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Al.legacions de l'Oficina Antifrau de Catalunya a
l'aprovació inicial de l'ordenança reguladora de la
transparència i l'administració electrònica de
lAjuntament de Flix

L'Ajuntament de Flix en sessió ordinària celebrada el dia ro de març de zotT va
acordar l'aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de la Transparència i
l'administració electrònica.

La proposta normativa se sotmet a informació pública pel termini de 3o dies hàbils,
per a la formulació d'al.legacions i suggeriments, d'acord amb la publicació de
I'edicte corresponent al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7SgT, de
z7 de març de zot7.

Les presents observacions i suggeriments de l'Oficina Antifrau de Catalunya (en

endavant, I'OAC) al text de l'Ordenança són emesos a l'empara dels article r i 3 de
la Llei r4/zoo8, de 5 de novembre, de I'OAC, així com de I'article tg.z d) de les
Normes d'actuació i Règim Intern (NARI), segons el qual, correspon a la Direcció
de Prevenció formular al director o directora de l'Oficina propostes i
recomanacions sobre disposicions normatives vigents o en tràmit d'aprovació
perquè les elevi al Parlament, al Govern, als ens locals i, en els termes en què la
normativa ho permeti, a les institucions i els organismes estatals, comunitaris i
internacionals.

Així, aquestes al.legacions que tot seguit passem a formular pretenen incidir
particularment en aquells aspectes del text projectat que, directament o indirecta,
guarden relació amb els àmbits sobre els que recauen les funcions que la LOAC
atribueix a I'OAC amb l'objectiu d'enfortir la integritat de les institucions i dels
servidors públics.
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Article z. Àmbit d'aplicació subjectiu

Aquest precepte incorpora allò previst a l'article 3 de la Llei Lgf 2or4, de z9 de

desembre, de transparència i accés a la informació pública (en endavant Llei
tglzot1). Considerem, però, que caldria recollir la previsió legal segons la qual el

compliment de les obligacions establertes per la Lleirglzol4 no l'han de fer efectiu
directament aquestes persones obligades, sinó I'administració responsable amb la
qual es vinculen o relacionen, per la qual cosa a aquestes persones o entitats
privades se'ls exigeix tan sols el "deure d'informar l'Administració" i només en

relació amb <les activitats directament relacionades amb I'exercici de funcions
públiques, la gestió dels serveis públics i la percepció de fons públics, i de les

activitats que restin dins la supervisió i el control de l'Administració en el cas de

serveis d'interès general o universal, així com de les retribucions percebudes pels

càrrecs directius si el volum de negoci de l'empresa vinculat a activitats dutes a

terme per compte de les administracions públiques supera el vint-i-cinc per cent

del volum general de l'empresa.>>

Alhora seria oportú que l'Ordenança concretés les condicions exigibles al

lliurament d'informació per part d'aquests subjectes beneficiaris o contractistes a

I Administració responsable amb la qual es vinculen, o bé determinant un règim
específic que reguli el lliurament, o bé establint mínimes exigències o criteris a

l'efecte.

Igualment, caldria destacar la previsió relativa al deure de fer constar en els

contractes, les obligacions dels adjudicataris de facilitar la informació establerta
per la llei en compliment del que disposa l'article 3.S de la Llei rglzor4.

La previsió continguda a I'article 3.6 de la Llei tglzol4, segons la qual <<cada

subjecte obligat és responsable de la informació que inclou en el seu portal de

transparència i de la que incorpora al Portal de la Transparència, en compliment
del que estableix aquesta llei> ha de predicar-se de tots els subjectes obligats de

l'article z de I'ordenança, per tant caldria fer esment a aquesta previsió legal.
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Article 11. Avaluació del compliment de les obligacions de
transparència

Estableix el precepte:

1. <<L'avaluació del compliment de les obligacions de transparència es realitza
midançant un informe que elabora anualment I'Ajuntament de Flix i/o per
avaluació que amb caràcter independent elabori una entitat de reconegut
prestigi en matèria de transparència.

2. t...1

3. En l'elaboració de I'avaluació s'ha de garantir la participació d'experts
independents i dels ciutadans i ciutadanes.

4. Els indicadors d'avaluació s'han de difondre en format obert a través del
Portal de la transparència.rt

A la vista d'allò establert per l'article 6.3 de la Llei tg/2o74 <els subjectes obligats
han d'establir procediments basats en indicadors objectius per avaluar el
compliment de les obligacions de transparència. En els procediments d'avaluació
s'ha de garantir la participació d'experts independents i dels ciutadans.>

L'Ordenança està cridada a ampliar I'abast de la norma amb rang de llei, per aquest
motiu considerem que seria convenient que el text regulés els canals i condicions
en què ha d'instrumentar-se la necessària participació d'experts independents i
dels ciutadans i les ciutadanes i fins i tot es podria avançar a concretar quins seran
els indicadors d'avaluació de les obligacions en matèria de transparència.

CAPÍTOL sEcoN. puBLrcrTAT AcTrvA r REUTrLrrzACrÔ (Articles rz
a15)

A l'apartat r de l'article 12 es fa referència a la <informació establerta en matèria de
transparència i bon govern vigent> i respecte d'aquesta es prescriu que és

l'Ajuntament qui la difondrà.

Davant la manca de relació d'informacions afectades per aquest precepte, s'ha
d'entendre que I'ordenança fa una remissió a l'article 8 de la Llei tglzot4, aspecte
que, per tal d'afavorir la seguretat jurídica, seria bo que I'Ordenança mencionés de
manera explícita.

3



oFrcrNA

Þg CAIALUNYA

Així mateix, convé tenir present que l'article 6.zde la Llei tglzor4 prescriu que
<les obligacions de transparència establertes per aquesta llei són mínimes i
generals, i s'entenen sens perjudici de les que pugui establir d'una manera més

detallada i específica la legislació aplicable>.

Recomanem que en lloc de fer una remissió a la norma, l'ordenança amplü els

continguts a difondre i els estengui a d'altres informacions d'interès general per a la
ciutadania que convindria fer públiques de manera proactiva, com ara,la difusió de

resolucions sobre activitats i incompatibilitats de tot el personal públic municipal i
no només dels alts càrrecs, entre d'altres informacions. En tot cas, si finalment
s'opta per la tècnica de la remissió normativa convindria localitzar els preceptes de

la Llei tglzor4 aplicables, és a dir, articles 8 a 15.

Exceptuem d'aquesta observació el punt 3 de l'article rz ..informació que sigui
sol.licitada amb més freqüència> respecte de la qual l'ordenança sí que ha previst
concretar acuradament la freqüència exigible a aquest efecte.

cApÍToL TERCER. AccÉs e. r-a rNFoRMAcrÓ (Arricles 16 i 17)

D'acord amb l'article z6.r de la Llei tg/zor4, les sol.licituds d'accés han de
permetrè acreditar la identitat del sol.licitant i la identificació de la informació
precisa a la qual es vol tenir accés. Així mateix, l'esmentat article igualment exigeix
que la sol.licitud permeti tenir constància tant de la forma o el format en què es

prefereix tenir accés a la informació, com una adreça de contacte, preferentment
electrònica, eü€ serveixi per a les comunicacions entre el sol.licitant i
I Administració. D'aquests requisits no es fa ressò el text de l'Ordenança. Aquests
aspectes són preceptius, raó per la qual aconsellem la seva inclusió.

En altre ordre de coses, fora convenient que dins d'aquest capítol tercer i en

compliment del mandat de I'article z7.z de la Llei Lgl2c14, el <formulari electrònic
senzill i fàcilment accessible que el Portal de la Transparència ha de posar a

disposició dels ciutadans> l'Ordenança a fi i efecte de poder presentar sol.licituds
per mitjans electrònics, en prevegi el mitjà alternatiu que es consideri oportú per a
aquesta finalitat.

Així mateix, en el moment en què l'article t6.4 de I'Ordenança disposa que <el

registre general ha de derivar la sol.licitud d'accés a la Unitat de Transparència i
Informació que n'ha de fer una primera valoraciór, convindria que s'afegís, en
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compliment de l'article 66.t.f) de la LIei 39lzot5, d'1 d'octubre, de Procediment
Administratiu de les Administracions Públiques, que en la sol.licitud s'indiqui el
codi d'identificació d'aquest òrgan o unitat administrativa, tenint en compte que la
Seu electrònica de la corporació ha de contenir un llistat amb els codis
d'identificació vigents.

Tot això tenint en compte que aquesta exigència no pot impedir en cap cas el dret
que assisteix la ciutadania de presentar la sol.licitud en el registre de qualsevol dels
subjectes que integren el "sector públic", definit a l'article z.r de l'esmentada Llei
g9l2oLS, en consonància amb l'establert al respecte a I'article 30 de la Llei rglzot4
relatiu a la derivació de sol.licituds.

Pel que fa a l'article 17 relatiu als límits a l'accés i accés parcial, tot i que es fa la
referencia a la "legislació sobre transparència", seria convenient que I'Ordenança
llistés els límits per tal de donar més seguretat jurídica o si més no, que concretés
que els límits són els establerts a I'article zr de la Llei t9lzot4.

Trobem a faltar també una més ampla regulació del tractament de la informació
que contingui dades de caràcter personal. A tal efecte, s'hauria de tenir en compte
el que estableix I'article z4 de la Llei tglzot4, segons el qual quan es tracti
d'informació que conté dades de caràcter personal, es pot donar I'accés amb la
prèvia ponderació raonada de l'interès públic en la divulgació i els drets de les
persones afectades, tot tenint en compte uns criteris també legalment previstos.

Articles z$i z9

És en aquests articles on es regula la representació de les persones interessades així
com la seva acreditació i el registre electrònic d'apoderaments. Recomanen que es

mencioni I'article 6 de la Llei 3912o15, d'1 d'octubre, com a norma supletòria en tot
allò que aquests articles no prevegin.

CAPÍTOL SEGON. GESTIÓ DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU
ELECTRÒNIC

Els articles go a 33 haurien d'observar les exigències dels articles 7o i7t de la Llei
39lzot5 i recollir no només la necessitat que I'expedient tingui format electrònic,
cosa que ja es fa, sinó també el deure que el procediment hagi de ser impulsat i
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tramitat en qualsevol cas per mitjans electrònics, alhora que amb ple respecte als
principis de transparència i publicitat.

Així mateix, en relació amb el punt 3 de l'article 91, que estableix la potestat de

läjuntament de Flix d'establir I'obligació de relacionar-se amb ell per mitjans
electrònics per a determinats procediments i determinats col.lectius, tot i tractar-se
d'allò establert a l'article 14 de la Llei gglzot5, seria convenient que l'Ordenança
valorés I'oportunitat de la seva aprovació per regular altres subjectes obligats.

CAPÍTOL SISÈ. nÈcrvr SANCIONADOR

Art. 49. RèSim sancionador

El Capítol II de la Llei tglzor4 es dedica al "règim sancionador" per infraccions en

matèria de transparència, i els articles 86 a 89 estableixen els criteris d'atribució
competencial en l'exercici d'aquesta potestat sancionadora, fent la distinció entre
les potestats d'incoar el procediment sancionador, instruir-lo i finalment,
resoldre'I.

Atès que l'Ordenança no fa aquesta distinció i prenent com a base I'article 109.2 de

la Llei z6fzoto, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les

administracions públiques de Catalunya, que estableix amb caràcter imperatiu que
<[]es competències d'instrucció i de resolució del procediment sancionador no es

poden atribuir a un mateix òrgan>, i tenint també en consideració que els articles
de la llei rglzot4 abans esmentats distingeixen les potestats d'incoació, instrucció i
resolució, suggerim que l'Ordenança es faci ressò de les tres fases del procediment
sancionador.

Necessitat de previsió o remissió al règim legal vigent aplicable amb
caràcter supletori. ¡

Atesa la pluralitat i alhora complexitat de les matèries que constitueixen I'objecte
normatiu regulat a I'Ordenança, es troba en falta la previsió entre el seu articulat
d'una disposició addicional en què se citin les normes legals que necessàriament

han de complementar, amb caràcter supletori, la regulació parcial que, respecte de

les matèries regulades, ofereix I'Ordenança.
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En aquest sentit, entenem de cabdal importància referir-se a la necessària
aplicació, en tot allò no previst per l'Ordenança, i entre d'altres, a lleis com la Llei
rg/zor3,la Llei r9f zor4,la Llei gglzot5,la Llei z6lzoro.

Codi de conducta dels alts càrrecs

D'acord amb el mandat establert a l'article S5.g de la Llei rglzor4 els ens locals
<han d'elaborar un codi de conducta de llurs alts càrrecs que concreti i desenvolupi
els principis d'actuació a què fa referència l'apartat L, n'estableixi d'altres
addicionals, si escau, i determini les conseqüències d'incomplir-los, sens perjudici
del règim sancionador establert per aquesta llei.>

Aquest Codi de Conducta, que ja és legalment exigible, és una eina normativa clau
especialment tenint en consideració que ha de dotar de contingut la previsió de
l'article Z8.g g) de la Llei Lgl2ot4, relativa a l'incompliment dels <principis de bona
conducta establerts per les lleis i els codis de conducta, sempre que no constitueixin
una infracció molt greu.>

Barcelona, 9 de maig de zorT

Mar Cardona Martrnez

Tècnic jurista
Cap d'Àrea de Legislació i
assumptes jurídics, en

funcions.
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