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Al.legacions de l'Oficina Antifrau de
Catalunya a l'Ordenança reguladora
de la Transparència i lAdministració
Electrònica del Consell Comarcal
d'Osona

El Ple del Consell Cornalcal d'Osona va apro\/ar inicialment l'Ordenança
reguladora de la Transparència i i'Administració Electrònica.

La proposta normativa se sotmet a informació púrblica pel termini de 3o dies
hàbils, per a la forrnulació d'aì.legacions i suggeriments, d'acord amb la
publicació de i'edicte corresponent al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya núrn. 7z9o, de 4 de gener de zot7.

Les presents obsen'acions i suggeriments de l'Oficina Antifrau de Catalun)'a (en
endavant, I'OAC) al text de I'Ordenança són emesos a l'ernpara dels article r i 3
de la Llei r4f zoo9, de 5 de novembre, de I'OAC, així com de l'article r3.z d) de
les Normes d'actuació i Règim Intern (NARI), segons el qual, correspon a Ìa
Direcció de Prevenció formular al director o directora de I'Oficina propostes i
recomanacions sobre disposicions normatirres vigents o en tràrnit d'aprovació
perquè les elevi al Parlament, al Govern, als ens locals i, en els termes en què la
nortnativa ho permeti, a les institucions i els organismes estatals, comunitaris i
internacionaìs.

Així, aquestes al.legacions que tot seguit passeÍì a formulal pretenen incidir
particularment en aquells aspectes del text projectat eü€, directament o

indirecta, guarden reìació amb els àmbits sobre els que recauen les funcions que
la LOAC atribueix a I'OAC anb I'objectiu d'enfoltir la integritat de les
institucions i dels servidors públics.

1



OFICINA

OÉ CATALUNYA

Article z. Àmbit d'aplicació subjectiu

Aqtrest precepte incorpola allò previst a l'articìe 3 de la Llei t9f zot4, de z9 de

desembre, de transparència i accés a la inforrnació pirblica (en endartant Llei
tg lzot4) . Considerern, però, que caldria recollir la previsió legal segons la qual
el cornpliment de les obligacions estabìertes pel la Lleitglzol4 no l'han de fer
efectiu directament aquestes persones obligades, sinó l'administració
responsable amb la que es r.incuìen o relacionen, per la qual cosa a aquestes

persones o entitats privades se'ls exigeix tan sols el "deure d'inforrnar
l'Administració" i ltomés en relació amb ,.les actir.itats directarneut relacionades

amb I'exercici de funcions pírbliques, la gestió dels serveis públics i la percepció

de fons públics, i de les actir.itats que restin dins la supervisió i el control de

l'Adrninistració en el cas de sen,eis d'interès general o univelsal, així com de les

retribucions percebudes pels càrrecs dilectius si el volum de negoci de l'empresa

r.inculat a activitats dutes a terrne per compte de les adrninistracions públiques
supera el vint-i-cirìc per cent del volum general de l'empresa. rt

Alhora seria oportÍr que ì'Oldenança corìcretés les condicions exigibles al

lliurament d'informació per part d'aquets subjectes beneficiaris o contractistes a
I'Administració responsable amb la que es vinctilen, o bé determinant un règim
específic que reguli el lliurament, o bé establint mínimes exigències o criteris a

I'efecte.

Igualment, caldria destacar la previsió relativa al deure de fer constar en els

contractes, les obligacions dels adjudicataris de facilitar la informació establerta
pel la llei en compliment del que disposa l'article 3.S de la Llei tglzor4.

La previsió continguda a ì'article 3.6 de la LIei tglzo14, segons la qual ..cada

subjecte obligat és responsabie de la infonnació que inclou en el seu portal de

tlansparència i de la que incorpora al Poltal de la Transparència, en compliment
del que estableix aquesta lleiu ha de predicar-se de tots els subjectes obligats de

I'article z de l'ordellarlça, per tant caldlia fel esment a aquesta prer.isió legal.
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Article 3. Responsables de I'aplicació de l'Ordenança

Estableix i'ordenança que <Els representants locals i els titulars de ìes unitats
encarregades dels àmbits organitzatius del Conseli Comarcal d'Osona poden ser
responsables deì compliment dels denres i les obligacions establerts en aquesta
ordenança.,
Per la seva banda I'article 4 de la Llei tglzot4 estabieix quins són els

responsables de l'aplicació d'aquesta llei sense deixar marge al dubte sobre a qui
s'atribueix la responsabilitat. Entenern, doncs, que I'ordenança s'ajustaria a la
legalitat si eliminés l'expressió "poden ser> per I'imperatill "són".

Article 11. Avaluació del complirnent de les obligacions de
transparència

Estableix el precepte

1. ..L'avaluació del cornpliment de les obligacions de transparència es
realitza mitjançant un informe que elabora anualment el Consell
Comalcal d'Osona i/o per avaluació que arnb caràctel independent
elabori una entitat de reconegut prestigi en matèria de transparència.

2. t...1
3. En l'elaboració de l'avaluació s'ha de garantir la participació d'experts

independents i dels ciutadans i ciutadanes.
4. Els indicadols d'avaluació s'han de difondre en format obert a trar'és del

Portal de la transparència.,

A la vista d'allò establert per l'article 6.3 de la Llei tglzor4 ,.els subjectes
obligats han d'establir procedirnents basats en indicadors objectius per avaluar
el compliment de les obligacions de transparència. En els plocediurents
d'avaluació s'ha de garantir la participació d'expelts independents i dels
ciutadans. >

L'Ordenança està cridada a arr-rpliar I'abast de la norma amb rang de ìlei, per
aquest motiu consiclelenl que seria convenient que el text regulés els canals i
condicions en què ha d'instl'ullentar-se la necessària participació d'experts
indeper-rdents i dels ciutadans i ciutaclanes i fins i tot es podria avançal en

collcretal quins seraìl els indicadors d'avaluació de les obligacions en matèria de

tlanspar'ència.
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c¿pÍror sEGoN. PUBLICITAT ACTIVA r REUTILITZ{CIa (Articles
rz a t5)

A I'apartat r de l'article tz es fa leferència a la "informació establelta en matèr'ia

de tlanspar'ència i bon go\/erll vigent> i respecte d'aquesta es prescriu que és el

Consell qui la difondrà.

Darzant la manca de relació d'infolmacions afectades per aquest precepte, s'ha

d'entendre que ì'ordenança fa nna remissió a l'article B de la Llei tgfzot4,
aspecte que, per tal d'afavorir la seguletat jurídica, seria bo que l'Ordenança

mencionés de lnanera explícita.

Així nrateix, conr'é tenir present que l'article 6.2 de la Llei tglzor4 prescriu qtte

"les obligacions de transparència establertes per aquesta llei són rnínimes i
generals, i s'entenen sens perjudici de les que pugui establir d'una tnanera més

detalìada i específica la legislació aplicabler.

Recomanenì que en lloc de fer una remissió a la norma, I'ordenauça arnpliï els

continguts a difondle i els estengui a d'altres informacions d'interès general per

a la ciutadania que convindria fer púbìiques de manera proactiva, cotn ara, la
difusió de resolucions sobre activitats i incompatibilitats de tot el personal

públic nunicipal i no només dels alts càrrecs, entre d'altres informacions. En

tot cas, si finalment s'opta per la tècnica de la remissió normativa convindria
localitzar eìs preceptes de la Llei tglzot4 aplicables, és a dir, articles B a 15.

Exceptuem d'aquesta obselvació, el punt 3 de l'article tz,.informació que sigui

sol.licitada amb niés freqäència, respecte de la qtral I'oldenança sí que ha
prer.ist concletar acuradament la freqtiència exigible a aquest efecte.
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c¿pÍror TERCER. accÉs A I-A INFoRM rcrÓ (Articles t6 i tz)

D'acold amb l'article z6.t de la Llei tglzot4, les sol.licituds d'accés han cle

permeti'e acreditar la identitat del sol.licitant i ia iclentjficació de la informació
plecisa a la qual es vol tenir ac.cés. Així rnateix, l'esmentat article igualment
exigeix la necessitat que la sol.licitud permeti tenir constància tant de la forma o
el format en qr"rè es prefereix tenir accés a la informació, com ttna adreça de
contacte, pleferentment electrònica, que sen'eixi per a les cornunicacions entle
el sol.licitant i l'Administració. D'aquests requisits rlo es fa ressò el text de
I'Ordenança. Aquests aspectes són preceptius laó pel la qual aconsellem la seva

inclusió.

En altre oldre de coses, fora convenient que dins d'aquest capítoì tercer i en
conrpliment del mandat de I'article 27.2 de la llei t9lzot4, el ,,folmulari
electr'ònic senzill i fàcilment accessible que el Portal de la Transparència ha de
posal a disposició dels ciutadans> I'Ordenança a fi i efecte de poder presentar
sol.licituds per mitjans electrònics, en plevegi el mitjà alternatiu que es

consideri oportú per a aquesta finalitat.

Així rnateix, en el rnoment en què I'article 16.4 de I'Ordenança disposa que oel

legistre general ha de derivar la sol.licitud d'accés a la Unitat de Transparència i
Informació que n'ha de fer una primera valoració> convindria que s'afegís, en
conrpliment de l'article 66.t.Ð de la llei g9f zot5, d'r d'octubre, de Procediment
Administratiu de les Adrninistracions Públiques, 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 lìistat arnb els codis
d'identificació r'igents.

Tot això tenint en compte que aquesta exigència no pot impedir en cap cas el

dret que assisteix la ciutadania de plesentar la soì.licitud en el registre de
qualsevol dels subjectes que integlen el "sector públic", definit a l'alticle z.r de

I'esnrentada Llei ggf 2ot;, en consonància amb l'establert al respecte a l'articie
3o de la Llei tglzot4 relatiu a la derivació de sol.licituds.

Pel que fa a l'article r7 relatiu als límits a l'accés i accés parcial, tot i que es fa la
referencia a la "ìegislació sobre transparència", selia c.onvenient que

I'Olclenança lÌistés els límits per tal de donar més seguletat jnrídica o si ntés no,
que concretés qtre els lírr-rits són els establelts a l'afticle zl de la llei t9lzor4.

Tlobem a faltal també una nrés anrpla legr"riació del tlactanent de la infonlació
que contiligui dades cìe car'àc.tel pelsonal. A taì efecte, s'halu'ia cle tenir en

corrrpte eì que estableix l'alticle z4 de la Llej rllzot4, segors el qual quan es

tlacti cl'irlouració qrre conté cladc.s cìe car'àctel pelsonaì, es pot donar l'accés
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amb la prèr'ia ponderació raonada de l'interès p(rblic en la divr-rlgació i els drets
de les persones afectades, tot tenint en cornpte uns criteris també legalment
plerristos.

Articles z8 i z9

És en aquests articles on es regula la representació de les persones iuteressades

així corn la seva acreditació i el registre electrònic d'apoderaments. Recomanen
que es nrencioni l'article 6 de la llei gglzol5 com a norrra supletòria en tot allò
que aquests articles no prevegin.

CAPÍTOL SEGON. GESTIÓ DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU
ELECTRÒNIC

Els article 30 a 33 haurien d'obsen'ar les exigències dels articles 7o i 7t de la lìei
gglzot5 i recollir no només la necessitat que el procediment tingui format
electrònic, cosa que ja es fa, sinó també el deure que el procedirnent hagi de ser

impulsat i trarnitat en qualsevol cas per mitjans electrònics, alhora que arnb ple

respecte als principis de transparència i publicitat.

Així mateix, en relació amb el punt g de I'article 31, que estableix la potestat del
Consell Comarcal d'Osona d'establir I'obligació de relacionar-se amb ell per

mitjans electr'ònics per a detelninats procediments i determinats col.lectius, tot
i tractar-se d'allò establert a l'article t4 de la Llei gglzotg, seria convenient que

l'Ordenança aprofités I'oportunitat de la seva aprovació per regulal els subjectes

obligats. A tall d'exemple i en base a allò establert per altres ordenances
municipals de transpar'ència i administració electrònica, podrien ser subjectes

obligats eìs següents:

a) Sol'licitants i beneficiaris cle subveucions atorgades per pel Consell Courarcal
d'Osona.

b) Els sol'licitants i concessionaris de selveis i donini públics
c) El col'lectiu de treballadors autònorls
cl) Les organitzacjons sinclicals clel Conscll Conrarcal cl'Osoua iels seus òrgans c1e

lepresentació, Junta de Personal, Conritè cl'Empresa i delegats de pelsonal.
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cAPÍToL srsÈ. nÈcrnn SANCToNADoR
Art. 48. Règim sancionador

El Capítol II de la llei tglzor4 es dedica al "règim sancionador" per infraccions
en matèria de transparència, i els alticles 86 a 89 estabìeixen els criteris
d'atribució competencial en I'exercici d'aquesta potestat sanciouadora, feut la
distinció entre les potestats d'incoal el plocedirnent sancionador, instruir-lo i
finalment, resoldre'1.

Atès que l'Ordenança no fa aquesta distinció i plenent com a base I'article ro3.z
de la LIei z6lzoro, del 3 d'agost, de règirn jurídic i de plocediment de les

adrninistracions púbìiques de Catalun\/a, que estableix amb caràcter imperatiu
que "[]es cornpetències d'instrucció i de lesolució del plocediment sancionador
no es poden atribuir a un mateix òrgano, i tenint tarnbé en consideració que els

articles de la llei tglzot4 abans esmentats distingeixen les potestats d'incoació,
instrucció i resolució, suggerim que l'Orderlança es faci ressò de les tres fases del
procediment sancionador.

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

Atesa la pluralitat i alhora complexitat de les matèries que constitueixen
I'objecte normatiu regulat a I'Ordenança, es troba en falta la prerrisió entre el seu

articulat d'una disposició addicional en què es citin les normes legals que
necessàriament han de complementar, amb caràcter supletori, la regulació
palcial que, respecte de les matèries legulades, ofereix l'Ordenauça.

En aquest sentit, entenem de cabdal importància referir-se a la uecessària

aplicació, en tot allò no previst pel l'Oldenança, i entre d'altres, de lleis cotn la
Llei tglzor3, Ìa LIei tglzor4,laLlei 39lzor5, la Llei z6lzoto.

Codi de conducta dels alts càrrecs

D'acord amb el mandat establert a i'article SS.3 de la Llei rglzor4 els ens locals
<han d'elaborar un codi de condncta de liuls alts càrrecs que concreti i
desenvohrpi eìs principis cì'actuació a qr.rè fa leferència I'apaltat t, n'estabieixi
d'altles addicionals, si escau, i cletelnini les conseqr-ìències d'incon-rplir'-los, seÌrs

perjudici clel r'ègim sancionaclol establert per aquesta llei.o
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Aquest Codi de Conducta, que ja és legalment exigible, és una eina normativa
clau especiahnent tenint en consideració que ha de dotar de contingut la
previsió de l'article Z8.S g) de la Llei tglzot4, relativa a l'incompliment dels
<principis de bona conducta establerts per les lleis i els codis de conducta,
senlpre que no constitueixin una infracció molt greu.r,

Barcelona, to de febrer de zotT

Mar Cardona Martínez
Tècnic jurista

Vistiplau
Òscar Roca Safon

Cap d'À'ea de aclo r

assumptes jurídics, en

funcions.

B


