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08013 _ BARCELONA

El Ple en sessió de caràcter ordinària, celebrat el dia 19 de desembre de 2016 (5), i sense perjudici de l'aprovació de
I'acta de la corresponent sessió, adoptà, entre d'altres, I'acord següent.

"Vist que en sessió de 26 de setembre de 2016, el Ple va acordar aprovar inicialment I'Ordenança reguladora de la

Transparència i Administració Electrònica de I'entitat.

Vist que aquesta ordenança va ser sotmesa a informació pública mitjançant publicació de sengles anuncis al Butlleti Ofìcial

de la Provincia de Barcelona ial Diari Oflcialde la Generalitat de Catalunya de data 14 d'octubre de 20'16.

Atès que durant aquest tràmit d'informació pública i audiència s'han rebut escrit d'al,legacions de l'Ofìcina Antifrau de

Catalunya, presentades amb data 17 de novembre amb registre d'entrada 8101150006-1-2016-008374-1.

Vist I'informe sobre les al,legacions de I'OAC emès pel Coordinador de l'Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics en data 7 de

desembre, proposant estimar les consideracions de I'escrit de I'OAC en relació a dos articles, desestimant la resta de suggeriments.

Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple I'adopció dels següents

ACORDS

PRIMER.- Estimar les al.legacions de l'Oflcina Antifrau de Catalunya en relació als articles 26 i 39.3 de la
proposta d'Ordenança de Transparència i Administració Electrònica del Consell Comarcal del baix Llobregat, en el sentit següent:

article 26: modificar I'expressió "presentaran" per "podrà presenta/'

Article 39.3: donant-li la següent nova redacció

El President és l'òrgan competent per a ordenar la incoació del procediment sancionador, excepte en e/ cas d'alfs cânecs
que ho serà el Ple.

La Junta de Govern Local és l'òrgan competent per a instruir el procediment sancionador,

La resolució del procediment sancionador correspon a:

- el ple si es fracta d'alß càrrecs,
- la Junta de Govern si es tracfa de personal al serueide l'administració local.

SEGON,- Renumerar I'articulat de I'Ordenança a partir de I'article 25, que per una errada de transcripció no existia
en el text original, passant els articles citats en I'apartat anterior a ser els articles 25 i 38.

TERCER.- Desestimar la resta de suggeriments i consideracions de I'escrit de l'04C, per les raons que consten en
I'informe citat, que s'incorpora a I'expedient,
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h Consell Comarcal
del Baix Llobregat

El Ple en sessió de caråcter ordinària, celebrat eldia 19 de desembre de 2016 (5), isense perjudicide l'aprovació de
I'acta de la corresponent sessió, adoptà, entre d'altres, I'acord següent.

QUART.- Aprovar definitivament I'Ordenança amb les modificacions esmentades, trametre acord d'aprovació i còpia
íntegra del text a I'Administració de l'Estat i a la de la Generalitat de Catalunya, i transcorreguts quinze dies des de la tramesa publicar

el text íntegre de l'Ordenança al Butlletí Oficial de la Provincia i anunci de referència al Diari Oficial de la Generalitat.

CINQUÈ,- Comunicar el present acord a I'Oficina Antifrau de Catalunya, pel seu coneixement i efectes."

La qual cosa us comunico als efectes oportuns, i us informo que contra aquest acord podeu interposar els recursos que s'expressen,

La secretaria general

bffi
Conseii Ccmarcal

clet Baix L¡GbreGãt
at, a 25 de gener de2017

"Sl yoleu impugnar aquesta resolucio, que posa fi a la via administrativa, heu d'interposar recurs contencios adminístratiu davant /a Sa/a

Contencionsa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termínide dos /l?esos a comptar des del dia següent de

la seva notificacio.

Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l'òrgan que l'ha dictat, en elterminide dos mesos a comptar

des del dia següent a la recepció d'aquesta notificacio, en e/s fermes que s'indiquen a I'afticle 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,

reguladora de la jurisdiccio contenciosa administrativa,"



.$

IiIFORME RELATIU A tES AI.IEGACIO]IS DE L'OFICIIIA AI{TIFRAU DE CATALUiIYA A
t'ApRovActo hilctAl DE L'oRDEIIAIIçA REGUTADORA DE LA IRAiISPARÈlrlClA I

ADI||IITT¡STRAGIÓ ELEGTRÒIII¡cR DEt coiISELL COiIARCAI DEt BAIX IIOBREGAT

Antecedents

En data 26 de setembre de 2016, el Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat va aprovar

inicialment, per unanimitat, I'Ordenança reguladora de la Transparència i Adminishació

Electrònica, sometent-la, com és preceptiu, a tràmit d'informació pública mitjançant sengles
publicacions d'edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de data 14 d'octubre.

Durant l'esmentat tràmit d'audiència, s'ha presentat en temps i forma escrit d'al.legacions per

part de l'Oficina Antifrau de Catalunya, rebut en data 17 de novembre, amb registre d'entrada

número 81 01 1 50006-1 -201 6-008374-1 .

L'Ordenança comarcal es va aprovar en compliment dels mandats i recomanacions establerts pel

cos normatiu relatiu a I'administració electrònica i la transparència, i molt especialment la Llei

estatal 1912013, de I de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i

la Llei catalana 1912014, de 29 de desembre, d'igual títol,

Legitimació

Les observacions i suggeriments de I'OAC al text de I'Ordenança s'efectuen a l'empara dels

articles 1 i 3 de la Llei 14/2008, de 5 de novembre, de I'Ofìcina Antifrau de Catalunya,

L'escrit presentat conté tot un seguit de consideracions i propostes de millora, sense en cap

moment entrar en al.legacions jurídiques o tècniques en relació a articles de I'Ordenança que

poguessin ser contraris a dret o a posar en qüestió la legitimació activa d'aquest ens comarcal
per a la seva aprovació, Per tant, en vista del contingut de I'escrit de I'OAC i analitzat el gruix
principal de les competències que la seva norma pròpia atorga a la OAC (lluita contra el frau i ús

il,legal de fons públics, etc,), que no tenen relació amb el contingut de I'Ordenança, caldria

entendre que es presenten en compliment de les clàusules residuals dels articles 1 i 3:

"...i també impulsar totes les mesures que siguin pertinents per a assolir la transparència en Ia
gestió del sector públic."

"...i també proposar les mesures necessàries per a assolir més transparència en la gestio del
sector públ¡c."

Val a dir que, tenint en compte que l'Ordenança és molt similar en continguts a d'altres vigents,

resulta si més no sorprenent la recepció d'un escrit de consideracions com els que ens ocupa
però, atès que pot encabir-se en la funció general d'impuls i millora de la transparència en les

administracions locals, cal procedir a admetre'l a tràmit i donar-li resposta; el que es passa a fer
seguint el mateix esquema que les al.legacions de I'AOC, en allò on s'ha pogut interpretar

l'existència de petició o demanda més enllà de la reflexió general,



"tanca de preàmbul/erposició de molius"

Efectivament, I'Ordenança no té preàmbul. Elque no significa que estigui mancada de motivació.

Atès el moment en que es presenta, amb tot un seguit d'administracions locals aprovant o

actualitzant les seves ordenances d'administració electrònica i/o kansparència per adaptar-se
principalment a la LT però també a les noves Lleis 39/2015 de Procediment Administratiu de les

Administracions Públiques i 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic, resulta redundant

reiterar un preàmbul que respon a una situació sobradament coneguda i que, considerant que

I'Ordenança va adreçada principalment a ciutadans i ciutadanes que vulguin o hagin de

relacionar-se amb I'administració local, podria contribuir a fer-la més densa o dificultosa de llegir
per aquelles persones a qui afecta.

Un esquema clar i articulat clarament contribueix a I'eficàcia en I'enteniment del text normatiu, A
una ordenança com la present, que no apareix ex novo per causa o motivació desconeguda sinó
que respon a una situació jurÍdicesocial de sobra coneguda no li cal palesar reiterativament uns

antecedents, objectius o finalitats conegudes i que, en tot cas, apareixen també en I'articulat de

la mateixa. La pròpia OAC ha pogut observar sense dificultats, tot i l'absència de preàmbul, que
"l'Ordenança del Consell comarcal pretén possibilitar el retiment de comptes, l'accés a la

informació, la publicitat activa i l'obertura de les dades i, en darrer terme, fer efecliva 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 mon local."

Es cert que els preàmbuls i/o exposicions de motius resulten usuals, però en molts casos ho són

per inèrcia, sense atendre a la necessitat real de contextualització de la norma. lgualment és cert
que no són preceptius. En la redacció de l'Ordenança es va considerar per part dels serveis

comarcals que I'absència de preàmbul no afectava negativament en res i per altre banda ho feia
positivament en el sentit de I'eficiència de comprensió de la norma.

Per tant, es considera que no hi ha raó sufìcient, necessitat tècnica o obligació legal que

aconselli estimar aquesta al.legació i incorporar un preàmbul a l'Ordenança,

Arricle 2. Àmbit d'apticació subiectiu
Art¡cle 2.3

En primer lloc, I'OAC suggereix que la remissió legalque fa I'article 2,3 de I'Ordenança a I'article

3,4 de la Llei 19/2014 s'eliminiis'incorporiuna relació definida iexplícita dels subjectes obligats,

La tècnica de la remissió legal, si bé menys directe en termes de claredat immediata, resulta
perfectament aplicable i legal, Aquesta entitat ha observat en anteriors reglaments, estatuts o
ordenances prèvies les dificultats que comporta la reproducció literal dels articles d'una llei als

seus texts. Anys enrere, una llei o norma de rang elevat resultava sÒlida i previsiblement

inamovible en un decurs considerable de temps, En temps d'hemorràgia normativa i

modificacions legislatives constants com els actuals, aquesta reproducció suposa que cada cop

que es modifiqui una norma hagi de procedir-se a la modificació i nou procés d'aprovació de

I'ordenança o reglament comarcal que se'n deriva, amb els corresponents tràmits que comporta.;
que de vegades (estatuts de consorcis, per exemple) L'experiència pròpia o amb entitats

vinculades al Consell Comarcal (estatuts de Consorcis, p.ex.) aconsella utilitzar la tècnica de la
remissió normativa per consolidar en el temps la vigència d'aquestes normes pròpies de caràcter

estrictament local, més tenint en compte que aquesta tècnica, si bé requereix un pas addicional



de consulta a la llei a què es remet, garanteix actualització legislativa permanent i impossibilita la

obsolescència legal.

En segon lloc, I'OAC opina que als subjectes referits a I'afticle 2.3 no se?s pot aplicar tot el
contingut normatiu del títol ll de l'Ordenança.

l, en efecte, així és, Per això I'article 2,3 especifica que "les obligacions de transparència
establertes en el Títol ll també seran aplicables a..," No les de publicitat activa ni les de

reutilització del Títol ll, Per tant, no es considera que calgui cap modiflcació a aquest article.

Finalment, I'OAC afirma que la previsió continguda a l'arùcle 3.6 de la Llei 19/2014, segons la

qual cada subjecte obligat és responsable de la informacio que inclou en el seu portal de

transparència i de la que incorpora al Portal de Transparència en compliment del que estableix

aquesta llei ha de predicar-se de tots els subl'ectes obligats pels apartats 1 a 3 de l'article 2 de
l'Ordenança i no només d'aquells referits a I'apaftat 3.

Aquesta afirmació correspon a una interpretació errònia del text. El fet de que I'apartat 3 de

I'article 3 digui "també" ja deixa clar que el Títol ll és aplicable als subjectes previstos als apartats

1i2.La incorporació específica d'aquesta apartat 3 rau en el fet de que en els anteriors es fa
referència a la ciutadania, que no són subjectes obligats a disposar individualment d'un portal de

transparència. D'aq u í aquesta disgregació clarificadora entre subjectes,

Illou apartat 4rt

L'OAC demana la incorporació d'un apartat a I'article 2 que completi la relació de subjectes

obligats per l'Ordenança, incorporant el que diu l'article 3 de la Llei 1912014: 'þersones físiques i
jurídiques que exerceixen funcions publiques o potestats administratives, presten serveis públics

o perceben fons publics per a funcionar o dur a temre llurs activitats per qualsevol tftoljurídic i
persones físiques o jurídiques que duen a terme activítats legalment com a servels d'interès
general o universal".

A judici de qui subscriu, existeix una confusió en aquesta demanda, ja que aquests subjectes
estan obligats per i a les previsison de la Llei, però no necessàriament per I'Ordenança, que no

els hi és d'aplicació amb caràcter general. En tot cas, si ho serà quan es relacionin en concret
amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat, però en aquest cas la previsió ja està lògicament
continguda en I'Ordenança.

Quant a incorporar a aquest article el que diu I'article 7.3 de l'Ordenança, no es considera oportú
ja que aquest darrer no està identificant els concessionaris de serveis públics comarcals coma

subjectes passius de l'Ordenança, sinó identificant-los amb l'entitat i les seves pròpies

obligacions com a entitat en quant que concessionaris,

Sobre la proposta d'incorporar a I'article 2 de l'Ordenança el règim normatiu imposat als

subjectes obligats reproduint els continguts de I'article 3,2 de la Llei 19/2014, ens referim altra

cop a la inconveniència de la mera repetició d'allò present a la llei i per tant d'aplicació directa,

Respecte a la major concreció del termini i condicions del lliurament a I'administració comarcal

d'informació per part de beneficiaris o contractistes, la previsió, de I'Ordenança de que es presenti

en formats oberts, reuülitzables, amb la major desagregació possible iinclusió de metadades en
el termini i condicions gue es determini dona cobertura legal suficient i esvaeix qualsevol



incertesa, estant internament previst, atesa la diferència i heterogeneitat entre els diferents

contractes del Consell Comarcal que, si s'escau, aquesta major concreció o detall s'incorpori en

els plecs de condicions dels respectius procediments de contractació.

De la mateixa manera es procediria amb les previsions de I'article 7.3 in fine, que es consideren

correctament ubicades en aquell apartat, sense necessitat d'incorporar-les a l'àmbit subjectiu,
per les raons ja expressades en aquest mateix apartat.

Per tant, no es considera necessària la incorporació d'un apartat 4 a I'article 2 de l'Ordenança.

Gapltol Primer del Títol ll (articles 7 a 10)

En relació al "terme no definit prèviament" de sector públic, tot i considerant que és possible que

la redacció fos més afortunada és refereix al sector públic del Consell Comarcal del Baix

Llobregat (que a partir de la Llei 27 12013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat

de I'Administració Local no és precisament un concepte juridic indeterminat) i es vincula en

efecte amb els organismes dependents i/o adscrits al Consell Comarcal que s'esmenten a

l'article 2.2.8n concret, hores d'ara, fa referència al Consorci de Turisme del Baix Llobregat ial
Consorci de la Colònia Güell, que hauran d'aprovar al seu torn la seva subjecció a aquesta

Ordenança,

L'OAC diu també que "informació vinculada a la transparència" és un "concepte jurídic

indeterminat que caldria evitar, en no haver estat prèviament ni legal definit," Sorprèn, realment,

que en una Ordenança especifica relativa a la informació pública i remesa constantment a la
normativa sectorial es consideri que la informació relativa a la transparència, és a dir, tota aquella
que la LT obliga a donar, gestionar, tractar o fer pública, pugui generar confusió,

Quant a la possible redundància de I'article 7 .2 en relació als 21 ,23 i 24 de la Llei 19/2014 quan

demana respecte als drets de la ciutadania, especialment en relació a les dades de caràcter
personal, no es comprèn bé per què en aquest principi general resulta incorrecta la reiteració

d'una previsió legal, que funciona més a mode de recordatori o principi, al mateix temps que

I'escrit d'al,legacions demana de manera continuada la reproducció de diferents preceptes més

literals de la Llei a l'Ordenança,

El mateix argument, aixícom els fets sobre la tècnica de la remissió a llei, serveix al respecte de

I'al.legació de que I'article 7.5 de I'Ordenança resta mancat de contingut que eljustifiqui, atès que

es remet a les disposicions vigents.

L'OAC afirma també que I'entitat resta lluny de donar compliment al mandat previst a I'article 6,3

de la Llei 1912014, segons el qual és necessari I'establiment de procediments basats en

indicadors objectius per a avaluar el compliment de les obligacions de la transparència,

demanant que es concretin procediments i condicions d'exigibilitat, exercici de funció avaluadora

interna, indicadors objectius, participació d'experts,., Si bé en un món administratiu local ideal

fora molt desi$able abastar aquest nivell d'autoavaluació, control i excel,lència tècnica, cal

recordar i contextualitzar un cop més la figura, I'abast, la mida i els recursos dels consells

comarcals, El perfeccionament de les tècniques d'autoavaluació, que per altre banda la Llei no

exigeix que es recullin en les Ordenances de Transparència, han de formar part d'un segon pas

o nivell del desenvolupament de les obligacions de transparència de les quals les ordenances

són un primer pas, una fita inicial, i que en el cas d'aquesta entitat ja implica un important esforç

de canvi de circuits i funcionament intern que caldrà enfrontar.



En referència al contingut imillor encaix potencial en el Títol lll dels articles 7.6,8 i9 de

l'Ordenança, val a dir que aquesta preveu tres nivells diferents: Portal de la Transparència, Portal

d'lnternet (web) i Seu electrònica, L'ordre i sistematització dels preceptes pot ser objecte

d'opinió, però en tot cas no sembla matèria suficient per ser objecte d'al,legació, considerant a
més que per I'estructura de l'Ordenança s'han consultats models ja aprovats per d'altres
administracions locals i en vigor, el que en part presumeix la seva eficàcia o validesa,

En relació al darrer incís de I'article 8,5 que al.ludeix expressament a la necessitat de que la
difusió d'informació pública incorpori, en tot cas, la data d'actualització i la demanda de I'OAC de
que s'amplii a "i, si és possible, la data en que s'ha de tornar a actualitzar", es torna a entrar en la
qüestió llei-ordenança. La Llei ja ho preveu, per tant és d'obligat compliment consti o no a
l'Ordenança, on quedaria com una previsió inconcreta ja que serà en cada cas quan es conegui

si aquesta previsió actualitzadora és possible i per tant obligatòria, En resum, tal i com preveu la

llei, si és possible s'ha de fer i es farà, consti o no a I'Ordenança.

El trasllat suggerit d'aquest contingut a I'article 11.2 de I'Ordenança no es veu oportú ni raonable.

No hacten el mateix: l'article B parla dels mitjans tècnics que hauran de permetre el que es
garanteix en l'11,2. Es diferència entre mitjans i contingut.

Quant a I'aconsellable -no obligatòria- major concreció de terminis i freqüències d'actualització,

cal tornar altre cop a recordar les limitacions pressupostàries i de recursos humans amb que ha

de conviure l'entitat, a I'hora de no obligar-se a actuacions més enllà de les seves potencials
possibilitats, el que redundaria en perjudici de I'eficàcia i eficiència de la norma aprovada.

Arricb 11. Obligacions de publicitat activa

Diu I'OAC que "el llistat de continguts d'informació a difondre que relaciona I'article 11 de

l'Ordenança es limita a reproduir 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, desenvolupi o amplii el seu abast, com podria haver fet i hagués estat
desi$able,"

Deixant de banda I'altre cop variable criteri sobre quan li sembla bé i quan no a I'OAC reproduir

els continguts legals, es considera que la relació de I'article 11 és una relació àmplia, concreta i

exhaustiva de l'àmbit de la qual poques dades i informacions en quedarien fora. Tot i així, cal

tornar a recordar les caracteristiques de I'entitat comarcal i les seves limitacions: les categories

àmplies que resultarien genèriques per administracions més grans amb moltes més

competències, procediments i àrees d'actuació, resulten concretes i suficients per una

administració de segon nivell amb competències tant limitades i àmbits d'actuació tant reduils
com un consell comarcal. Tractant-se a més d'una llista de mínims, el ConsellComarcaltrasllada
la voluntat clara d'informar de tot allò que es pugui informar,

Quant a les peticions específiques de concreció que fa I'OAC en aquest apartat, com ara

I'agenda dels representants electes o directius, activitats i incompatibilitats del personal públic, es

considera que tenen cabuda i estan previstes, com d'altres, en la lletra n) del precepte "qualsevol

matèria d'interès públic".



Article f2 Accés a la informació

L'OAC aconsella que aquest article exigeixi la necessitat de que la sol.licitud d'accés a la
informació pública rebudes permetin 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 amb el sol,licitant.

Un cop més, això ja resta previst a la Llei, i és responsabilitat del sol.licitant, no del Consell

Comarcal. En tot cas, es considera que aquestes exigències col.lisionen amb el principi general

d'acceptar àmpliament els escrits i peticions dels ciutadans i ciutadanes, considerant-se per tant

suficient la preceptivitat legal existent.

La demanda de compliment de I'article 27.2 de la Llei 19/2014 sobre un "formulari electrònic

senzill i fàcilment accessible que el Portal de Transparència ha de posar a disposició dels

ciutadans" queda coberta pels articles 12.1 i26.1de I'Ordenança; el Consell Comarcal disposa a

més ja en vigència d'una instància electrònica que compleix aquests requisits. lnstància que, fent

referència al daner paràgraf d'aquest apartat de I'escrit de l'04C, òbviament és objecte de

supervisió i re-direcció interna a l'òrgan o unitat competent.

Article 13. Gomissió d'Administració ElectrÒnica, Transparència i Gomunicació

En relació a I'atribució específica de la competència per a resoldre les sol,licituds d'accés

prevista a I'article 32 b)de la Llei 19/2014, és cert que no consta a l'Ordenança,

Aquesta atribució es va fer mitjançant acord plenari del Consell Comarcal en sessió de dala24
de juliol de 2015 a favor de la junta de Govern, estan per tant prevista.

Si és cert que potser fora bo que aparegués a l'Ordenança, tot i les dificultats de tramitació

potencial en cas de canvis que implicaria el fet de fixar una atribució competencial delgada que

pot variar en qualsevol moment si I'entitat ho considera adient,

En tot cas, consti que està efectivament atribuìda, com resulta preceptiu.

Article 1¡1. hmils a I'accés i accés parcial. Inadmissió de les sol.licituds

Es considera que la ubicació de I'article 14 dins el Capitol Tercer del Titol ll de la Ordenança

("Accés a la informació")té sentit ja que l'article 14parla d'accés a la informació. lgual que a la
Llei 19/2014, els límits legals establerts per I'accés a la informació pública es contemplen en llocs

diferents a les obligacions de transparència activa, als quals també són aplicables, per raons de

claredat sistemàtica.

Article 17. Registre electrÒnic general

Considera I'AOC que "l'apartat 3 de I'article 17 de l'Ordenança, pel que Íaaal presentació de

documents i còmput de terminis estableix que I'accés al registre electrònic es podrà fer durant les

24 hores del dia tot i que el registre es regirà per la data i hora oficials, En aquest sentit, no

podem passar per alt que I'article 16 de la llei 39/2015, en el paràgraf 4rt del seu apartat 1er,

exigeix que les disposicions de creació dels registres electrònics hagin d'especificar tant I'organ o

unitat responsable de la seva gestió, així com la data i hora oficial i els dies declarats inhàbils",



En resposta a aquesta consideració, cal dir, per una banda, que aquesta Ordenança no és la
disposició de creació del registre electrònic del Consell Comarcal del Baix Llobregat, en

funcionament fa temps mi$ançant aplicacions subministrades pel Consorci Administració Oberta

de Catalunya i la plataforma EACAT, i del qualja consta en I'expedient la conesponent atribució

orgànica,

Per alka banda, la obligació de I'entitat respecte a informar de data i i hora oficial i dies inhàbils ja

apareix en l'Ordenança, a les lletres j. i k. de I'apartat 4 de I'article 17.

Finalment, I'article 16,1 de la Ley 39/2015, d'1 d'octubre, del Procedimiento Adminitrativo Común

de las Administraciones Públicas diu:

Cada Administracion dispondrá de un Registro Electrónico General, en el que se ha¡á eI
conespondirenle asiento de lodo docr,ntetúo que sæ presenlado o que se ¡eciba en cualquier
órgano adminislr{no, Organismo público o Entidad vinculado o dependiente a éstos. También se

podrán anotar en el mismo,la salida de los documentos of¡c¡ales dirigidos a otros órganos o part¡culares.

D'aquí no es pot deduir per fer al.legacions a les previsions de I'Ordenança, com fa I'OAC, que

s'hagi de registrar "tot document que sigui presentat o que es rebi"; per exemple un document

presentat, per dir alguna cosa, en pergamí o paper de seda,

De I'article el que se'n deriva és que no es poden refusar arbihàriament documents dels que

tinguin que ser objecte de registre, però no està entrant a distingir entre elements electrònics i

físics.

Cal recordar però que els registres electrònics existeixen i s'exigeixen com una evolució exigida i

necessària dels registres tradicionals, basats en format paper o similar i en la presència física.

Per tant, és clar que els registres electrònics estan pensats per registrar i fomentar l'ús dels

documents electrònics i, tenint en compte I'existència i permanència d'una obligació legal

residual de digitalitzar tots els documents que es presentin de manera presencial en format físic,

es considera convenient regulat el funcionament del registre respecte a la documentació, així

com I'obligatorietat de registra qualsevol document vàlid presentat.

Article 23. lllitians per a I'acredilació de la representació de la persona interessada

En relació al Registre d'apoderaments, és una obligació de la Ley 39/2015, d'1 d'octubre, del

Procedimiento Adminitrativo Común de las Administraciones Públicas, Aquesta Ordenança, tot i

que lògicament ha de tenir en compte tota normativa en allò que faci referència al seu àmbit, es

crea i té la seva raó en l'àmbit de la normativa d'administració electrònica i de transparència i

accés a la informació, El que aquest regishe no consti en aquesta Ordenança no vol dir que no

s'hagi de crear i així es farà quan pertoqui, per acord corresponent del qual serà necessària

publicitat però no constància especifica en I'Ordenança en qüestió.

Arricb 26. Presentació de documenls electròn¡cs per la ciutadania

En efecte, una redacció més acurada de I'apartat 1 seria introduint la fórmula "podrà presentar"

en lloc de "presentaran", ja que, tot i fent referència anteriorment a la legislació vigent, pot induir

a interpretar I'obligació de que els documents siguin electrònics sempre, fins i tot en els casos

concrets de les persones físiques que no tenen aquesta obligació.
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Article 30. lllotificac¡ó eleclròn¡ca

Es considera innecessari afegir "sense que s'hagi accedit al seu contingut" en els apartats 4 i 5
de I'article, atès que en el cas de que s'hagi accedit a la notificació electrònica aquest article no

resulta d'aplicació ja que la notificació no es pot considerar rebutjada; es considera legalment
practicada,

En aquest sentit la fórmula proposada, que és la que consta efectivament a la Ley 39/2015, és
redundant i tècnicament reiterativa.

Article 39. Règim sancionador. Gompetències en el procediment sano¡onador per
infiaccions en malèr¡a de lransparència

En aquest apartat, I'AOC proposa un règim competencial que, en efecte, millora el previst en

I'Ordenança en elque, erròniament, no es va tenir en compte el mandat de I'article 103.2 de la
Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Juridic i de Procediment de les Administracions Públiques

de Catalunya, que estableix que les competències d'instrucció i de resolució del procediment

sancionador no es poden atribuir al mateix òrgan.

En aquest sentit, es proposa una modificació de I'apartat 3 de I'article 39, restant com segueix:

El President és l'Òrgan competent per a ordenar la incoacio del procediment

sancionador, excepte en el cas d'alts cànecs, que ho serà el Ple.

La Junta de Govern Local és I'Òrgan competent per a instruir el procediment

sancionador.

La resolució del procediment sancionador correspon a:

- el ple si es tracta d'alts càrrecs,
- la Junta de Govern si es t¡acta de personal al seruei de l'administració local.

Proposta

Qui subscriu considera doncs, i així ho proposa al Ple en quant que òrgan competent, que

resultaria convenient estimar parcialment les al,legacions presentades per I'Oficina Antifrau de

Catalunya a la proposta d'Ordenança de Transparència i Administració Electrònica del Consell

Comarcal del Baix Llobregat, en el sentit de modificar els articles 26 (que a més passa a ser el

25) i el 39 (que passa a ser el 38) apartat 3, d'acord amb la nova redacció que consta en aquest

informe, procedint igualment a renumerar I'articulat a partir de I'article 25, que per una errada de

transcripció no existia en el text original,

Ârea de Secretaria iserveis Jurídics

emès, s'eleva en conseqüència al Ple per a la seva

Signat
electrònicament per
:CPISR-J Lluís

aprg6ç{átêH3Rffou.
Data:2016.12.12
12:48:26 CET
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