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Informe de tancament de l'actuació
20L3 A/002 relativa a les
al.legacions al Projecte de Decret pel
qual es crea la Seu electrònica

Antecedents

En virtut de I'establert a la Llei t4f zoo8, de 4 de novembre, I'Oficina Antifrau de
Catalunya (en endavant OAC) pot formular al'legacions respecte aquells aspectes dels
textos legals que directa o indirectament guardin relació amb I'objectiu d'enfortir la
integritat de les institucions i deis servidors públics, sense perjudici d'aquelles altres
observacions de caràcter tècnic que tangencialment s'estimin oportunes.

Fent ús d'aquesta potestat el z5 de març de 2o1g va tenir sortida escrit d'aquesta
Oficina dirigit al Secretari General del Departament de la Presidència de la Generalitat
de Catalunya amb motiu de la fase de informació pública en que es trobava el projecte
de Decret pel qual es creava la Seu Electrònica, (instrumentada mitjançant
edicte del Departament de la Presidència de data 1.3.2019, publicat al DOGC núm.
6332 d'rr.3.zorg)

Així mateix, I'OAC demanava, a I'efecte de poder fer el corresponent seguiment, que es
compartís el contingut dels documents incorporats a I'expedient que continguessin la
memòria de les observacions i al.legacions presentades, així com I'informe jurídic
documents previstos als articles 6+.Si 65 de la Llei z6f zoto, de 3 d'agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions púbìiques de Catalunya.

En data r6 d'abril de zor3 es va rebre resposta del Secretari General de la Presidència.

Per tal de donar compliment a l'article 64.5 de la Llei z6f zoroes es va lliurar còpia de:

Memòria de les observacions formulades en el tràmit de consulta
interdepartamental ( primer expedient, abril zorz)

Memòria de les observacions formulades en el tràmit de consulta
interdepartamental (segon expedient, febrer zor3)

Memòria dels dos informes emesos per I'Autoritat Catalana de Protecció de
Dades

Memòria de dos informes d'impacte pressupostari, elaborats pel CTII i per la
Direcció General de Pressupostos del Departament de Governació i Relacions
Institucionals
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o Memòria de les al.legacions formulades en el tràmit d'informació pública

Per tal de donar compliment a I'article 64 de I'esmentada Llei z6lzoto es va iliurar:

. Informe jurídic final

Proposta de Publicació a la pàgina web de I'OAC

Proposta de text de memòria

En data rr de març de zor3 es va publicar al DOGC Núrn. 6332 edicte del Departament
de la Presidència pel qual se sotmetia a informació pública el Projecte de decret pel qual
es crea la Seu electrònica.

En data z5 de març de zor3 i emmarcat en la fase d'informació pública, es va trametre
escrit de I'Oficina Antifrau de Catalunya (en endavant OAC) fent una sèrie de
suggeriments orientats a I'enfortiment de la institució i els servidors públics en la
vesant de la integritat i de la transparència i fent les observacions de caràcter tècnic
que tangencialment es van estimar oportunes.

En dat 16 d'abril de zor3 es va rebre resposta del Secretari GeneraÌ de la Presidència,
del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya consistent en informe
sobre les aì.legacions presentades al projecte de Decret manifestant que únicament
s'havien rebut les al.legacions de I'OAC i aportant còpia dels documents següents:

o Memòria de les observacions formulades en el tràmit de consulta
interdepartamental ( primer expedient, abril zorz)

o Memòria de les observacions formulades en el tràmit de consulta
interdepartamental (segon expedient, febrer zor3)

. Memòria dels dos informes ernesos per I'Autoritat Catalana de Protecció de
Dades

. Memòria de dos informes d'impacte pressupostari, elaborats pel CTTI i per la
Direcció General de Pressupostos del Departament de Governació i Relacions
Institucionals

o Memòria de les al.legacions formulades en el tràmit d'informació pública
. Informe jurídic final
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1. Ertracte-resum de les al.legacions

L'OAC, en primer lloc, va voler considerar el significat de l'administració electrònica en
la transparència de les Administracions Públiques i en l'accés a Ìa informació pública.
Així, es va posar de relleu que l'administració electrònica té un caràcter eminentment
instrumental, doncs els mitjans electrònics constitueixen un canal més per a la
prestació de serveis públics i difusió d'informació pública, són una via alternativa a
l'hora de participar els ciutadans en I'activitat pública. L'abast de I'administració
electrònica permet i facilita la difusió a tota la ciutadania, de forma lliure,
d'informacions generals d'interès públic. La facilitació d'informació pública a través de
mitjans telemàtics ha de garantir, com a mínim, les mateixes condicions i exigències
d'accessibilitat que ofereixen altres canals d'informació i comunicació alternatius, tant
des d'un punt de vista formal, com en relació amb els continguts de la informació
objecte de difusió.

Així doncs, I'administració electrònica ha de donar fidel compliment als principis
generals que informen I'actuació administrativa dels ens públics, entre ells, el principi
de transparència recollit, pel que fa a l'Administració de la Generalitat, al'arlicle 7r.4
de I'Estatut d'Autonomia que indica que aquesta Administració <ha de fer pública ìa
informació necessària perquè els ciutadans en puguin avaluar la gestió>.

Des d'un punt de vista formal, els mitjans electrònics, com a canal o via de
comunicació, han d'assegurar un accés igual i no discriminatori entre els ciutadans,
alhora que necessàriament han de garantir les mateixes condicions d'accessibilitat,
seguretat, simplificació administrativa i neutralitat que ofereixen la resta de vies de
relació disponibles.

L'OAC va concloure, en el context d'aquesta consideració preliminar, que és necessari a
l'hora de regular i aplicar els mitjans electrònics en el sector públic, atendre el conjunt
de principis d'actuació en relació a l'ús de les noves tecnologies, recollits a I'article 4 de
la Llei tf zoo7, a l'article 3z de la Llei z6/zoto i a l'article 4 de Ia Llei zglzoto.

Centrant ara I'atenció en els suggeriments concrets de I'OAC al text del Projecte de
Decret, destaquem:

Pel que fa a les característiques de la Seu electrònica , donat que el Projecte de Decret
defineix la seu electrònica com "espai on hi ha disponible de forma integrada la
informació, els serveis i els tràmits electrònics de I'Administració de la Generalitat",
I'OAC \/a suggerir que s'inclogués en aquest precepte una menció expressa dels
principis de transparència i participació. La justificació d'aquest suggeriment obeeix a
la conveniència que el text del Projecte incorpori almenys una menció a uns principis
que, si bé no tenen pròpiament caràcter organitzatiu o tècnic, sí que presenten una
càrrega substantiva de primer ordre doncs doten de sentit finalista l'instrument de la
Seu.

En relació amb eìs continguts previstos de la Seu electrònica, són dos els suggeriments
de I'OAC.
D'una banda, ampliar al reglament I'habilitació per determinar continguts informatius
addicionals amb caràcter obligatori. I d'altra banda, rnencionar de manera expressa
com a criteri a prendre en consideració per l'òrgan responsable de Ia gestió i
coolclinació de continguts a l'hora de decidir les informacions que s'hagin de publicar a
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la Seu electrònica, el relatiu a la freqüència amb què la ciutadania sol.licita tenir accés a

determinada informació pública.

L'OAC va suggerir ampliar el llistat de continguts objecte de la transparència activa i
que es difonguin els següents continguts de manera obligatòria:

(i) Servidors públics: selecció de personal, permetent el seguiment complert de
tot procés endegat a tal efecte; instruments d'ordenació de la funció pública;
retribucions percebudes; mecanismes destinats a la detecció i gestió dels
conflictes d'interessos ;

(iÐ Procediments de concessió de subvencions i ajuts, independentment del seu
import, amb indicació d'aquest, dels objectius o finalitats i de les persones
beneficiàries;

(iii) Activitat de Programació: plans i programes que, en el seu cas, s'aprovin per
fixar objectius, així com les activitats, mitjans i temps previstos per a la seva
consecució objectius. Avaluació de resultats i memòria anual;

(iv) Òrgans col.legiats: acords i actes;

(v) Relació dels procediments d'elaboració normativa que estiguin en curs, amb
indicació del seu objecte i estat de tramitació, així com del contingut íntegre
dels textos dels projectes normatius en tràmit d'informació pública i
audiència als interessats incloses les memòries i informes que acompanyin
els mateixos;

(vi) Directrius, instruccions, acords, circulars, ordres de servei o respostes a
consultes plantejades en la mesura que suposin una interpretació del dret o
tinguin efectes jurídics;

(viÐ Els convenis, pactes o acords subscrits per qualssevol dels ens subjectes al
Decret, de caràcter interadministratiu o entre I'Administració i els
particulars, amb menció expressa de les parts signants, el seu objecte i, si
escau, Ies obligacions econòmiques convingudes;

(viiÐ Informació estadística per tal de valorar el grau de compliment i qualitat
dels serveis públics que siguin competència dels ens subjectes al Decret;

(ix) Finançament, despesa pública, execució pressupostària i activitat de control
intern per la intervenció;

(x) Els estatuts o normativa reguladora de qualssevol dels ens que integren el
sector públic inclòs en l'àmbit d'aplicació de la norma;

(xi) Els cornptes anuals de qualssevol dels ens que integren el sector públic
inclòs en l'àmbit d'aplicació subjectiva del Decret;



(xii) Els informes de control extern i d'auditoria de comptes.

En relació amb la identifìcació en l'accés a la Seu electrònica, I'OAC va suggerir que es
determinés amb més claredat quins continguts de tots eis disponibles a la Seu
electrònica integren la categoria d'informació accessible sense necessitat d'identificació
i, per tant, el lliure accés per a tota la ciutadania.

Pel que fa a les responsabilitats, I'OAC va recomanar que s'introduís una nova
responsabilitat per l'òrgan competent en matèria d'atenció ciutadana, responsabilitat
que es derivaria de la supervisió que sobre els continguts comuns de la Seu se li atorga,
es a dir, que dit òrgan hagi de promoure de les autoritats o òrgans competents
l'exigència de responsabilitats en què els servidors públics puguin incórrer per
l'incompliment de les obligacions derivades del present decret segons el règim
estatutari que els resulti d'aplicació.

Finalment, I'OAC va suggerir que, de igual manera que el Projecte estableix Ia
necessitat de respectar Ia normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter
personal, el text incorporés també de manera expressa la necessitat de respectar les
normes que regulen l'accés a la informació pública.

z. Extracte-resum de la resposta

En aquest apartat extractarem el contingut de la resposta continguda a I'informe sobre
les al.legacions presentades per I'OAC en tràmit d'informació pública.

En aquest informe el Director General del Departament de Presidència va considerar
que els continguts que I'OAC proposava incorporar a la Seu electrònica constituïen un
compromís públic de transparència que el Govern de la Generalitat ha assumit davant
de la ciutadania, però tanmateix es va creure oportú emmarcar-ho en un portaÌ temàtic
de transparència i participació.

Per tal de recollir les al.legacions presentades per I'OAC i formalitzar el compromís
d'oferir els continguts relacionats amb I'accés a la informació i transparència en la
gestió pública, es va incorporar al text del projecte de Decret una nova Disposició
Addicional que estableix l'obligació d'oferir aquets continguts en un portal electrònic
que, sens perjudici del seu propi accés, sigui també accessible des de la seu electrònica
de la Generalitat.

Respecte les altres propostes de canvi, es va decidir:

Incloure en I'article 5.r c) una menció expressa dels principis de transparència i
participació.
En l'article 8.r8, ampliar a les disposicions de rang reglamentari l'habilitació per
determinar continguts informatius addicionals amb caràcter obligatori per a la
Seu, i mencionar-hi de manera expressa com a criteri a prendre en consideració
per l'òrgan responsable de la gestió i la coordinació de continguts a I'hora de
decidir les informacions que s'hagin de publicar a la Seu electrònica la
freqüència arnb què la ciutadania sol.licita tenir accés a una informació.
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Ampliar el llistat de continguts obligatoris de la Seu previst en l'article 8 amb un
seguit de continguts, relacionats tots ells amb la transparència. Al respecte del
Departament de la Generalitat considera incorporar aquest llistat de continguts
al portal de la transparència que s'instrumentarà mitjançant una disposició
addicional setena.
Respecte el suggeriment fet en relació amb la identificació en la Seu electrònica:
s'ha incorporat, com a principi de la Seu, el criteri de proporcionalitat en els
requisits d'identificació i autenticació per accedir als seus continguts, i en el text
es detaila aquells casos en què cal aquesta identificació, que es corresponen
exclusivament amb I'accés a tràmits i comunicacions personals. S'especifica
expressament que l'accés al tauler electrònic no precisa d'identificació.
L'òrgan es compromet a preveure en I'entorn del portal de transparència a què
fa referencia la nova disposició addicional setena el suggeriment relacionat amb
les responsabiiitats per la superwisió dels continguts que tinguin a veure amb Ia
transparència.
Complementar la referencia als límits que la normativa de protecció de dades
imposa a la publicació de continguts al Tauler electrònic, a l'article t8, amb una
referència al marc regulador de I'accés a Ia informació pública.

3. Valoració General

Les al'legacions formulades han pretès incidir particularment en aquells aspectes del
text que guarden relació amb els àmbits sobre els quals recauen les funcions generals
que la Llei t4lzoo8, de 4 de novembre atribueix a I'Ofìcina Antifrau de Catalunya.
L'Oficina Antifrau entenia que l'aprovació d'aquest projecte de disposició general
constituïa una oportunitat de primer ordre per aprofundir en la transparència del
sector públic català.

Quantitativament, dels set suggeriments proposats per I'OAC tots set han estat
acceptats i incorporats al text del projecte de decret avaluat.

Qualitativament, les aportacions efectuades per I'OAC han tingut una acollida favorable
si bé amb el matís que l'ampliació de continguts informatius suggerida es deriva al
futur portal de transparència i participació, que tindrà, segons afirma eì Departatnent
de la Presidència, entitat pròpia i diferenciada de la Seu eìectrònica.

Barcelona, z4 de rnaig de zor3

Mar Cardona M José Rogelio
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