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Al.legacions de l'Oficina
Catalunya a l'Ordenança
sobre transparència i
informació pública

Antifrau de
reguladora

accés a la

El Consell Comarcal de la Selva ha sotmès a informació pública, mitjançant Edicte
de 23.10.2017 publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el
09.11 .2017,|'aprovació inicial de I'Ordenança reguladora de la transparència.

En aquest període d'informació pública l'Oficina Antifrau de Catalunya (en
endavant, I'OAC o I'Oficina) formula diverses consideracions en relació amb el text
projectat, consideracions que s'emeten a I'empara dels articles 1 i 3 de la Llei
1412008, del 5 de novembre, de I'OAC (LOAC), així com de l'article 13.2.d) de les
Normes d'actuació i règim interior de I'OAC, segons el qual correspon a la Direcció
de Prevenció formular al director o directora de I'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.

Les al'legacions que es formulen pretenen incidir particularment en aquells
aspectes del text projectat que, directament o indirecta, guarden relació amb els
àmbits sobre els quals recauen les funcions que la LOAC atribueix a I'OAC, tenint
especialment en compte en aquest cas la funció que atribueix a I'OAC l'article 75
de la Llei 1912014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.

Consideracions generals

La nostra primera consideració ho ha de ser per reconèixer la iniciativa del Consell
Comarcal en elaborar I'Ordenança que s'analitza.

Com recorda I'exposició de motius de la Llei 1912014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, principis com el de
transparència, accés a la informació pública i bon govern adqui.reixen especial
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rellevància com a principis bàsics que permeten avaluar la qualitat democràtica del
funcionament de les administracions públiques; la concreció i el desenvolupament
d'aquests principis i l'establiment d'uns drets i unes obligacions jurídiques
correlatives i la seva protecció amb uns mecanismes de garantia garanteix que no
quedin com a mers principis programàtics. En aquest context, com entenem que ja
s'anuncia en l'article 1.1 de I'Ordenança que ara s'analitza, el projecte de norma
està en estricta connexió amb el que disposa la Llei 1912014, del 29 de desembre,
de la qual en constitueix desenvolupament.

En el marc normatiu esmentat, les consideracions que arc es formulen
constitueixen essencialment consideracions de caràcter tècnic i reflexions sobre
algunes previsions de I'Ordenança que, al nostre judici, podrien no resultar
suficientment clares o que poden plantejar alguns dubtes. I tot això amb la voluntat
de prestar servei al Consell Comarcal en aquest tràmit d'informació pública i en el
moment de redactar definitivament l'Ordenança projectada.

Quant a I'Ordenança en relació amb la qual s'emet aquest informe, de manera
general podem formular les consideracions següents:

En el projecte de norma s'invoquen indistintament i aparentment sense una
sistemàtica clara la Llei estatal 1912013, de 9 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, i la Llei 1912014, del 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la qual
cosa pot provocar certa confusió en alguns punts.

De fet, tot i que en el primer article del projecte de norma es fa referència
específica que l'Ordenança es dicta en concordança amb la Llei 1912014, del29
de desembre, en alguns articles de la norma únicament es fa referència a la llei
estatal tot i que en alguna ocasió a continuació es venen a reproduir preceptes
de la Llei 1912014, del 29 de desembre.

Per exemple, en el moment d'abordar la protecció de dades de caràcter
personal l'Ordenança fa referència únicament a les previsions de la Llei estatal i

sembla que no té en compte les de la Llei 1912014, del 29 de desembre.

Constatem d'altra banda que, en alguns articles, I'Ordenança constitueix
reproducció pràcticament textual de la Llei 1912014, del 29 de desembre, tot i

que s'hi omet algun apartat de la norma de rang legal.

Tot i que és clar que l'aplicació de la Llei és obligada, aquesta discordança
entre la llei i el que semblaria reproducció parcial de la llei podria perjudicar a la
necessària seguretat jurÍdica; és el cas de I'article 20.1 de l'Ordenança, el qual
entenem que ve a reproduir les previsions de I'art. 21.1 de la Llei 1912014, del
29 de desembre, excepció feta de les de 1art..21.1 g).
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En alguns articles hem constatat també el que semblen errors de transcripció de
la Llei (art. 9 d); art. 12h de I'Ordenança).

També pot sobtar l'enunciat que presideix algunes de les previsions de
l'Ordenança quan s'hi preveu que determinada informació es facilitarà "en la
mesura que es disposi de I'esmentada informació i que els mitjans tècnics i els
recursos humans ho permetin" (article 9 isegüents).

En relació amb això, tot i que som conscients de les dificultats que es poden
produir en el compliment de les obligacions imposades per la normativa de
transparència arran dels mitjans limitats amb què compten els ens del sector
públic en moltes ocasions, entenem que no es condicionar de la manera que ho
planteja I'Ordenança l'accés a una informació que s'ha de facilitar ja en aquest
moment en compliment estricte de la legislació de transparència.

Finalment, en aquest context de consideracions generals i especÍficament arran
de les previsions de l'article 12 de I'Ordenança hem de fer un esment a la
propera entrada en vigor de la Llei 912017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic. L'article 12 de l'Ordenança preveu específicament el següent:

"A més en els contractes de gestió de servers publics i de concessió d'obres p(tbliques,
han de fer-se públics les següenfs dades..."

Cridem I'atenció sobre el fet que en la nova regulació sobre contractes del
sector públic "desapareix" el contracte de gestió de serveis públics. Tot i que
l'Ordenança transcriu en aquest punt les previsions de la Llei 1912014, del 29 de
desembre, que la Llei 1912014, del 29 de desembre, concorda amb la normativa
en vigor en la data que se signa aquest informe i que possiblement I'Ordenança
del Consell Comarcal entrarà en vigor amb la vigència de I'actual normativa
sobre contractes del sector públic, en la redacció definitiva de l'Ordenança
projectada potser seria convenient tenir en compte el canvi normatiu que s'ha
de produir molt properament.

En particular, en relació amb I'articulat de I'Ordenança

De manera més específica i en relació amb I'articulat de I'Ordenança, voldríem
sotmetre al Consell Comarcal les consideracions següents:

L'article 4 de I'Ordenança estableix que correspon al Consell Comarcal de la
Selva la competència sobre transparència i accés a la informació pública, i que
en pot delegar I'exercici en un altre òrgan d'aquest Consell Comarcal. De la
redacció actual del precepte sembla que en aquest article no s'arriba a atribuir
la competència a cap òrgan en concret.
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L'article 5 determina que el Consell Comarcal ha de garantir el dret d'accés a la
informació pública a través d'alguns dels mitjans previstos en I'article; podria no
resultar suficientment clar I'abast del concepte "garantir" en aquest cas, ja que
possiblement l'article fa referència en realitat als mitjans que es posen a

disposició de la ciutadania perquè tingui informació suficient sobre la manera en
què pot accionar en exercici del dret d'accés a la informació pública.

Quant a les previsions dels articles 22 i seg. de I'Ordenança, atès que el
procediment per exercir el dret d'accés a la informació pública ja està previst en
la Llei 1912014, del 29 de desembre, caldria tenir necessàriament en compte les
previsions de la norma a què acabem de fer referència.

Concretament l'article 26 de la Llei constitueix materialització del tradicional
principi d'antiformalisme quan determina que les sol'licituds d'accés a la
informació pública es poden fer per qualsevol mitjà que permeti tenir constància
de les circumstàncies a què després es refereix el precepte; sembla que l'article
22 de I'Ordenança s'aparta d'aquesta premissa legal.

Precisament en relació amb el contingut de I'article 26 de la Llei 1912014, del 29
de desembre, cal dir que del contingut de l'article 22.1 de I'Ordenança ('i que
són) sembla que es desprèn que la remissió a la Llei 3912015, d'1 d'octubre, en
realitat ho és a aquest article 26.1 de la Llei 1912014, del 29 de desembre.

lgualment, del contingut de l'article 22.3 de I'Ordenança sembla que es desprèn
que la referència a l'art. 18 de la Llei 1912013, de 9 de desembre, en realitat ho
és a l'art. 29 de la Llei 1912014, del 29 de desembre. D'altra banda, podria no
esdevenir suficientment clara la referència de l'art. 22.3 a "potencials" motius.

L'arl. 23 de I'Ordenança regula la suspensió del còmput del termini per dictar i

notificar resolució en el procediment d'accés a la informació pública. Atesa la
naturalesa del procediment d'accés a la informació pública, procediment que la
normativa ha volgut configurar com un procediment senzill, àgil i breu, entenem
que qualsevol previsió sobre causes de suspensió del còmput del termini per
dictar i notificar la resolució hauria de tenir empara legal, o en la normativa
reguladora de l'accés a la informació pública o, si escau, en la normativa
general sobre el procediment administratiu comú; entenem que l'Ordenança no
pot preveure, però, ex novo, causes de suspensió del termini màxim per dictar i

notificar la resolució. En aquest sentit es pronuncia, d'altra banda, I'article 33 de
la Llei 1912014, del 29 de desembre.

Encara en relació amb aquesta qüestió, I'art. 24.4 de l'Ordenança determina
que transcorregut el termini màxim per resoldre sense que s'hagi dictat i

notificat la resolució expressa, s'entendrà que la sol'licitud ha estat desestimada
per silenci. En aquest punt hem de cridar l'atenció sobre les previsions de la Llei
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1912014, del 29 de desembre, quant a aquesta qüestió, i específicament sobre
les previsions de l'art. 35 de la Llei 1912014, del 29 de desembre.

En el mateix sentit, quant a les previsions de I'art. 25.2 de l'Ordenança,
considerem que caldria tenir en compte el que preveu l'art. 34.3 de la Llei
1912014, del 29 de desembre.

Quant al règim d'impugnacions previst en l'article 26 de I'Ordenança, en què se
citen de manera simultània (en diferents paràgrafs, però) la Llei 1912013, de 9
de desembre, i la Llei 1912014, del 29 de desembre, entenem que també caldrà
tenir en compte el règim configurat a partir de les previsions de la Llei 1912014,
del 29 de desembre, i concretament el règim d'impugnació de les corresponents
resolucions expresses o presumptes configurat a partir de les previsions de I'art.
38 i seg.; les previsions de l'art. 26 de I'Ordenança podrien semblar no
suficientment clares en aquest punt.

Finalment, quant a les previsions de I'Ordenança relatives a la potestat
sancionadora i al règim sancionador, entenem que el règim sancionador en
matèria de transparència ha de ser necessàriament el previst per la Llei
1912014, del 29 de desembre, que tipifica les infraccions corresponents,
estableix les sancions que es pot imposar i inclou també previsions relatives a la
prescripció d'infraccions i sancions.

, 22 de desembre de 2017

de Legislació i Assumptes Jurídics
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