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Al.legacions de l'Oficina Antifrau de Catalunya a

l'aprovació inicial de l'orden ança municipal de

transparència i administració electrònica de

lAjuntament d'Olesa de Montserrat

En sessió ordinària celebrada el dia zo de desembre de zotT l'Ajuntament d'Olesa
de Montserrat va acordar l'aprovació inicial de l'Ordenança Municipal de
Transparència i Administració Electrònica.

La proposta normativa se sotmet a informació pública pel termini de go dies hàbils,
per a la formulació d'al.legacions i de suggeriments, d'acord amb la publicació de
l'edicte corresponent al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7592, de
ro de gener de zor8.

Aquestes observacions i aquests suggeriments de l'Oficina Antifrau de Catalunya
(en endavant, I'OAC) al text de l'Ordenança s'emeten a l'empara dels articles r i 3
de la Llei t4f zoo8, del5 de novembre, de I'OAC, així com de l'article r3.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, les 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 les quals recauen les funcions que la LOAC
atribueix a I'OAC amb l'objectiu d'enfortir la integritat de les institucions i dels
servidors públics, tot tenint en compte en aquest cas que I'article 75 de la Llei
tglzor4, del z9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern determina que, d'acord amb les funcions que té atribuides, l'Oficina
Antifrau ha de vetllar pel compliment de les obligacions i drets establerts per la llei
esmentada.

Precisament en relació amb la transparència de l'activitat pública, valorem molt
positivament el fet que la tasca de cerca i localització en la web de l'Ajuntament de
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la informació relativa a aquest projecte d'ordenança ha estat senzilla; sens dubte,
un clar exemple de bona pràctica en relació amb la transparència per part de
l'Ajuntament.

l. Consideracions en relació amb l'articulat del text:

Suggeriment 1:

Quant a transparència, l'article z incorpora el que preveu I'article 3 de la Llei
Lgf 2oL4, del z9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern (en endavant Llei rgf zot4, del z9 de desembre) .

Suggerim que l'{untament valori si cal recollir en l'ordenança la previsió legal
segons la qual el compliment de les obligacions establertes per la Llei t9lzot4, del
z9 de desembre, no l'han de fer efectiu directament algunes d'aquestes persones

obligades, sinó I'administració responsable amb la qual es vinculen o relacionen, de
manera que a aquestes persones o entitats privades de fet se'ls exigeix tan sols el
"detrre dlnformar lAdministració" i només en relació amb ,rles actíuitats
directament relacionades amb I'exercici de funcions públiques, Ia gestió dels

serueis públics i Ia percepció de fons públics, i de les actiuitats que restin dins Ia
superuisió i eI control de lAdministració en eI cas de serueis d'interès general o

uniuersal" i també "eixí com de les retríbucions percebudes pels càrrecs directius
si eI uolum de negoci de I'empresa uinculat a actiuitats dutes a terme per compte
de les administracions públiques supera eI uint-i-cinc per cent del uolum general
de I'empresa.> (article 3.2 de la Llei).

També suggerim que es valori si I'Ordenança podria concretar les condicions
exigibles al lliurament d'informació per part d'aquests subjectes a I'Administració
responsable amb la qual es vinculen, o bé determinant un règim específic que en
reguli el lliurament, o bé establint mínimes exigències o criteris a I'efecte.
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Suggeriment 2:

L'article rz de l'Ordenança estableix el següent:

t. <L'qualuoció del compliment de les obligacions de transparència es realitza
mitjançant un informe que elabora anualment lAjuntament d'Olesa de Montsenat per
I'aualuació que amb caràcter independent elabori una entitat de reconegut prestigi en

mat èr ía de tr ansp ar ència.

2. [...]

S. En I'elaboració de I'aualuació sha de garantir Ia particþació d'experts independents i
dels ciutadans i ciutadanes.

4. EIs indicadors d'aualuació shan de difundre enformat obert a traués del Portal de la
transparència.>>

L'article 6.3 de la Llei rgf 2ot4, del z9 de desembre, estableix que <<els subjectes
obligats han d'establir procediments basats en indicadors objectius per a aualuar
el compliment de les obligacions de transparència. En els procediments
d'aualuació s'ha de gørantir Ia participació d'experts independents i dels
ciutadans.>

Atès que l'Ordenança semblaria cridada a desenvolupar en aquest punt la norma
amb rang de llei, suggerim que es valori si es podria precisar en l'ordenança els
canals i les condicions mitjançant els quals s'ha d'instrumentar la necessària
participació d'experts independents i dels ciutadans i les ciutadanes, i si fins i tot
s'hi podria concretar quins seran els indicadors d'avaluació de les obligacions en
matèria de transparència.

D'altra banda, suggerim que es revisi la redacció del punt primer del precepte, que
podria generar alguns problemes d'interpretació.

Suggeriment 3:

A l'apartat r. de I'article 1g es fa referència a la informació establerta en matèria
de transparència d'acord amb la normativa actualment vigent.
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En aquest punt voldríem recordar que I'article 6.2 de la Llei r9fzot4, del z9 de
desembre, prescriu que <</es obligacions de transpqrència estoblertes per aquesta
IIei són mínimes i generals, i s'entenen sens perjudici de les que pugui establir
duna manera més detallada i específica Ia legislació aplicable>.

Suggerim que es valori si I'ordenança podria ampliar els continguts que cal
difondre, per incloure-hi altres informacions d'interès general per a la ciutadania
que convingui fer públiques de manera proactiva. Valorem positivament el fet que

el punt 3 de I'article 13, relatiu a la <informoció que sigui sol.Iicitada amb més

freqüèncicr>, hagi concretat la freqüència exigible a aquest efecte.

Suggeriment 4:

En un altre ordre de coses, quant a les previsions contingudes en el capítol tercer
del títol segon del projecte d'ordenança, en compliment del mandat de
l'article z7.z de la Llei tglzor4, del z9 de desembre, suggerim que l'Ordenança
prevegi, si és el cas, els mitjans alternatius que es consideri oportú posar a

disposició dels ciutadans perquè puguin presentar sol.licituds per mitjans
electrònics. Això tenint en compte que aquesta exigència no pot impedir en cap cas

el dret que assisteix la ciutadania de presentar la sol.licitud pels qualsevol dels
mitjans admesos en la normativa d'aplicació, en consonància amb el que estableix
al respecte l'article So de la Llei tgf zot4, del z9 de desembre, relatiu a la derivació
de sol.licituds.

Voldríem cridar l'atenció sobre una qüestió que ens sembla rellevant, el termini de
resolució i notificació previst al punt 8è de l'article a7, qre determina que les

sol.licituds d'accés a la informació pública s'han de resoldre en el termini màxim de

3o dies. La Llei tgf zot4, del z9 de desembre, estableix a l'article gg.1 que les

sol.licituds d'accés a la informació pública s'han de resoldre en el termini d'un
mes. Ateses les previsions de I'article 3o.z de la Llei g9lzot5, d'r d'octubre, sobre
còmput de terminis establerts en dies hàbils (els dissabtes, diumenges i festius no
son dies hàbils), el termini que preveu l'Ordenança de 3o dies excedeix en molt del
termini d'un mes previst per la Llei tgf zot4, del z9 de desembre (que es

computa de data a data). Suggerim, doncs, que es revisi la coherència de
I'Ordenança amb les previsions de la llei de transparència.
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Suggeriment 5:

El Capítol II del Títol VII de la Llei tglzor4, del z9 de desembre, 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, d'instruirlo i finalment, de resoldre'I.

L'article 44 de I'Ordenança no fa aquesta distinció; tenint en compte les
previsions a què s'acaba de fer referència i també les de l'article LoS.2 de la Llei
z6f zoro, del g d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, eü€ estableix amb caràcter imperatiu que "flles
competències dlnstrucció i de resolució del procediment sancionador no es poden
atribuir a un mateíx òrgan>, suggerim que l'Ordenança faci referència a aquestes

tres fases del procediment sancionador.

2. Consideracions addicionals:

Suggeriment 6:

Atesa la pluralitat i alhora complexitat de les matèries que constitueixen l'objecte
normatiu regulat a I'Ordenança, se suggereix que es valori si seria convenient
introduir en el projecte d'ordenança una disposició addicional en què es faci
referència a les normes legals que regeixen en les matèries que regula I'ordenança i
que esdevenen, doncs, de necessària aplicació.

Barcelona, zo de febrer de zorS

plauI
Martínez

Tècnic jurista Pablo

Cap d'Àrea Legislació i
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