
E-O62L/24L7
20/04/20L7 L4i53

OFICINA
ANTIFRAU
DE CATALUNYA

AJUNTAMENT
Dt

A.i l.jtVl A,i','l I i.;, i] ¿l.l'"Í El'lAFì
S ECRETAIì li\ i,trTE Fli/Ei'lC i Ó

ENTFADA+

, ilil[lil[lrill|ul1||ilil,

OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA
C/ Ribes, num.3
08013 BARCELONA

SOBTI.DA
¡r¡'nS-SY..Núm

Comuniquem I'acord d'aprovació definitiva de I'Ordenança de Transparència i Administració
electrònica atesa la vostra condició d'al'legant:

*ORDENAN A DE TRANSPANÈNCTN I
DEFINITIVA.-

El Ple de la Corporació, en sessió extraordinà'ria de 2 de desembre de 2016, va aprovar inicialment
I'Ordenança municipal de transparència i administració electrònica de l'Ajuntament d'Almenar.

Sotmesa a informació pública, només s'ha presentat un escrit d'al'legacions signat per Miquel
Angel Gimeno Jubero, com a director de I'Oficina Antifrau de Catalunya.

Elaborada la resposta a les al.legacions i incorporada al text de I'ordenança que ara es sotmet a
I'aprovació definitiva, es va donar trasllat, un altre cop, del text resultant a l'Oficina Antifrau.
Aquesta no ha formulat cap observació al text definitiu.

La majoria de les al'legacions s'han acceptat i incorporat al text de I'Ordenança. No s'ha considerat
adient incorporar les següents:

Fer esment de les obligacions previstes per l'art 3.5 i 3.6 de la Llei l9l20ll4: Es considera que

aquestes obligacions ja venen imposades a I'Ajuntament per una norTna de rang legal que li es

directament aplicable i la seva reiteració a nivell reglamentari no aportaria res.

La previsió de mitjans altematius per a presentar instàncies del que parla l'art.27.2 de la llei
1912014: es considera convenient esperar a tenir l'administració electrònica més desenvolupada
per establir-los.

No es considera adient ampliar ara l'àmbit dels obligats a utilitzar mitjans electrònics (art.31.3)
Suposaria dificultar l'accés a associacions i iniciatives veinals amb pocs recursos.

La Sra. Cequiel pregunta com va el procés d'implantació de la transparència i l'administració
electrònica, i si hi ha un termini màxim.

Contesta el Sr. Ferrer que s'hi està treballant i progressant. No hi ha un límit de temps determinat.
Respecte a l'administració electrònica estem a la cua perquè la Diputació la implanti.

Tots els membres de la Corporació manifesten la seva conformitat amb la proposta. Per tant, la
Corporació, per unanimitat,
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ACORDA:

Primer.- Aprovar definitivament l'Ordenança municipal de la transparència i administració
electrònica.

Segon.- Procedir a la seva publicació i notificació de la forma legalment prevista."

Contra el present acord es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos

davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Atentament,
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L'
M. Teresa Malla Aige.

Almenar, 10 d'abril de2017
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