que es
determinin per gestionar les sol·licituds d’informació pública.

h.
i.

Mantenir actualitzada la informació que la normativa i els plans estratègics
municipals determinin com a publicitat activa.
Incorporar i actualitzar, si cal, la informació a la web municipal i/o al Portal de
Transparència de l’Ajuntament de Calvià.
Resoldre les sol·licituds d’accés a la informació d’acord amb la normativa vigent i
les indicacions que des de la Secció de Transparència i Innovació de l’Ajuntament
de Calvià es traslladin.
Dissociar, si n’és el cas, les dades de caràcter personal que estiguin contingudes en
els documents que s’hagin de facilitar a la ciutadania, d’acord amb les exigències
de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals, i d’acord amb el que s’estableixi en la normativa vigent
en l’àmbit de la transparència de les administracions públiques.
Millorar, si cal, la presentació de la informació que s’ha de posar a disposició de la
ciutadania i, si n’és el cas, reelaborar la informació perquè sigui comprensible i
accessible.
Elaborar, progressivament, la informació en format reutilitzable.
Informar la Secció Transparència i Innovació de l’Ajuntament de Calvià de qualsevol
incidència relacionada amb el compliment normatiu i estratègic de transparència.
Executar les instruccions realitzades per la Secció Transparència i Innovació de
l’Ajuntament de Calvià en matèria de transparència.
Col·laborar amb la Secció Transparència i Innovació de l’Ajuntament de Calvià en
matèria de transparència.

4. Aquest Conveni no dona lloc a contraprestació econòmica de cap tipus entre les parts,
cadascuna de les quals assumeix el cost de les seves respectives actuacions.
5. L'Oﬁcina Municipal de Tributs (OMT) i l’Ajuntament de Calvià, mitjançant la Direcció
General de Serveis Econòmics i Contractació, han de constituir la Comissió de Seguiment,
Vigilància i Control de l’execució del conveni. La Comissió s’ha de reunir de forma ordinària
dues vegades a l’any, i de forma extraordinària les vegades que considerin necessàries. La
Comissió resoldrà els problemes d’interpretació i compliment que es puguin plantejar en
relació al conveni.
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6. La modiﬁcació del contingut, si es proposa durant la vigència, requerirà acord unànime de
les parts signants.
7. L’incompliment dels acords del conveni que duguin associats l’incompliment d’alguna
disposició normativa, determinarà que les sancions previstes en la normativa vigent en
matèria de transparència i accés a la informació pública i/o de la normativa que reguli
l’aspecte de l’incompliment siguin aplicables directament, si escau, a la part incomplidora.
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8. Aquest conveni de col·laboració té una durada de 4 anys a partir del dia en què se signi i, en
qualsevol moment abans de la ﬁnalització del termini previst a l’apartat anterior, les parts
signants del conveni en poden acordar unànimement la pròrroga per un període de ﬁns a
quatre anys addicionals o la seva extinció.

Com a mostra de conformitat, signam aquest conveni.
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Calvià,

Per l’Ajuntament de Calvià

Per l'Oﬁcina Municipal de Tributs (OMT)

Marcos Pecos Quintans

David Martínez Sánchez de Rojas

