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AL.LEGACIONS NN I,OFICINA ANTTTNEU ON CEI'RI,UTVYE

A I'OnOnNANçA D'ADMIr.UfSrneCrÓ nr,nCfnONICA,
rneuspenÈNclA, AccÉs, RBUTTLTTZACTÔ DB r-A
INFORMACTÓ T NON GOVERN DE L'AJUNTAMENT DE SANTA
CorovreDn CERVBIuÔ

Consideració preliminar

Mitjançant anunci publicat al DOGC núm. 6929, de 6 d'agost de 2015, es
feq pú-blic l'edicte de 31 de juliol de 2015, pel qual, d'acord amb els articles
49 de la Llei 7/t985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local
(LRBRL) i t78.1 del Text refós de la Llei Municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril (TRLMRLC),

es sotmet a iràmit d'¡nformació pública, durant el termini de 30 dies hàbils
des de l'endemà de la data de la publicació, l'Ordenança d'Administració
electrònica, transparència, accés, reutilització d ela informació i bon govern
de l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, aprovada inicialment pel Ple

de lAjuntament de data 30 de juliol de 2015 (en endavant, l'Ordenança).

Tal i com et seu títol i Preàmbul indiquen, l'Ordenança pretén garantir un ús
efectiu de les eines electròniques per a millorar l'actuació administrativa i

els serveis que té encomanats la corporació local. Sota aquesta finalitat, la

norma té diversos objectes, entre els que destaquem, la regulació de la
utilització de les eines de la societat de la informació i el coneixement en les
relacions jurídic administratives entre la ciutadania i el conjunt de
I'Administráció municipal, la publicitat de la informació pública, l'accés a les
dades en poder de liAdm¡nistració municipal i la realització de tràmits i

procediments per mitjans electrònics, fomentant la pafticipació ¡

transparència.

Les presents observacions i suggeriments de l'Oficina Antifrau de Catalunya
(en endavant, I'OAC) al text de I'Ordenança són emesos a l'empara dels art.
1 i 3 de la Llei L4/2OOB, de 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de
Catalunya, així com de l'art. 13.2 d) de les Normes d'actuació i règim intern
de l'Oficina Antifrau de Catalunya (en endavant, la LOAC i les NARI,
respectivament), 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 ¡

internacionals.
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Continguts a publicar en la Seu electrònica (article 14)

El precepte hauria de recollir amb exactitud i precisió tota la informacio
mínima que els ens del sector públic han de difondre per mitjans
electrònics, d'acord amb l'afticle 10 de la Llei 29/2OIO i amb els
articles 11, 13 o 25 de la Llei LL/20O7.

Alhora, fora convenient que la relació de continguts distingís, entre les
informacions que cal publicar a la Seu electrònica:

(¡) informacions generals d'interès públic, que ha de ser objecte
de publicació <<clara i inequívoca>> i a què fan referència
l'article 6.3 de la Llei LL/2007 i l'article 10 de la Llei 29120LO.
Aquest bloc de continguts podria ser identificat amb el de la
lletra a) de l'art. I4.2 de I'Ordenança, encara que hauria
d'aclarir-se i ampliar-se a d'altres continguts exigibles:

a) l'organització i autoritats competents i responsables í condicions
d'accés a registres i bases de dades públiques

b) Informació sobre els procediments que són d'interès per als
ciutadans i, en partícular, els que fan referència als requisits
jurídics i tècnics que estableix I'ordenament jurídic per als
projectes, les actuacions o les sol.licituds; els procediments
administratius que tramiten, precisant-ne els terminis, el sentit del
silenci i les vies de reclamació i recurs; el perfil de contractant; les
convocatòries i les resolucions d'ajuts i subvencions; I'accés i la
selecció del personal, i el Catàleg de dades i documents
interoperables que són en poder de les administracions públiques.

c) Informació sobre I'activitat, que inclou la que fa referència a les
actuacions que duen a terme les entitats que conformen el sector
públic i, en particular, la informacíó relativa als serveis públics
prestats, les prestacions previstes, llur disponibilitat i les cartes de
serveis, i també la informació relativa als acords que prenen les
entitats del sector públic, d'acord amb el que estableix llur
normativa reguladora.

d) Informació sobre la normativa en vigor aplicable en l'àmbit de
llurs competències, sens perjudici de la publicació dels diaris
oficials a la seu electrònica corresponent.

e) Informació d'interès general per als ciutadans, com ara
informació cartogràfica o informació sobre el trànsit, el temps, el
medi ambient, la cultura, la salut i I'educació, sens perjudici de les
obligacions d'informació que imposa la normat¡va específica
corresponent.

Pàgina 2 de12



( ii) informacions a publicar relatives als drets exercibles pels
ciutadans a través de mitjans electrònics en relació a
procediments administratius específics -contemplats en
essència a l'afticle 35 de la Llei 3O/L992 i als afticles 22 i 26
de la Llei 26/2010-, apartat aquest que podria identificar-se
amb els continguts relacionats a la lletra b) de l'art. 14.2 de
l'Ordenança.

En la relació de continguts, es troba a faltar referència a la
publicació del text íntegre de les disposicions de creació del

registre electrònic, gu€ d'acord amb l'art. 25 Llei ttl2OOT ha

d'estar disponible per a consulta en la seu electrònica

Caldria valorar completar els primers punts de la lletra b de

l'art. L4.2 de I'Ordenança per tal de donar compliment
íntegre a l'article 25 Llei tt/2OO7, en el sentit que exigeix
fer pública la relació actualitzada de les sol.licituds, escrits i

comunicacions electrònics normalitzats corresponents als

serveis, procediments i tràmits que s'especifiquin conforme a

allò disposat en la norma de creació del registre electrònic, i

qualsevol altre adreçat a qualsevol òrgan o entitat de l'àmbit
de l'administració titular del registre electrònic.

En aquest sentit, no entenem oportú el text de I'apartat 3r de l'a¡ticle
!4, atès que incórre en indeterminació, ambigüitat i inseguretat
jurídica per al ciutadà en deixar oberta la publicació d'altres
informacions que IAdministració municipal "consideri adients". Caldria
que la norma fes l'esforç de concretar-les i imposar-ne el seu deure de

publicació.

En darrer terme, i pel que fa als continguts que ha d'integrar la seu

electrònica (¡ gu€, per tant, han d'afegir-se als anteriors)' ens

remetem al que més endavant es dirà, en relació als continguts
mínims legals que les lleis de transparènc¡a ex¡geixen en compliment
dels deures de publicitat activa.

Publicitat activa

Concepte d'informació pública

Pàgina 3 de12



@
Mentre que l'apartat 1r de l'article 22 de l'Ordenança és fidel al
concepte que d'informació pública donen les lleis de transparència (Llei
L9/2OL4, de 29 de desembre, -art. 2 b) i 19.1- i Llei t9/2013, de 9 de
desembre -art. 13-), l'apartat 2n de l'afticle distingeix tres tipologies
d'informació, que creiem no haurien de distingir-se.

En primer lloc, perquè dubtem de la utilitat pràctica i normativa de la
distinció, que manca de precedents normatius i que, alhora, no serveix
per a la regulació que dispensa l'Ordenança.

En segon lloc, perquè els continguts mínims de publicitat activa (Cap.
1 de l'Ordenança) són els delimitats legalment, p€r les lleis de
transparència. Altra cosa és gu€, a més, la corporació municipal
decideixi publicar-ne d'altres, com podria ser determinada informació
obrant en expedients administratius un cop finalitzats. A aquest efecte,
per exemple, les lleis de transparència es refereixen al deure de
publicar activament la informació sol.licitada amb més freqüència. A
falta de concreció legal del terme, l'Ordenança podria fer l'esforç de
determinar-ne el significat per tal de donar seguretat jurídica a la
previsió.

La tercera categoria d'Ínformació prevista (reutilitzable), seria
recomanable que s'incorporés, a mode de definicíó conceptual, al Cap.
4rt de l'Ordenança, que té per objecte precisament "la reutilització de
la informació".

Concepte de publicitat activa

Es troba en falta al Capítol 1r del Títol 6è fer-se ressò del concepte de
publicitat activa, per tal de comprendre el seu abast, tenint en compte
que és concebuda com una obligació a càrrec dels subjectes obligats,
que han de facilitar de manera proactiva -és a dir, d'ofici o per
iniciativa pròpia, sense necessitat de demanda expressa i concreta per
la ciutadania- la informació sobre dades i continguts de diversa
naturalesa, QU€ són referencials respecte tant de la seva organització i

funcionament (Capítol II de la Llei L9/2Ot4 "publicitat activa"), com de
la presa de decisions i gestió dels recursos públics en els diversos
sectors materials o camps d'actuació administrativa (Capítol III de la

Llei L9/2014 "transparència en la gestió administrativa").
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Principis de la publicitat activa

En el Títol 2n de l'Ordenança es troben a faltar la relació ¡

desenvolupament dels principis legals que informen en general els

deures de transparència i, específicament, la publicitat activa.

Pel que fa als principis generals en matèria de transparència, convé

destacar el principi de màxima obertura (segons el qual, el principi de

transparència s'ha d'interpretar i aplicar en tots els casos de manera
preferent -aft. 7.2 Llei L9/20L4-), el caràcter transversal i supletori de

la Llei L9/2OL4 (DA 1a i DF 1a Llei L9/2Ot4), la possibilitat d'imposar
majors exigències de transparència que les previstes per la Llei

t9l2OL4, tant per paft de les lleis sectorials materials, com per part

dels subjectes obligats, com són els ens locals (DF la i aft. 6.2 Llei

t9/2OL4), iel principi de responsabilitat (art.3.6).

Convindria que l'Ordenança tingués en compte i desenvolupés allò
previst a l'art. 3.3 Llei L9/20L4, que permet als municipis que per

raons de capacitat o eficåcia no poden complir directament amb les

obligacions de transparència i les que deriven del dret d'accés a la

informació pública, poder complir-les (i) de manera associada' o (ii)
per mitjà de fórmules de cooperació establertes amb els ens locals

supramunicipals o amb lAdministració de la Generalitat.

Pet que fa als principis que ¡nsp¡ren els obligacions de publicitat activa,
caldria tenir present l'article 6 de la Llei t9120L4, que estableix els

següents requeriments tècnics :

a) Difondre la informació pública d'interès general d'una manera veraç i

objectiva, perquè les persones puguin conèixer l'actuació i el

funcionament de l?dministració pública i exercir el control d'aquesta

actuació.
b) Garantir que la informació a què fa referència la lletra a) es difon de

manera constant i s'actualitza permanentment, amb la indicació

expressa de la data en què s'ha actualitzat per darrera vegada i, si és

possible, de la data en què s'ha de tornar a actualitzar.
c) Organitzar la informació de manera que sigui fàcilment accessible i

comprensible per a les persones i que en faciliti una consulta àgil i

ràpida per mitjà d'instruments de cerca dotats de les característiques

tècniques que ho garanteixin.
d) Ordenar temàticament la informació perquè sigui fàcil i intuitiva de

localitzar. Aquesta ordenació s'ha de fer, com a mínim, amb criteris
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temàtics i cronològics, seguint el quadre de classificació documental
comparatiu -si se'n disposa- i incorporant-hi índexs o guíes de
consulta.
e) Facilitar la consulta de la informació amb l'ús de mitjans informàtics
en formats fàcilment comprensibles i que permetin la interoperabilitat i

la reutilització.

En relació amb el deure d'actualitzar la informació publicada, que és
refer¡t a les lletres a) ib) de l'aft. 8.1 de l'Ordenança, davant el silenci
legal, l'Ordenança hauria de determinar quina regularitat és exigible
per a l'actualització de continguts.

Continguts a publicar de forma act¡va

Es troba a faltar en la regulació que l'Ordenança fa de la publicitat
act¡va, una referència als continguts mínims que cal publicar de forma
activa. A aquest efecte, es recomana, com a mínim, una remissió als
continguts mínims exigibles per les lleis de transparència a aquest
efecte (arts. 9 a 15 Llei L9/20I4 i 6 a 8 Llei L9/2OL3). Recórrer a la

remissió als mínims legals exigibles és recomanable en el sentit que
evitarà que la norma municipal pugui oblidar continguts en una
eventual relació de deures que expressament pogués preveure.

Al marge dels continguts legals mínims, les lleis de transparència es
refereixen al deure de publicar activament la informació sol.licitada
amb "més freqüència" (art. 8.1 m) Llei t9/2014 o L0.2 Llei 19/2013).
A falta de concreció legal del terme, I'Ordenança hauria de fer l'esforç
de determinar-ne el significat per tal de donar seguretat jurídica a la
previsió.

Altrament, no procedeix la formulació ambigua i indeterminada que
empra l'art.8.1 a) de l'Ordenança quan prescriu el deure de difondre
"la informació la divulgació de la qual es consideri de major
rellevància".

A aquestes efectes, convé tenir en compte la importància de difondre,
entre d'altres continguts, les agendes dels càrrecs electes, els acords i

actes dels òrgans col.legiats, i les declaracions d'activitats i béns de
tots els servidors públics, i no només dels alts càrrecs.

Ubicació dels continguts a publicar activament
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El sistema integral d'informació i coneixement que exigeix la Llei

tg/20L4 es fonamenta en dues eines o canals de difusió preceptius en

tot cas (art. 5.4 Llei L9l2OL4):

a) les Seus electròniques o llocs web corresponents. En aquest sentit,
t'aft. 5.1 Llei L9/20L4 estableix que "Il]a informació subjecta al

règim de transparència s'ha de fer pública en les seus

electròniques i els llocs web dels subjectes obligats, d'una manera

clara, estructurada i en format reutilitzable" (aft. 5.1)

b) el Portal de la Transparència (art. 5.4 ¡ 5.5), 9u€ és I'instrument
bàsic i general de gestió de documents públics per a donar

compliment i efectivitat a les obligacions de transparència
establertes per la Llei. Té caràcter únic, organitzat i gestionat de

forma centralitzada per l,trdministració de la Generalitat (aft. 5.5),
ha d'incloure el Registre de grups d'interès (regulat pel títol IV) -¡
at respecte del qual no diu res I'Ordenança objecte d'al'legacions-,
i ha d'incloure els canals de participació i els procediments

participatius en tràmit.

Tanmateix, alhora, aquest preceptiu s¡Stema integral d'informaciÓ ¡

coneixement dissenyat per la Llei L9/2Ot4 permet l'existència d'altres
"portals de transparència" que són, per tant, de creació potestat¡Va per

part dels subjectes obligats distints de lAdministració de la Generalitat
(p.e, per cadascuna de les Administracions locals). Així, I'aft. 5.5 Llei

L9l2O1r4 apunta que <<[]es administracions locals i la resta

d'administracions i entitats poden crear llurs propis poftals de

transparència>>.

Cal tenir present que la creació d'aquest altres poftals individuals ha

de respectar les següents condic¡ons: (i) l'accés al contingut d'aquests

altres portals facultatius s'ha de facilitar des del Portal de la

Transparència de la Generalitat, d'una manera interconnectada i que

faciliti la integració. Per tant, els portals, de ser creats, han d'estar
"integrats" forçosament en el Portal de Transparència de la

Generalitat, exigència aquesta que resulta novedosa (art. 5.5); (ii) els

portals han de disposar d'un cercador que permeti un accés ràpid, fàcil

i comprensible a la informació i que incorpori mecanismes d'aleÊa

sobre les dades que s'han actualitzat (art. 5.5); (¡¡¡) s'han de
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conf¡gurar com una plataforma electrònica de publicitat activa a

internet, que els faci (art. 5.6) fàcilment identificables, han de contenir
l'enllaç de les seus electròniques de les administracions públiques o

entitats corresponents, i han de complir les recomanacions de la

"Iniciativa dAccessibilitat Web" per a facilitar-hi l'accés a les persones
amb discapacitat.

Doncs bé, del text de l'Ordenança no queda clar si en el cas de
lAjuntament de Santa Coloma de Cervelló hi haurà o no un portal de
transparència propi, atès que la norma proposada tan sols es limita a

esmentar el portal de transparència en tres moments del seu articulat
(*), sense preveure'n la seva específica creació ni dedicar-li cap
precepte a llur regulació, la qual cosa hauria de ser aclarida ¡

esmenada.

(*) A l'article 14.3, relatiu al contingut de la Seu electrònica, en què de
forma imprecisa es fa al.lusió a la facultat de l'Administració municipal
de "facilitar per mitjans electrònics, a través de la web municipal o
portal de la transparència, informació i recursos que consideri adients".

A I'article 24.2 d), que inclou el "portal de transparència" entre els
mitjans a través dels quals es podrà accedir a la informació publicada
activament, sense major concreció.

I a l?nnex 1 (Glossari terminològic), en què es defineix el "Portal de la
Transparència" com a l' "instrument bàsic i general de gestió de
documents públics per a donar compliment i efectivitat a les obligacions
de transparència establertes per la Llei."

Dret d'accés a la informació pública

Concepte

Pel que fa al Cap. 2n de I Títol 6è, que ve en essència a recollir els mandats
i prescripcions legals respecte al dret d'accés, tan sols volem posar èmfasi
en el concepte de dret d'accés que dóna l'article 28.I.

El precepte es refereix erròniament, com a subjecte del dret, a la

"ciutadania", mentre que el dret d'accés, tant en les lleis de transparència
del nostre ordenament com en dret comparat, pertany i correspon a

tothom, a "totes les persones", amb independència de llur vinculació política
de ciutadania, nacionalitat o veïnatge.
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Resolució de les sol.licituds

D'acord amb l'aft. 32 Llei L9/2OL4, en el cas de les sol.licituds adreçades a

lldministració local, seran competents per a resoldre-les els òrgans que (i)
determinin les normes organitzatives pròpies o, (¡¡) a manca d'aquesta
determinació, "a l'alcalde o el president, o l'òrgan en què aquests deleguin"
(clàusula legal de salvaguarda)

Aquesta Oficina, d'acord amb la Guia d' "Aplicació de la Llei 19/2Ot4 de 29

de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern a
les entitats locals", de 27 de maig de 2015 (*), entén que fora recomanable
que l'Ordenança prevegi expressament (a l'art. 37, per exemple) quin és

l'òrgan competent per resoldre les sol.licituds, atès que la competència va

lligada amb la responsabilitat iel règim sancionador de la Llei: si les normes

organitzatives pròpies no fan una adscripció concreta de la matèria,
n'acabarà responent el president de la corporació.

(*) emesa per la Secretaria de Cooperació i Coordinació de les

Administracions Locals de IAP de la Generalitat, amb la col'laboració
de les Diputacions de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis,

la Federació de Municipis de Catalunya i el Consorci Administració
Oberta de Catalunya (AOC). ("la Guia")

Com es dirà tot seguit, noti's que, entre les funcions que s'assignen per

l'Ordenança a la unitat responsable de la informació pública), figura (aft. 26

b), la consistent en la "tramitació de les sol.licituds", però no de llur
resolució.

Aspectes comuns a la publicitat activa i al dret d'accés a la
informació

Unitat responsable de la informació pública (art. 26)

En el sí del Cap. 1 det Títol 6è (publicitat activa), I'Ordenança preveu i

regula les funcions de la Unitat responsable de la informació pública.

Aquesta previsió compleix el mandat de l'art. 2L.3 de la llei bàsica t9/20t3,
segons el qual, els subjectes obligats "identificaran clarament l'òrgan
competent per a conèixer de les sol'licituds d'accés"
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La previsió és homòloga a la que, en el marc de l'Administració de l'Estat fa
I'art. 2t.2 Llei L9/2013, en preveure i regular les "unitats especialitzades
d'informació", o a les unitats d'informació que en el cas de la Generalitat
preveu la DA del Decret L69/2OL4, de 23 de desembre, pel qual es crea la
Comissió Interdepartamental de Transparència i Accés a la Informació
Pública,.que porta implícita la necessitat de fixar cada Departament iles
entitats dependents, llurs respectives unitats d'informació.

Tanmateix, seria convenient, alhora que constituiria un vertader
desenvolupament legal, que I'Ordenança designés l'òrgan que ha de tenir
aquesta qualitat, en lloc de deixar la designació en mans d'una decisió
municipal.

Alhora, i en la mesura que aquest òrgan municipal té competències generals
de cabdal importància en relació a tota la matèria (obligacions) de
transparència, hauria d'estar ubicat en un apartat que regulés o es referís,
de forma comuna, tant a la publicitat activa com al dret d'accés a la
informació pública.

Limitacions (afts. 27 i 29)

Totes i cadascuna de les limitacions a la transparència, previstes als articles
2O a 25 de la Llei L9/2014, són aplicables tant a la informació que ha de ser
difosa proactivament, com a la informació pública objecte de dret d'accés,
sense distincions. En aquest sentit, expressament ho prescriu l'art. 7 de la
Llei L9/20t4.

Per tant, aquest aspecte hauria de ser previst i regulat, bé per remissió a la
llei, bé per la pròpia Ordenança, però en qualsevol cas, ha de tractar-se
d'una previsió completa (que inclogui totes les limitacions legalment
previstes) i unificada, és a dir, prevista de forma comuna tant per a la
regulació de la transparència activa com per al dret d'accés. L'Ordenança,
per contra, enumera les limitacions de forma incompleta a l'art.. 27, i els
reitera a I'art. 29 (encara que, en aquest cas, de forma més complerta). Per
tan d'evitar omissions injustificades, altra cop aquí pot ser recomanada la
tècnica de la remissió a la llei.

Responsables del compliment de les obligacions de transparència

No es troba, en l'Ordenança, al llarg del seu afticulat cap referència ni
regulació dels responsables del compliment de les obligacions de
transparència i bon govern que es deriven de les lleis de transparència,
tenint en compte les conseqüències legals sancionadores que la
determinació d'aquesta qualitat subjectiva compofta, d'acord amb les
esmentades lleis de transparència.
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L'art. 4 Llei t9/20t4 en fa responsables, amb certa indefinició, als alts
càrrecs municipals i al personal de la Corporació.

A aquest efecte, és rellevant la manca, en l'Ordenança, de cap definició i

concreció dels "titulars dels òrgans superiors i directius" (que cada
administració ha de definir concretament, d'acord amb la legislació de règim
local en el cas de l'Ajuntament, tenint en compte allò disposat a la DA 15a
LRBRL -"òrgans que exerceixen funcions de gestió o execució de caràcter
superior ajustant llur actuació a les directrius marcades per l'òrgan de
govern de la Corporació'-).

Alhora, la normativa reguladora de l'organització administrativa ha de
determinar amb claredat i precisió les altres autoritats i òrgans (entre la
resta de personal) que tindran la condició de responsables del compliment
dels deures i les obligacions establerts per la Llei L9l2Ot4.

La importància de què I'Ordenança contribueixi a aquesta concrecio és
palesa a la Guia abans referida, que s'encarrega d'adveftir que, a manca de
previsió específica, subsidiàriament correspondran a l'alcalde les atribucions
que expressament no s'atribueixin a altres òrgans municipals (aft.21.1 s)
LRBRL ¡ 53.1 TRLMRLC).

Control i avaluació interna del compliment de la publicitat activa
(art. 73)

L'art. 73 de l'Ordenança sembla referir-se al control del compliment dels
continguts a publicar activament.

Davant de la seva omissió, preveu la facultat de presentar una queixa
"davant l'òrgan competent en matèria d'informació pública", que haurà de
respondre (el precepte parla de "comunicació") en el termini màxim de 10
dies. Entenem que aquest òrgan és la Unitat responsable, la qual cosa
I'Ordena nça hauria d'aclarir.

Aquest règim de queixa ve a reforçar la manca, a la Llei t9/2ot4, d'un
control legal específic del compliment dels deures de publicitat activa: en la
Llei, tan sols es regula un control d'ofici, extern i general de la publicitat
activa per part del <<Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes i l'Oficina
Antifrau de Catalunya (que) han de vetllar pel compliment de les obligacions
i els drets establefts per aquesta llei, d'acord amb les funcions que tenen
atribuïdes>>, alhora que reconeix a les persones afectades el dret a adreçar
una queixa al Síndic o a l'Oficina Antifrau, <<d'acord amb el que determinen
les lleis reguladores d'aquestes institucions>>.

Tanmateix, però, l'Ordenança sembla oblidar per complet el sistema
d'avaluació que preceptivament preveu la Llei L9/20L4, en relació amb el
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compliment pels subjectes obligats de les obligacions de transparència que
imposa aquesta norma legal.

Al costat de I'avaluació externa i completa de la Llei, que és competència
del Síndic de Greuges (art. 92),|'art.6.3 imposa a cadascun dels subjectes
obligats el deure d'establir procediments basats en indicadors objectius per
a avaluar el compliment de les obligacions de transparència activa. El
precepte legal es limita a exigir, en aquests procediments d'avaluació
interna, la participació (i) d'experts independents i (ii) dels ciutadans.

Tanmateix, però, d'acord amb la crítica emesa a la Guia, l'avaluació interna
no compta amb una regulació desenvolupada, atès que la Llei no fa
referència ni als seus instruments, ni als indicadors de grau de compliment,
ni a quins han de ser els experts interventors o la intensitat de la
participació ciutadana, com tampoc al grau de vinculació de la participació o
quins han de ser els mitjans per participar.

L'Ordenança ha de ser una bona i desitjable opoftunitat per a regular-ne
aquests aspectes.

Barcelona, 24 d'agost de 20L5

Vistipla

Daniel e Alfonso Laso
de l'Oficina Antifrau
uny_a

òl¡ver Garcia Muñoz
Tècnic jurista
Area de legislació i assumptes jurídics
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