
AL.LEcAcroNs on l'OFrcrNA Axrrrneu nn Cerer,uNyA
A L'ApRovecró rNrcral nn I'ORDENANÇA REcur-aDoRA
DB r.a TneNspenÈNCrA r AnnrrNlsrRAcró BrncrnÒr\rrce
DEL Coxsnr,r, Covrencer DEL Berx LT,oSREGAT

En la sessió ordinària celebrada el dia 26 de setembre de 2016, el Ple del
Consell Comarcal del Baix Llobregat va acordar aprovar inícialment
I'Ordenança reguladora de la Transparència i Administració Electrònica (en
endavant, el "Consell Comarcal" i l'"OrdenañÇâ", respectivament).

La proposta normativa es sotmet a informació pública i audiència dels
interessats pel període mínim de trenta dies, per a la formulació
d'al.legacions i suggeriments, d'acord amb la publicació de l'edicte
corresponent tant al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7226,
de 14 d'octubre de 2OL6, com al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
de la mateixa data.

Les presents observacions i suggeriments de l'Oficina Antifrau de Catalunya
(en endavant, l'OAC) al text de l'Ordenança són emesos a l'empara dels art.
1 i 3 de la Llei I4/2O08, de 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de
Catalunya, així com de I'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 i

internacionals.

Així, aquestes al.legacions que tot seguit passen a formular-se pretenen
incidir particularment en aquells aspectes del text projectat gu€,
directament o indirecta, guarden relació amb els àmbits sobre els que
recauen les funcions que la LOAC atribueix a I'OAC amb l'objectiu d'enfortir
la integritat de les institucions i dels servidors públics, sens perjudici
d'aquelles altres observacions de caràcter tècnic gu€, tangencialment,
s'estimi oportú també efectuar.
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Manca de Preàmbul / E:çosició de motius

De I'article 1 de l'Ordenança, relatiu al seu objecte, així com de la resta del
seu articulat, observem que la norma proposada ve a adoptar les previsions
normatives necessàries per tal de regular la utilització dels mitjans
electrònics en l'àmbit del Consell Comarcal, alhora que procedeix a la
consecució i concreció de les obligacions legals de transparència exigibles
als ens públics.

Tanmateix, però, observem que l'Ordenança proposada no conté cap
preàmbul o exposició de motius que procuri la presentació i

contextualització de la norma. Tot i acceptant que no es tracta d'una
exigència preceptiva, el preàmbul o l'exposició de motius en una norma
resulta usual i sobretot convenient per tal de palesar el antecedents de la
proposta normativa i incidir en els seus objectius, les finalitats, els motius i

la justificació de la necessitat de la disposició reglamentària i en I'adequació
d'aquesta als fins que es persegueixen, així com a explicitar el marc
normatiu en què s'insereix el projecte de norma i que es pretén
desenvolupar. D'aquesta manera, el preàmbul constitueix un òptim element
per a sintetitzar i avançar el contingut normatiu proposat, alhora que ajudar
a determinar les innovacions normatives que s'introdueixen a l'ordenament
en relació amb el règim precedent.

En aquest sentit, la proposta d'Ordenança rau en necessitat primera de les
Administracions públiques de promoure, en benefici dels ciutadans, l'ús de
les comunicacions electròniques. De fet, els ciutadans han de ser els
primers i principals beneficiaris de les tecnologies de la informació i

comunicació, objectiu aquest que determina que la Llei 39/20L5, d'L
d'octubre, de Procediment Adminístratiu de les Administracions Públiques
(en endavant, Llei 39/20L5) i la Llei 4O/2OL5, d'L d'octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic (en endavant, Llei 4O/20L5) vinguin a incidir i a
aprofundir, amb caràcter de norma bàsica en major part del seu articulat,
en I'agilització dels procediments per tal de procurar el ple funcionament
electrònic del sector públic (tal i com estableix el mateix Preàmbul de la Llei
39/20L5), la qual cosa <<revertirà en un millor compliment dels principis
constitucionals d'eficàcia i seguretat jurídica que han de regir l'actuació de
les Administracions Públiques.>>

És per això que, amb aquest nou règim legal, resten derogades i integrades
les anteriors lleis 30/L992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
Administracions públiques i Procediment administratiu comú, i la Llei
LL/2O07, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis
Públics, en virtut de les competències de l'Estat atribuïdes per l'article
L49.L.18 de la Constitució
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Per la seva banda, el Parlament de Catalunya, en virtut dels títols
competencials recollits als articles 150, t59.2 i 159.5 de l'Estatut
d'Autonomia, aprovà la Llei 29/20LO, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans
electrònics al sector públic de Catalunya (en endavant, Llei 29/2OLO), avui
vigent, amb l'objecte de regular l'ús d'aquests mitjans en les actuacions del
sector públic de Catalunya, així com en llurs relacions amb els ciutadans.
Igualment la Llei del Parlament26/2O10, del 3 d'agost, de règim jurídic íde
procediment de les administracions públiques de Catalunya (en endavant,
Llei 26/2010), conté diferents referències a l'ús dels mitjans electrònics al
sector públic de Catalunya, com ara és I'article 24, que reconeix el dret dels
ciutadans a l'ús dels mitjans electrònics per a l'exercici de llurs drets davant
les administracions públiques de Catalunya, o l'article 32, que recull els
principis generals que informen aquest ús.

Pel que fa a l'àmbit normatiu local, l'apartat tercer de l'article 70 bis de la
Llei 7/L985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (en
endavant, LBRL), preveu que <<les entitats locals i, especialment, els
municipis, hauran d'impulsar la utilització interactiva de les tecnologies de la
informació i la comunicació per a facilitar la participació i la comunicació
amb els veïns, per la presentació de documents i per a la realització de
tràmits administratius, d'enquestes i, en el seu cas, de consultes
ciutadanes>>.

Així doncs, la concepció legal de l'ús dels mitjans electrònics en el sector
públic és definida com un dret subjectiu dels ciutadans i ciutadanes que, per
tant, gaudeixen de la facultat de relacionar-se amb les Administracions,
amb les condicions i límits que normativament s'estableixen, de forma
telemàtica. De I'anterior es desprèn el caràcter eminentment instrumental
de l'administració electrònica, atès el seu significat inherent com a canal o
vehicle de comunicació, canal que presenta, però, múltiples i significatius
avantatges en relació amb la resta de formes de comunicació tradicionals,
com ara són una major celeritat i, per tant, eficàcia i eficiència
ad ministratives.

Precisament aprofitant aquest marc de consolidació de l'administració
electrònica, en garantia dels drets de la ciutadania en un context de
seguretat jurídica i eficiència administrativa, l'Ordenança del Consell
comarcal pretén possibilitar el retiment de comptes, l'accés a la informació,
la publicitat activa i I'obertura de les dades i, en darrer terme, fer efectiva la
participació ciutadana, tot donant compliment a les disposicions legals
vigents en matèria de transparència i accés a la informació pública de forma
adaptada a les necessitats del món local. En especial, I'Ordenança significa
una directa concreció i desenvolupament de les previsions legals
contingudes amb caràcter bàsic a la Llei estatal t9/20L3, de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (en
endavant, Llei L9/20L3), ia la Llei del Parlament de Catalunya L9/20L4, de
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29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
9OVern.

El nou règim de transparència i accés a la informació han vingut a donar
compliment i garantia efectius al principi de transparència, prèviament
recollit, pel que fa a l'Administració de la Generalitat, a l'article 7L.4 de
I'Estatut dlutonomia de Catalunya, segons el qual, aquesta administració
<<ha de fer pública la informació necessària perquè els ciutadans en puguin
avaluar la gestió>>. En relació amb les corporacions locals, tant I'article 69.1
de la LBRL com l'article 154.1 del Text Refós de la llei municipal ide règim
local de Catalunya els imposen el deure de <facilitar la més àmplia
informació sobre llur activitat i la participació de tots els ciutadans en la
vida local>>.

En qualsevol cas, i en relació amb tot el sector públic de Catalunya, la Llei
26/2OLO, al seu article 28.L, ja reconeix als ciutadans el dret a obtenir
<<informació veraç i de qualitat, qualsevol que sigui el suport o mitjà de
distribució o difusió de la informació>>. Cal tenir present que el segon
apartat del precepte relaciona els continguts que les administracions
públiques de Catalunya han d'informar a la ciutadania per tal de fer efectiu
aquest dret, podent-se establir per reglament els terminis i les condicions
per al seu exercici (apartat tercer del precepte). Aquesta mateixa llei, al seu
article 31.2 setè inclou, entre la relació de principis generals a què han
d'ajustar llur actuació les administracions públiques de Catalunya, el principi
de transparència i accessibilítat.

Al seu torn, val a dir que la proposta d'Ordenança sotmesa a informació
pública ha estat aprovada inicialment en virtut de les potestats
reglamentària i d'autoorganització que tenen reconeguda els ens locals en
l'àmbit de llurs competències i en els termes establerts per la legislacíó de
règim local, d'acord amb els articles 4.L a) LBRL i 8.1 a) del Text Refós de
la llei Municipal i de règim local de Catalunya. El segon apartat de l'article 6
d'aquest Text Refós disposa al respecte que <[]a legislació sobre règim
local de la Generalitat de Catalunya garanteix als ens locals els àmbits
normatius necessaris per a fer efectiu el príncipi d'autonomia
organitzativa>>. I és aquesta potestat d'autoorganització dels ens locals la
que constitueix una de les principals manifestacions del principí d'autonomia
local, principi que és reconegut constitucionalment (articles t37 i L4O
Constitució espanyola), estatutàriament (afticle 84.1 Estatut d?utonomia
de Catalunya), i al mateix ordenament local (art. 1.L i 7.2 LBRL ¡ 3 i 46.3.
del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya) i que ha
de ser entès, a l'empara de la definició continguda a l'article 3 de la Carta
Europea d'Autonomia Local, signada pels estats membres del Consell
d'Europa, com <<el dret i la capacitat efectiva de les Entitats locals d'ordenar
i gestionar una part important dels assumptes públics, en el marc d ela llei,
sota la seva responsabilitat i en benefici de llurs habitants>>.
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Article z. Àmbit d'aplicació subjectiu

Article 2.3

L'art. 2.3 de l'Ordenança sembla referir-se als subjectes obligats que
contempla l'art. 3.4 de la Llei L9/20L4, de 29 de desembre, d€
transparència, dret d'accés a la informació pública i bon govern, és a dir, als
partíts polítics, a les associacions i fundacions vinculades, a les
organitzacions sindicals i empresarials i a les entitats privades que, o bé
percebin subvencions o ajuts públics de més de 100.000 euros anuals, o bé
el quaranta per cent de llurs ingressos anuals procedeixi de subvencions o
ajuts públics, sempre que aquesta quantitat sigui superior a 5.000 euros.

Al respecte, convé fer alguns suggeriments al redactat proposat del referit
art. 2.3 de I'Ordenança:

En primer lloc recomanem, tot reiterant la previsió legal, esmentar o
relacionar explícitament els citats subjectes obligats a què es refereix
l'art. 3.4 de la Llei L9/20L4, per tal d'evitar una remissió a la norma
legal.

Així mateix, aquest art. 2.3 inicia el redactat prescrivint que <<les

obligacions de transparència establertes en el Títol II (entenem, de la
mateixa Ordenança) també seran aplicables a (...)" aquests subjectes
obligats per l'article 2.3 de l'Ordenança. Tenint en compte que el Títol
II de l'Ordenança té per objecte "De la Transparència, la Participació i

la reutilització" i regula, per tant i entre d'altres continguts, tant els
deures de publicitat activa (Capítol 2n) com el dret a l'accés a
informació pública (Capítol 3r), entenem que aquesta prescripció és
incoherent amb allò disposat a l'article 3.4 de la Llei t9/20L4, segons
el qual, a aquests subjectes tan sols se'ls exigeix el compliment de
les "obligacions de transparència establertes pel títol II' de la Llei
t9/2OL4, és a dir, relatives als deures de publicitat activa i

reutilització de la informació. De tot l'anterior s'infereix que, per tant,
als subjectes referits a I'article 2.3 no se'ls pot aplicar tot el contingut
normatiu del Títol II de l'Ordenança.

La previsió continguda a I'article 3.6 de la Llei I9/20L4, segons la
qual <<cada subjecte obligat és responsable de la informació que
inclou en el seu portal de transparència i de la que incorpora al Portal
de la Transparència, en compliment del que estableix aquesta llei> ha
de predicar-se necessàriament de tots els subjectes obligats pels
apartats 1 a 3 de l'article 2 de l'Ordenança, i no només d'aquells
referits a I'apaftat 3. Així doncs, podria reiterar-se aquesta previsió
legal en relació amb tots aquests subjectes obligats.
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Nou apartat 4rt

Per tal de completar la relació de subjectes obligats, convindria introduir un
nou apartat (4rt) en I'afticle 2 de l'Ordenança que vingui explícitament a
recollir la previsió que disposa I'apaftat 2n de I'article 3 de la Llei L9/2Ot4.
Aquest precepte es refereix a:

persones físiques o jurídiques que exerceixen funcions públiques o
potestats administratives, que presten serveis públics o que perceben
fons públics per a funcionar o per a dur a terme llurs activitats per
qualsevol títol jurídic; i a

persones físiques o jurídiques que duen a terme activitats qualifÍcades
legalment com a serveis d'interès general o universal.

En aquest sentit, sembla que I'article 6.3 de l'Ordenança s'hi refereix a

aquest col.lectiu de subjectes obligats, fent referència a

"beneficiaris/adjudicataris/contractistes". Tanmateix, però, entenem més
raonable la seva previsió en l'article 2 de l'Ordenança, que té per objecte
aclarir quin és l'àmbit subjectiu de l'Ordenança.

També s'hi refereix l'article 7.3 de I'Ordenança, el contingut del qual
entenem que seria més oportú refondre en el present afticle 2, relatiu a
l'àmbit subjectiu.

Fóra bo, a més, que l'Ordenança, en aquest mateix article 2, es fes ressò
del règim normatiu que s'imposa a aquests subjectes, d'acord amb el que
disposa I'art.3.2 de la Llei L9/20L4, és a dir, que en aquests casos:

el compliment de les obligacions establertes per la Llei L9/20L4 no
l'han de fer efectiu directament aquestes persones físiques o
jurídiques, sinó l'Administració responsable amb la que es vinculen o
relacionen;

a aquest efecte, aquestes persones i entitats privades se'ls exigeix
tan sols el "deure d'informar I Administració"; i

en darrer terme, l'objecte d'aquesta informació a subministrar ha de
concretar-se tan sols a <<les activitats directament relacionades amb
I'exercici de funcions públiques, la gestíó de serveis públics i la
percepció de fons públics, i de les activitats que restin dins la
supervisió i el control de l'Administració en el cas de serveis d'interès
general o universal, així com de les retribucions percebudes pels
càrrecs directius si el volum de negoci de l'empresa vinculat a
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activ¡tats dutes a terme per compte de les administracions públiques
supera el vint-i-cinc per cent del volum general de I'empresa.>>

En darrer terme, el règim contingut al citat art. 6.3 aborda també les
condicions exigibles al lliurament d'informació per part d'aquests subjectes
beneficiaris o contractistes a lAdministració responsable amb la que es
vinculen. A part de l'exigència que aquesta informació es presenti en
formats oberts, reutilitzables i amb la major desagregació possible i inclusió
de metadades, el precepte es limita en canvi a exigir que l'obligació de
lliurar la informació es faci <<en el termini i les condicions que determini la
unitat responsable>> del Consell Comarcal, la qual cosa suposa una incertesa
que seria convenient esvair amb una major concreció normativa, o bé
determinant un règim específic que reguli el lliurament, o bé establint
mínimes exigències o criteris a l'efecte.

Igualment convindria fer palès en aquest nou precepte, que es suggereix
introduir amb un nou art. 2.4 de l'Ordenança, la previsió ja continguda a

l'article 7.3 in fine de l'Ordenança, relativa al deure de fer constar en els
contractes, convenis o bases de convocatòríes les condicions de lliurament
d'informació dels contractistes o beneficiaris, en compliment del que disposa
l'art. 3.5 de la Llei L9/20t4.

Capítol Primer del Títol II (articles 7 a 1<r)

El Capítol Primer del Títol Segon de l'Ordenança, titulat "Disposicions
generals en matèria de transparència i participació per mitjans electrònics"
conté 4 articles (del 7 al 10) que, al seu torn, preveuen diversos aspectes
gu€, o bé resulten redundants respecte d'altres previsions, ja sigui
contingudes a la mateixa Ordenança, ja sigui previstes a la Llei L9/2014, o
bé entenem que serien millor tractats en altres moments de la regulació de
l'Ordenança. En aquest sentit:

L'apartat 2n de I'article 7 de l'Ordenança sembla fer al'lusió als
àmbits d'aplicació subjectiu i objectiu de l'Ordenança. Pel que fa al
primer, el precepte es refereix a un terme no definit prèviament -
informació general del "sector públic"-, que probablement
s'identifiqui amb el contingut de l'article 2.t de l'Ordenança, la qual
cosa, de ser així, hauria de ser aclarida o, en qualsevol cas, valorar
l'opció de suprímir-ne la referència, atès que l'àmbit subjectiu
d'aplicació de l'Ordenança ja ha estat definit. En relació amb l'àmbit
objectiu, el mateix article 7.2 de l'Ordenança empra el terme
"informació vinculada a la transparència (...)", essent aquest un
concepte jurídic indeterminat que caldria evitar, en no haver estat ni
prèviament ni legal definit. En darrer lloc, aquest mateix article 7.2
de l'Ordenança fa al.lusió al deure de respecte dels <<drets de la
ciutadania, especialment en relació a les dades de caràcter personal>>,
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essent aquesta previsíó redundant i reconduïble als límits legals que
la Llei L9/2OL4, als seus articles 2L, 23 i 24, preveu tant per a la
transparència activa (difusió d'informació pública) com per a I'exercici
del dret d'accés a informació pública (transparència passiva), i als
que alhora fa al.lusió l'article 14 de l'Ordenança.

Pel que fa a l'apartat 3r de l'article 7 de l'Ordenança, en remetem als
nostres comentaris al voltant de l'article 2 de l'Ordenança, relatiu a
seu àmbit d'aplicació subjectiu, en el sentit que considerem adient
traslladar-hi el seu contingut, per les raons més amunt exposades.

En relació amb l'apartat 4rt de l'article 7 de l'Ordenança, que té per
objecte aclarir les finalitats de la transparència (retiment de comptes
i avaluació permanent), ens sembla que el precepte s'aproxima a una
voluntat de regular el procediment d'avaluació interna del grau
d'acompliment dels deures de transparència, avaluació que imposa la
Llei t9/2O14 al costat de l'avaluació externa del compliment de la Llei
t9/2OL4 que el seu Títol VIII encomana al Síndic de Greuges. A
banda de la difícil comprensió de l'abast que cal atribuir a la remissió
que el precepte de l'Ordenança conté al seu article 10 (participació
ciutadana), convé aquí afirmar que el precepte es limita a anomenar
els termes d' "avaluació permanent" o "indicadors objectius", però
resta lluny de donar compliment al mandat previst a I'article 6.3 de la
Llei L9/2OL4, segons el qual, és necessari l'establiment de
procedíments basats en indicadors objectius per a avaluar el
compliment de les obligacions de transparència, havent de garantir
aquests procediments la participació tant d'experts independents com
dels ciutadans. Convindria, doncs, que l'Ordenança dediqués part del
seu afticulat a regular el procediment i condicions d'exigibilitat i

exercici d'aquesta funció avaluadora en el si de la Corporació local,
tot identificant els procediments d'avaluació i indicadors objectius,
així com explicitant la cabuda i les condicions que en els mateixos
tindran els experts i els ciutadans.

L'apartat 5è de l'article 7 de I'Ordenança entenem que resta mancat
de contingut que justifiqui la seva permanència, atès que remet el
contingut a difondre en matèria de transparència activa a allò que en
determinin les disposicions vigents. En qualsevol cas, aquesta
remissió legal correspondria copsar-la en el lloc oportú de
l'Ordenança, és a dir, on es regulen els continguts a difondre de
manera activa (Capítol Segon d'aquest Títol II).

Tant l'article 7.6 (difusió d'informació per mitjans electrònics), com
I'afticle B (condicions tècniques) i l'article 9 (Portal de Transparència)
venen a recollir principis, requeriments i condicionants tècnics
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relatius a la transparència activa o difusió d'informació pública que la
Llei L9/2014 prescriu al llarg dels seus articles 5 i 6.

En efecte, en aquests preceptes s'al.ludeix als deures previstos a
l'article 5 de la llei L9/2O14, segons el qual els subjectes obligats han
de garantir la transparència de la informació pública per mitjà d'un
sistema integral d'informació i coneixement en format electrònic (al
que es refereix I'art. 7.6 de l'Ordenança), el disseny del qual s'ha de
fonamentar en l'ús preferent dels sistemes de gestió de documents
públics, com a facilitadors de dades i documents autèntics, en el marc
d'interoperabilitat del sector públic, i d'accés fàcil i gratuït.

Alhora la informació s'ha de fer pública en la seu electrònica (que es
regula a I'article 16 de l'Ordenança) -d'una manera clara,
estructurada i en format reutilitzable-, tot i que, simultàniament, el
sistema integral d'informació es fonamenta també en el Portal de la
Transparència organitzat i gestionat per l'Administració de la
Generalitat, entès com 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 (al Portal de
Transparència de la Generalitat s'hi refereix l'article 9.1 de
I'Ordenança).

Paral.lelament, i d'acord amb I'article 5.5 de la Llei L9/20L4, les
administracions tenen la facultat de crear llurs propis portals de
transparència, l'accés al contingut dels quals s'ha de facilitar des del
Portal de la Transparència de la Generalitat, d'una manera
interconnectada i que faciliti la integració, havent de de disposar d'un
cercador que permeti un accés ràpid, fàcil i comprensible a la
informació i que incorpori mecanísmes d'alerta sobre les dades que
s'han actualitzat, havent de contenir l'enllaç de la seu electrònica i

havent de complir les recomanacions de la Iniciativa d'Accessibilitat
Web per a facilitar-hi I'accés a les persones amb discapacitat (aspecte
aquest darrer al que es refereix l'art. 8.1 de l'Ordenança).

És l'article 9.2 de l'ordenança el que anuncia I'existència d'un Portal
de la Transparència del Consell Comarcal del Baix Llobregat, QU€
sembla identificar-se amb el "Poftal d'Internet" que regula l'article 15
de l'Ordenança.

Per aquest motiu, entenem que els continguts referits, integrats en
preceptes consignats als afticles 7.6,8 i 9 de l'Ordenança, podrien
tenir un millor encaix en el Títol III de l'Ordenança, dedicat als
"Instruments per a la gestió administrativa".
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Tanmateix també és cert que d'altres continguts palesats en l'article
8 de I'Ordenança es troben en íntima connexió amb els deures
genèrics de transparència que l'article 6 de la Llei L9/2OL4 imposa als
subjectes obligats, en relació amb la difusió d'informació pública (per
tant, transparència activa).

En aquest sentit, I'art. 6 de la Llei L9/2OL4 exigeix veracitat i

objectivitat en els continguts a difondre, difusió constant i

actualitzada permanentment, organització de la informació fàcilment
accessible i comprensible, ordenació temàtica dels continguts (amb
criteris temàtics i cronològics, seguint el quadre de classificació
documental comparatiu i incorporant-hi índexs o guies de consulta), i

facilitació de la consulta de la informació amb l'ús de mitjans
informàtics en formats fàcilment comprensibles i que permetin la
interoperabilitat i la reutilització.

En la mesura que aquests deures representen exigències i

condicionants directament relacionats amb els continguts de
publicitat activa, constituirien un contingut normatiu adient a mode
d'article capçalera o introductori del Capítol Segon d'aquest Títol II de
l'Ordenança (relatiu a la "Publicitat activa i Reutilització").

Convé però exceptuar d'aquesta recomanació el contingut normatiu
que incorpora la primera paft de I'apartat 5è de l'article I de
l'Ordenança: en referir-se a sistemes de comunicació electrònica
entre lAdministració i la ciutadania (constància de l'emissió, de la
recepció, del contingut i de la identificació del remitent i destinatari),
no sembla tenir encaix en la regulació de la publicitat activa, sinó
més aviat en el Capítol Segon del Títol IV de l'Ordenança ("Gestió del
procedi ment Ad min istratiu electrònic").

És necessari detenir-nos en el darrer incís que esmenta I'afticle 8.5
de l'Ordenança, que al.ludeix expressament a la necessitat que la
difusió d'informació pública incorpori, <<en tot cas, la data
d'actua lització>>.

Aquesta previsió hauria d'ampliar-se per tal d'assolir-ne una òptima
regulació, ajustada a les exigències de l'article 6.1 b) de la Llei
L9/20L4, que prescriu el deure de garantir que la informació es
difongui de manera constant i s'actualitzi 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.>>

Aquest objecte regulatori hauria de ser traslladat i desenvolupat al
posterior article 11.2 de l'Ordenança que, en el marc de la regulació
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de la publicitat activa, torna a tractar l'exigència d'actualització de la
informació difosa.

Atès que en la norma legal en cap moment s'estableixen terminis
màxims que assegurin una adequada actualització dels continguts,
distingint segons les matèries, entenem que la norma local hauria de
fer un pas més enllà i esmenar les mancances legals, en el sentit, en
aquest punt, de:

en primer lloc, fixar terminis d'actualització de les informacions
publicades, encara que es tracti de terminis generals que es
refereixin a les diferents matèries afectades per la informació,
però en qualsevol cas, tractar d'evitar fer dependre la freqüència
de I'actualització de la discreció administrativa, tal i com
actualment fa l'article tL.2 de l'Ordenança proposada, gu€
imposa el deure d'actualitzar la informació <<de forma periòdica i

amb la freqüència que es consideri adequada al compliment de
les obligacions legals vigents>>, previsió aquesta que no fa més
que generar inseguretat jurídica;

en segon lloc, fóra bo que la norma proposada exigís informar, en
tot cas, de la data, encara que fos aproximada, de la propera
actualització de cadascun dels continguts publicats, en benefici
d'una major informació i coneixement de la ciutadania.

Article rr. Obligacions de publicitat activa

Aquest article té per objecte relacionar els continguts mínims d'informació
que el Consell Comarcal té el deure de difondre.

Convé tenir present que l'article 6.2. Llei L9/2OL4 prescriu que les
obligacions de transparència establertes per aquesta llei són mínimes i

generals, i s'entenen sens perjudici de les que pugui establir d'una manera
més detallada i específica la legislació aplicable, en cada cas.

Observem que el llistat de continguts d'informació a difondre que relaciona
l'article 11 de l'Ordenança es limita a reproduir (i sintetitzar, en alguns
casos) enunciats d'informacions la difusió de les quals ja és prevista, amb
caràcter de mínims, en la norma legal citada, sense que, per tant, en cap
cas l'Ordenança proposada en concreti, desenvolupí o amplii el seu abast,
com podria haver fet i hagués estat desitjable que hagués fet.

No només obvia I'Ordenança concretar o desenvolupar continguts
d'informació pública a difondre sinó que, a més, introdueix en el llistat una
lletra "n." que al.ludeix a "qualsevol matèria d'interès públic". Aquesta
previsió significa introduir una clàusula oberta gu€, lluny de clarificar i
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millorar les exigències legals, suscita una major inceftesa i inconcreció a
l'hora d'esclarir els continguts d'informació que han de ser difosos
proactivament pel Consell Comarcal, alhora que sembla incoherent amb el
caràcter de mínims que es predica del llistat de continguts relacionats.

Recomanem, per tant, que en lloc de reproduir o inclús sintetitzar els
continguts a difondre segons les Llei L9/2OL3 i L9/2OL4, gu€ representen
un mínim indefectiblement exigible a la transparència activa, convindria fer
un esforç en el redactat de I'Ordenança per tal d'ampliar-los a d'altres
informacions d'interès general per a la ciutadania que convindria fer
públiques de forma proactiva, i a les que aquesta Oficina ja s'ha referit en
nombroses ocasions com a continguts mereixedors de publicitat activa. Ens
referim, per exemple, a la publicitat de les agendes dels representants
locals i responsables o directius, o a difusió de resolucions sobre activitats i

incompatibilitats de tot el personal públic municipal, i no només dels alts
càrrecs, entre d'altres informacions.

En aquest sentit, si finalment s'optés per no oferir un major detall de les
dades i informacions a difondre, convindria que el llistat de continguts
mínims proposat per l'Ordenança fos substituït per una mera remissió als
continguts mínims d'informació previstos al Capítol II del Títol II de la Llei
L9/2Ot4 (articles 8 a 15), la difusió dels quals és ja exigible legalment.

S'exceptua de les observacions palesades aquí el tractament dispensat en
l'Ordenança a la "informació sol.licitada amb més freqüència", respecte de
la qual la lletra "m." de l'apartat 1r de l'article 11 de l'Ordenança sí que opta
per procedir a concretar acuradament i deguda la freqüència exigible a
aquest efecte.

Article rz. Accés a la informació

L'objecte d'aquest afticle de l'Ordenança té a veure majorment amb les
condicions í requisits exigibles a les sol'licituds d'accés a informació pública
del Consell Comarcal, entre d'altres qüestions procedimentals.

D'acord amb l'article 26.1 de la Llei L9/20L4, L. les sol.licituds d'accés a la
informació pública han de permetre acreditar la identitat del sol.licitant
(recollit a l'apartat 3 de l'article t2 de l'Ordenança) i la identificació de la
informacíó precisa a la qual es vol tenir accés (recollit a l'apaftat 2 del citat
afticle de l'Ordenança).

Així mateix, I'esmentat article de la llei 19/20t4 igualment exigeix la
necessitat que la sol'licitud permeti tenir constància tant de la forma o el
format en què es prefereix tenir accés a la informació, com d'una adreça de
contacte, preferentment electrònica, que serveixi per a les comunicacions
entre el sol.licitant i lAdministració. D'aquests dos requeriments no es fa
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ressò, però, el text normatiu proposat, i atesa la preceptivitat dels
mateixos, així com la deguda completesa que ha de predicar-se de tota
norma, aconsellem que I'article L2 de l'Ordenança prevegi també aquests
altres dos requeriments.

En un altre ordre de coses, fóra convenient, tenint en compte quin és
I'objecte regulat en la present Ordenança proposada, que el seu article 12
prevegi i reguli, en compliment del mandat contingut a l'article 27.2 de la
Llei t9/20L4, el <<formulari electrònic senzill i fàcilment accessible que el
Portal de la Transparència ha de posar a disposició dels ciutadans>> a fi i

efecte de poder presentar sol.licituds per mitjans electrònics, o bé en
prevegi el mitjà alternatiu que es consideri oportú per a aquesta finalitat.

En darrer terme, en el moment en què l'apartat 2n de l'article L2 de
I'Ordenança exigeix adreçar les sol.licituds <<a l'organisme que gestioni la
documentació>> (que hauria de referir-se a <<informació/dadesr>) o a la Unitat
responsable de la gestió de la informació prevista a I'article 13 següent
("Comissió d'Administració Electrònica, Transparència i Comunicació"),
convindria que afegís que, en compliment de l'article 66.1 f) de la Llei
39/20L5, cal que en la sol.licitud s'indiqui el codi d'identificació d'aquest
òrgan o unitat administrativa, tenint en compte que la Seu electrònica de la
corporació ha de contenir un llistat amb els codis d'identificació vigents. Tot
això passa per tenir en compte, d'altra banda, que aquesta exigència no pot
impedir en cap cas el dret que assisteix la ciutadania de presentar la
sol.licitud en el registre de qualsevol dels subjectes que integren el "sector
públic", definit a l'article 2.L de l'esmentada Llei 39/20L5, en consonància
amb l'establert al respecte a l'article 30 de la Llei L9/2014 (relatiu a la
"derivació de les sol.licituds").

Article 13. Comissió d'Administració Electrònica, Transparència i
Comunicació

L'apartat primer d'aquest article atribueix la competència per a tramitar les
sol.licituds d'accés a la "Comissió d'Administració Electrònica, Transparència
i Comunicació" del Consell Comarcal. El precepte respon al mandat genèric
contingut a l'article t9.2 de la Llei t9/2OL4, per tal que els subjectes
obligats adoptin les mesures organitzatives per al compliment del dret
d'accés.

Tanmateix, però, el precepte oblida fer cap referència a l'atribució específica
de la competència per a "resoldre" les sol.licituds d'accés. Tenint en compte
que l'article 32 b) de la Llei L9/20L4 atribueix a competència per a resoldre
les sol.licituds d'accés a la informació pública, en el cas de les sol.licituds
adreçades a l'Administració local, <<als òrgans que determinen les normes
organitzatives pròpies i, si no n'hi ha, a I'alcalde o el president, o l'òrgan en
què aquests deleguin.>>, convindria que I'Ordenança preveiés expressament
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l'atribució de la competència resolutòria, sempre que tingui la intenció
d'evitar que aquesta competència recaigui, ex lege, en la persona titular de
la presidència del Consell Comarcal.

L'anterior recomanació ha de completar-se amb diversos mandats
continguts a la Llei estatal bàsica L9/20L3, com ara el de l'art. 2L.3 Llei
L9/20t3, que imposa amb caràcter bàsic un clar mandat a tots els
subjectes obligats d' <<identificar clarament l'òrgan competent per a conèixer
les sol.licituds d'accés>>; o el de l'art. t9.4 de la Llei t9/2O13, que igualment
amb caràcter bàsic determina que, quan la informació hagi estat elaborada
total o essencialment per un altre subjecte, serà aquest el competent per
resoldre la sol.licitud, encara que en el moment actual ja no detingui la
informació.

Article L4. Límits a I'accés i accés parcial. Inadmissió de les
sol.licituds

D'acord amb l'articleT de la Llei L9/2O14, els límits legals que el seu títol III
estableix per al dret d'accés a la informació pública són ìgualment aplicables
i exigibles a les obligacions de transparència activa. És per aquest motiu
que convindria reconsiderar l'actual ubicació de l'article L4, en el sentit que
és inserit en el Capítol Tercer del Títol II de l'Ordenança ("Accés a la
Informació"), quan probablement seria més ajustada a llei la seva
incorporació al Capítol Primer ("Disposicions generals en matèria de
transparència i participació per mitjans electrònics"), tot referint-se, així, a
llur aplicació a qualsevol de les manifestacions/obligacions de transparència
(activa o passiva).

Article 16. Seu electrònica

D'acord amb l'afticle 38 de la Llei 40/2015, convé tenir present que les
Administracions públiques, a més d'haver de determinar les condicions de la
Seu i el seu contingut -que és d'acord amb les informacions mínimes la
difusió de les quals exigeix l'article 10 de la Llei 29/2OL0-, (<€n qualsevol
cas haurà de garantir-se la identificació de l'òrgan titular de la seu, així com
els mitjans disponibles per a la formulació de suggeriments i queixes.>>

Article 17. Registre electrònic general

La regulació del nou registre electrònic general pofta causa en la nova
regulació que preveu la Llei 39/20L5, que en el seu article 16 introdueix al
respecte destacades novetats, en establir primerament el deure que cada
Administració disposi d'un únic registre electrònic general, que substitueixi
els tradicionals registres presencials, i on s'hi puguin adreçar no només els
documents dirigits als òrgans administratius d'una Administració, com ara el
Consell Comarcal, sinó també als ens vinculats o que en depenen.
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L'apartat 3r de I'article L7 de l'Ordenança, pel que fa a la presentació de
documents i el còmput de terminis estableix que l'accés al registre
electrònic es podrà fer durant les 24 hores del dia, tot i que el registre <<es

regirà per la data i l'hora oficials.>> En aquest sentit, no podem passar per
alt que I'article 16 de la Llei 39/20L5, en el paràgraf 4rt del seu apartat 1r,
exigeix que les disposicions de creació dels registres electrònics hagin
d'especificar tant <<l'òrgan o unitat responsable de la seva gestió, així com la
data i hora oficial i els dies declarats inhàbils.>

En un altre ordre de coses, I'apartat Bè de I'article t7 de l'Ordenança
prescriu explícitament que <<el Registre electrònic general estarà habilitat
únicament per a la presentació d'escrits i sol.licituds, així com de
documentació en format electrònic que pugui completar els escrits i

sol.licituds respecte dels tràmits i procediments accessibles per via
electrònica. A aquests efectes, el Consell Comarcal del Baix Llobregat
publicarà els formats admesos.>> Per tal d'evitar confusions i possibles
contradiccions amb les prescripcions legals que operen en aquesta matèria,
seria convenient modificar aquest redactat proposat en el sentit de fer-lo
compatible, de forma clara i entenedora, amb les exigències de l'article 16
de la Llei 39/2015, que preveu que en el Registre Electrònic General de
cada administració es facin els assentaments de "tot document que sigui
presentat o que es rebi". En aquest sentit, l'apartat 5è del precepte legal
estableix l'obligació expressa de digitalitzar tots els documents que es
presentin de manera presencial davant I'administració, tasca que correspon
fer-la a I'oficina d'assistència en matèria de registres -que ve a substituir
els anteriors registres presencials-. En coherència, I'apartat 7è obliga a fer
pública, no una relació de registres, sinó la relació d'oficines d'assistèncÍa
per a la presentació no electrònica de documents.

Article 23. Mitjans per a I'acreditació de la representació de la
persona interessada

És en aquest article, que té per objecte la regulació de la representació de
les persones interessades, així com la seva acreditació, on podria tenir
encaix la previsió i regulació de l'exigible "registre electrònic
d'apoderaments", d'acord amb el mandat consignat a l'article 6 de la Llei
39/20Ls.

Article 24. Criteris i condicions per a la gestió dels procediments
electrònics

Les previsions contingudes en aquest precepte han de paftir, a mode de
fonament legal preceptiu, de les noves exigències que la Llei 39/2OL5
introdueix al respecte en els seus articles 70 i71, relatives a la necessitat
que I'expedient administratiu tingui sempre format electrònic, o al deure
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que el procediment administratiu hagi de ser impulsat i tramitat en
qualsevol cas per mitjans electrònics, alhora que amb ple respecte als
principis de transparència i publicitat.

Article 26. Presentació de documents electrònics per la ciutadania

En el seu apartat 1r l'article conté una afirmació que pot generar confusió i

ser mal interpretada en el sentit de poder contravenir el règim legal vigent
pel que fa a l'ús de mitjans electrònics per la ciutadania. Ens referim al
moment en què estableix que <<la ciutadania presentar[an] documents en
format electrònic per a la realització de tràmits i gestions administratives.>>
En efecte, una afirmació com aquesta ha de ser aclarida, atès que tan sols
pot ser admissible en el cas de respectar les prescripcions contingudes a
l'article 14 de la Llei 39/20L5, és a dir, tant el dret que en termes generals
ostenten les persones físiques de poder escollir els mitjans electrònics com
a forma de relacionar-se amb les Administracions, com el deure de fer-ho
les persones jurídiques ientitats sense personalitat jurídica o, en
determinats casos, també algunes persones físiques. Respectuós amb
aquestes previsions legals es mostra el redactat dels articles 29.L i 30.1 de
l'Ordenança.

Convé tenir present que l'apartat 3r del referit article L4 de la Llei 39/2OL5
obre la possibilitat que, mitjançant disposició reglamentària, cadascuna de
les administracions pugui establir l'obligació de relacionar-se amb elles a
través de mitjans electrònics per a determinats procediments i per a cefts
col.lectius de persones físiques quan, per raó de llur capacitat econòmica,
tècnica, dedicació professional o altres motius, resti acreditat que tenen
accés i disponibilitat dels mitjans electrònics necessaris.

A mode de comentari merament formal, s'observa que aquest article de
I'Ordenança hauria de tenir el número 25 d'identificació, i no pas el 26, la
qual cosa farà alterar la numeració correlativa de I'articulat posterior.

Article 3o. Notificació electrònica

Tant l'apartat 4rt com el 5è de I'article, en descríure els condicionants per
tal d'entendre rebutjada la notificació electrònica, obliden afegir, juntament
al transcurs del termini de 10/5 dies des de la posada a disposició de la
notificació, la necessària "manca d'accés" al contingut de la notificació,
d'acord amb l'article 43.2 de la Llei 39/2015.

Capítol Tercer del Títol fV (Documents electrònics)

L'article 27 de la Llei 39/2OL5, relatiu a la validesa i eficàcia de les còpies
autèntiques fetes per les Administracions públiques tant de documents
públics administratius com de documents privats, introdueix força novetats
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al respecte, com ara el deure d'haver de crear un registre de funcionaris
habilítats per a la realització de les còpies autèntiques, o la possibilitat que
les administracions emetin còpies autèntiques mitjançant una actuació
administrativa automatitzada, que és objecte de regulació precisa als
articles 4L i 42 de la Llei 40/2015.

Fóra bo tenir en compte la possibilitat que, en el si del Capítol Tercer del
Títol IV de l'Ordenança, relatiu a "Documents electrònics", pugui introduir-
se un article que prevegi el règim aplicable a les còpies documentals, essent
aquesta una òptima ocasió per tal de concretar i desenvolupar els preceptes
legals citats.

Article 89. Règrm sancionador. Competències en el procediment
sancionador per infraccions en matèria de transparència

Dins del seu Títol VII ("sistema de garanties"), la Llei L9/2OL4 preveu un
Capítol II dedicat al "règim sancionador" per infraccions en matèria de
transparència.

L'article 39.3 de I'Ordenança preveu, sense major distinció, que <<l'exercici
de la potestat sancionadora prevista a la legislació vigent i (a) la present
Ordenança correspondrà al president o l'òrgan en que delegui>>.

Prenent com a base I'article 103.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, gu€ estableix amb caràcter imperatiu que <[]es competències
d'instrucció i de resolució del procediment sancionador no es poden atribuir
a un mateix òrgan.>>, els articles 86 a 89 de la referida Llei L9/2O14 tenen
per objecte establir criteris d'atribució competenbial en l'exercici de la
potestat sancionadora en matèria de transparència i bon govern, tot
distingint entre les potestats d'incoar el procediment sancionador, d'instruir-
lo i finalment de resoldre'1.

Tanmateix, aquestes previsions legals respecte a cadascuna de les fases en
què es substancia el procediment sancionador, convindria que fossin
complementades i concretades a l'Ordenança gu€, per tant, hauria de
distingir la concreta atribució de competències tant per a la incoació, com
per a la instrucció i per a la resolució del procediment sancionador, en el si
de I'organització administrativa del Consell Comarcal.

Necessitat de previsió o remissió al règim legal vigent aplicable amb
caràcter supletori

Atesa la pluralitat i alhora complexitat de les matèries que constitueixen
l'objecte normatiu regulat a I'Ordenança, es troba en falta la previsió entre
el seu articulat d'una disposició addicional en què es citin les normes legals
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que necessàr¡ament han de complementar, amb caràcter supletori, la
regulació parcial Çu€, respecte de les matèries regulades, ofereix
l'Ordenança.

En aquest sentit, entenem de cabdal importància referir-se a la necessària
aplicació, en tot el no previst per l'Ordenança, i entre d'altres, de lleis com
la Llei t9/2OI3, la Llei L9/2OL4, la Llei 39/2Ot5, la Llei 26/2OtO, o la Llei
29 /2OLO, anteriorment cítades.

Codi de conducta dels alts càrrecs

D'acord amb el mandat establert a I'art. 55.1 de la Llei L9/20L4, convé
també recordar que els ens locals <<han d'elaborar un codi de conducta de
llurs alts càrrecs que concreti i desenvolupi els principis d'actuació a què fa
referència I'apartat 1, n'estableixi altres d'addicionals, si escau, i determini
les conseqüències d'incomplir-los, sens perjudici del règim sancionador
establert per aquesta llei.>

Aquest Codi de Conducta, l'aprovació del qual és ja exigible a data d'avui,
en atenció a la DF 4a de la llei de referència, esdevé una eina normativa
essencial, entre d'altres raons, per la seva funció de norma "en blanc"
cridada a integrar el contingut punible de la infracció greu en matèria de
bon govern continguda a l'art. 78.3 g) de la Llei L4/20L9, relativa a
l'incompliment dels <<principis de bona conducta establerts per les lleis i els
codis de conducta, sempre que no constitueixin una infracció molt greu.>>

Barcelona,ll de novembre de 2016

òliver Garcia Muñoz
Tècnic jurista
Area de legislació i assumptes jurídics

Vistiplau

òscar Roca Safont
Cap de l'Àrea de legislació i

assumptes jurídics
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