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AL.LEGACIONS DE L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA AL PROJECTE 
D’ORDENANÇA REGULADORA DE L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA DE 
L’AJUNTAMENT DE LA BISBAL D’EMPORDÀ 

 

Consideracions preliminars  

La proposta d’Ordenança reguladora de l’Administració electrònica aprovada 
inicialment pel Ple municipal de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà en data 
28.04.2015,  tal i com es desprèn de l’Exposició de Motius, pretén garantir un ús efectiu 
de les eines electròniques per a millorar la seva actuació administrativa i serveis que té 
encomanats, facilitar les relacions amb la ciutadania, les empreses i altres 
administracions públiques i entitats i, en definitiva, propiciar un millor exercici dels 
seus drets i deures.  

Aquest objectiu es fonamenta en un ampli marc normatiu que s’exposa al llarg de 
l’Expositiu Tercer de l’Ordenança i, no obstant, la prolífica fonamentació jurídica, 
l’Oficina Antifrau de Catalunya ha detectat l’absència d’una normativa que al nostre 
entendre es imprescindible que consti de forma expressa com un dels principals 
fonaments jurídics d’aquesta Ordenança.  

Ens referim a la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern i a la Llei del Parlament de 
Catalunya del 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern. 

Els principis de transparència, accés a la informació pública i bon govern, són principis 
bàsics que permeten avaluar la qualitat democràtica del funcionament de les 
administracions públiques. I el mateix es pot predicar del govern obert, com a concepte 
que permet aprofitar els avantatges dels mitjans electrònics per a configurar un sistema 
de relacions entre les administracions i la ciutadania més interactiu i més participatiu. 

Fins a dia d’avui, tal i com s’especifica al Preàmbul de la Llei 19/2014, del 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, 
aquests principis no han estat objecte d’un tractament legal clar i definit que comporti 
llur traducció en drets i obligacions jurídiques. És per aquest motiu, que tot tenint en 
compte la imminent entrada en vigor de la Llei 19/2014, del 29 de desembre el proper 
mes de juliol de 2015, fora bo que el contingut d’ aquesta nova legislació es tingués en 
compte en la redacció de l’Ordenança municipal, objecte d’estudi. Tant en la seva 
Exposició de Motius, com al llarg de tot el text normatiu, donat que amb aquesta Llei, 
es fonamenta la resposta a una demanda que cada cop més exigeix una major 
transparència sobre els processos de presa de decisió, incloent-hi el reconeixement d’un 
dret ampli d’accés a la informació pública, així com una major participació en la presa 
de decisions.  
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En la mateixa línia, seria recomanable que el Projecte d’Ordenança fes exprés esment a 
la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i 

bon govern. Per diversos motius: en primer lloc, perquè incrementa i reforça la 
transparència en l’activitat pública, que s’articula a través de les obligacions de 
publicitat activa per a totes les Administracions i entitats públiques, en segon lloc,  
reconeix i garanteix l’accés a la informació, regulat com un dret d’ampli abast subjectiu 
i objectiu, i en tercer lloc, perquè estableix les obligacions de bon govern que han de 
complir els responsables públics així com les conseqüències jurídiques derivades del 
seu incompliment, el que es converteix en una exigència de responsabilitat per a tots els 
que desenvolupen activitats de rellevància pública. 

En aquest sentit, i a la llum del que acabem d’exposar, l’Oficina entén que es deriven 
una sèrie de conseqüències pel fet de no contemplar explícitament la Llei de 
Transparència estatal i catalana en el present projecte d’Ordenança Municipal. 

Concretament, aquestes conseqüències es manifesten en els següents preceptes: 

1. Article 12 

Requisits d’identificació en l’accés dels ciutadans i les ciutadanes a la informació 
administrativa electrònica. 

El present article 12 del projecte d’Ordenança fa referència expressa, en els seus 
apartats 2) i 3), a l’article 37 de la Llei 30/1992, de 26, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, que ha estat 
modificat per la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 
informació i bon govern. 

En aquest sentit, recomanem es tingui en compte en el text normatiu de l’Ordenança 
municipal el nou redactat que de l’article 37, actualment en vigor, expressa la Llei 
19/2013, de 9 de desembre, a la seva Disposició Final Primera. 

Per tal d’il�lustrar el nostre raonament a continuació reproduïm literalment, el redactat 
de la Disposició Final Primera, que és el següent1:  

Disposició final Primera. Modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú. 

Es modifica la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en els següents 
termes: 

 

                                                           
1
 BOE Núm. 295. Dimarts 10 de desembre de 2013.Sec.I Pàg.97947. 
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Dos. L’article 37 passa a tenir la següent redacció: 

“Article 37. Dret d’accés a la informació pública. 

Els ciutadans tenen dret a accedir a la informació pública, arxius i  registres 
en els termes i les condicions establertes en la Constitució, en la Llei de 
transparència, accés a la Informació pública i bon govern i demés lleis que 
resultin d’aplicació.” 

En conseqüència, i a la llum del que hem exposat, suggerim, tal i com hem avançat ad 
supra que en el nou text normatiu de l’Ordenança municipal, es tingui en consideració 
el modificat article 37, d’acord amb el que preveu la Disposició Final primera de la Llei 
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern. 

2. Article 8 

Principis organitzatius de l’Administració electrònica 

Absència d’un dels principis organitzatius de l’Administració electrònica: 
Principi de reutilització.  

L’article 8 del projecte d’Ordenança regula els principis organitzatius de 
l’Administració electrònica. No obstant això, l’Oficina entén que a la vista del seu 
contingut, una vegada més la falta de remissió i manifestació expressa, concretament  a 
la Llei del Parlament de Catalunya 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, ha tingut impacte en la pròpia Ordenança 
municipal, donat que l’esmentat precepte no compta amb uns dels principis 
organitzatius bàsics de l’Administració electrònica. Ens referim al principi de 
reutilització regulat a l’article 6 e) de l’esmentada Llei 19/20142. 

Considerem al nostre entendre que fóra bo per part de l’Ajuntament de la Bisbal 
d’Empordà tingués en compte referir-se en el text de l’Ordenança a aquest principi de 
reutilització que es regula al precepte esmentat, juntament amb el principi 
d’interoperabilitat.  

 

  

 

 

                                                           
2
 Article 6 e) Facilitar la consulta d ela información amb l’ús de mitjans informàtics en formats fàcilment 

comprensibles i que permetin la interoperatibilitat i la reutilització. 
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Addicionalment a les al�legacions manifestades com a conseqüència de l’Ordenança 
objecte d’estudi, volem deixar constància d’altres repercussions que ha comportat la 
absència de remissió a la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern i/o a la Llei del Parlament de Catalunya del 
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern. 

Concretament, ens referim a les següents: 

1. Article 2 

Àmbit d’aplicació subjectiu. 

 L’article 2 de l’Ordenança, segons el seu tenor literal, exposa: 

 “Article 2. Àmbit d’aplicació subjectiu 

1. Aquesta Ordenança serà d’aplicació a les entitats indicades a continuació i, 
que a tots els efectes, denominarem conjuntament com a Administració 
municipal: 
 

a. Els òrgans i unitats administratives de les diferents àrees i 
delegacions integrants i que conformen l’Ajuntament de la Bisbal 
d’Empordà i organismes dependents del mateix. 
 

2. Aquesta Ordenança serà així mateix aplicable als ciutadans i ciutadanes, 
entenent com a tals les persones físiques i jurídiques, quan utilitzin mitjans 
electrònics en les seves relacions amb l’Administració municipal.” 

Atenent al seu contingut, aquest precepte sembla que hagi de continuar enumerant o 
fent referència a un major nombre d’organismes integrants del conjunt de 
l’Administració Municipal. I, en canvi, observem que el seu redactat no esgota la 
totalitat d’ens que poden configurar el sector públic local, en la mesura que es limita a 
citar exclusivament l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà. 

És per aquest motiu, que per tal de donar una major cobertura, seria convenient sigui 
valorada la possibilitat d’ incloure les societats, associacions, fundacions o consorcis 
municipals. 
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2. Article 4 

Seu Electrònica 

El present precepte del projecte d’Ordenança que preveu i regula la seu electrònica de 
l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, és objecte d’anàlisi per l’Oficina, concretament, 
pels següents motius:  

Al nostre entendre la definició de seu electrònica és la mateixa que la que la de l’article 
10.1 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis 
públics.  

Igualment, a l’apartat segon del mateix article 4.2 de l’Ordenança, ens adonem que, per 
una banda, es relacionen els principis de creació i funcionament de la seu, que de fet 
també es troben recollits en el propi article 10.3 de l’abans esmentada Llei 11/2007 i per 
una altre, observem que addicionalment a aquests principis continguts a l’article 4.2  a) 
d’integritat, veracitat i actualització dels continguts de la seu electrònica, b) publicitat 
oficial, c) responsabilitat, d) qualitat, e) seguretat, f) disponibilitat, g) accessibilitat, h) 
neutralitat tecnològica  i) interoperabilitat, caldria incloure la lletra j) fent constància 
expressa del principi de transparència. 

En relació al que acabem d’exposar seria recomanable, per raons d’estructura de la 
pròpia Ordenança i en ares a un major enteniment, traslladar el total contingut de 
l’apartat segon de l’article 4, al capítol Tercer de l’Ordenança corresponent als principis 
generals de l’Administració electrònica, tot i que de manera diferenciada de la resta de 
principis.  

Val a dir, que els continguts de transparència activa regulats a l’article 4.2 de 
l’Ordenança, ja estan garantits tant a la pròpia Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
transparència, accés a la informació i bon govern (Capítol III), com a la Llei 19/2014, 
del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern 
(Capítol II), i si s’haguessin contemplat ambdues Lleis al llarg del text normatiu de 
l’Ordenança,  amb la sola referència, dins del propi article 4 ad supra a les Lleis de 
transparència, no hagués estat precís enumerar de nou la relació de principis de 
transparència activa. 

Finalment, volem posar de manifest que la present proposta d’Ordenança municipal de 
l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà ha obeït en certa mesura, al model d’Ordenança 
tipus reguladora de l’Administració electrònica, publicat al Portal del Consorci 
d’Entitats Locals o “Localret”, i en aquest sentit ha provocat que es reiterin alguns dels 
conceptes que en el seu moment ja van ser fruit de correcció formal o de fons en unes 
altres Ordenances i que a dia d’avui, també s’han tornat a posar de manifest en el 
present projecte d’ Ordenança Municipal. 
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Serveixi a modus d’exemple l’article 34, del actual text normatiu relatiu a la Factura 
electrònica.  

Literalment diu: 

“.....Estan obligats a presentar les factures en format electrònic tots els proveïdors que 
hagin lliurat béns o prestat serveis a l’Administració Pública poden expedir i 

remetre factura electrònica.....” 

Proposem, així doncs, que per tal d’evitar continuar amb el mateix defecte de forma, a 
través de diferents Ordenances, per la pràctica habitual que suposa partir d’un model 
d’Ordenança tipus, s’esmeni per part de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, el 
contingut del precepte 34, de forma que  el nou redactat tingui una major comprensió. 

 

 

Barcelona, 26 de Juny de 2015 

 

       Vist-i-plau 

 

 

Susanna Cano i Olmos    Òscar Roca Safont 
Tècnica      Cap d’Àrea de Legislació 
       i assumptes jurídics 
  

  


