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Al.legacions de l'Oficina Antifrau de
Catalunya a l'Ordenança de
transparència i administració
electrònica del Consorci dAcció
Social de la Garrotxa

La Junta General del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa va aprovar
inicialment l'Ordenança de transparència i administració electrònica.

La proposta normativa s'ha sotmès a informació pública pel termini de 3o dies
hàbils, per a la formulació d'al.legacions, a partir de la publicació de l'edicte
corresponent al Diari Ofïcial de la Generalitat de Catalunya núm. TgSr, de r8
d'abril de zot7.

L'Oficina Antifrau de Catalunya (en endavant, I'OAC) formula observacions i
suggeriments al text de l'Ordenança a I'empara dels articles r i 3 de la Llei
r4f zoo8, de 5 de novembre, de I'OAC, així com de I'article r3.z d) de les Normes
d'Actuació i Règim Intern (NARI), segons els quals correspon a la Direcció de
Prevenció de I'OAC 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.

Les al.legacions que formulem incideixen particularment en aquells aspectes del
text projectat que, directament o indirecta, guarden relació amb els àmbits
sobre els quals recauen les funcions que la Llei de I'Oficina atribueix a I'OAC
amb I'objectiu d'enfortir la integritat de les institucions i dels servidors públics.

Article z. Àmbit d'aplicació subjectiu

En relació amb les obligacions de transparència, entenem que aquest precepte
incorpora a l'ordenança el que preveu l'article 3 de la Llei rglzor4, del zg de
desembre, de transparència i accés a la informació pública (en endavant Llei
t9f zor4, del z9 de desembre).
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Per a major seguretat jurídica es recomana que es tinguin en compte totes les
previsions del precepte legal i específicament la previsió legal segons la qual en

determinats casos el compliment de les obligacions establertes per la Llei
Lgf 2ot4, del z9 de desembre, no l'han de fer efectiu directament determinades
persones obligades, sinó l'administració responsable amb la qual es vinculen o
relacionen, per la qual cosa a aquestes persones o entitats privades se'ls exigeix
el ,,deure d,informar l,Administració,, i només en relació amb ../es actíuítats
directament relacionades amb I'exercici de funcions públiques, Ia gestíó dels

serueis públics i Ia percepció de fons pttblics, i de les actíuitats que restín dins Ia

superuisió i el control de lAdministració en eI cas de serueis d'interès general o
uniuersal, aíxí com de les retribucions percebudes pels còrrecs directius sí eI

uolum de negocí de I'empresa uinculat a actíuitats dutes a terme per compte de

Ies administracions públiques supera eI uint-i-cinc per cent del uolum general
de I'emprese..>) De fet aquesta previsió es porta a l'article r4.5 de I'Ordenança;
per a major claredat es recomana valorar una remissió de l'art. z a aquest altre
precepte.

Alhora seria oportú que l'Ordenança concretés les condicions exigibles quant al
lliurament d'informació per part d'aquests subjectes a I'Administració
responsable amb la qual es vinculen, 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 legal relativa al deure de fer constar en

els contractes les obligacions dels adjudicataris de facilitar la informació
establerta per la Llei (article 3.5 de la Llei 19f zor4, del z9 de desembre).

Article 3. Responsables de I'aplicació de l'Ordenança

L'Ordenança estableix que

<EIs representants locals í els titulars de les unitats encarregades dels àmbits
organitzatíus del CASG poden ser responsables del complíment dels deures i les

oblíg acions estoblerts en aquesta or denança. r,

Per la seva banda I'article 4 de la Llei tglzor4, del z9 de desembre, estableix
quins són els responsables de l'aplicació de la Llei sense deixar marge al dubte
sobre a qui s'atribueix la responsabilitat. Recomanem, doncs, que se substitueixi
I'expressió ..poden ser>> per "són".

Article 11. Avaluació del compliment de les obligacions de
transparència

L'article rr de l'Ordenança determina el següent:

2



oncrNA

Og CATALUNYA

t. L'aualuacíó del compliment de les obligacíons de transparència es realitza
mitjançant un ínforme que elabora anualment eI CASG i/o per I'aualuació que amb
caràcter independent elabori una entitat de reconegut prestígi en matèría de
transparèncía.

2.[...]

S. En l'elaboracíó de I'aualuació s'ha de garantir la participacíó d'experts
independents í dels ciutadans i cíutadanes.

4. EIs indicadors d'aualuacíó s'han de diþndre enformat obert a traués del Portal de
Ia transparència.>>

En relació amb això, cal tenir en compte que I'article 6.3 de la Llei tgf zot4, del
z9 de desembre estableix que:

<EIs subjectes oblígats han d'establir procediments basats en índicadors objectius per
aualuar eI compliment de les obligacíons de transparèncía. En els procedíments
d'aualuacíó s'ha de garantir Ia particípació d'experts independents i dels ciutadans.>>

Sembla que I'Ordenança està cridada a desenvolupar la norma amb rang de llei
esmentada en aquest punt i en l'àmbit corresponent, per aquest motiu
considerem que seria convenient que el text de l'ordenança regulés els canals i
les condicions en què s'ha d'instrumentar la necessària participació d'experts
independents i dels ciutadans i les ciutadanes, i que fins i tot es podria avançar a
concretar quins seran els indicadors d'avaluació de les obligacions en matèria de
transparència.

CAPÍTOL SBC,ON DEL TÍToT, sEGoN. PUBLICITAT ACTTVA I
REUTILITZACIO (Articles rz a 15)

A l'apartat r de l'article L2 es fa referència a la oinformació establerta. a Ia. LIei
19/2014, de zg de desembre...>> per determinar que el GASC difondrà a través
del seu portal de transparència com a mínim aquesta informació. Entenem que
en aquest punt es fa una remissió a I'article B i seg. de la Llei t9f 2014, del z9 de
desembre.

L'article 6.2 de la Llei rgfzot4, del 29 de desembre prescriu que <<Ies

obligacions de transparència establertes per aquesta IIei són mínimes t
generals, i s'entenen sens perjudicí de les que pugui establir d'una manera més
detallada i específica Ia legislació aplicable>. En la línia dels apartats següents
del precepte (i com s'indica en la nota a peu de pàgina núm. 3), recomanem que
es valori l'ampliació dels continguts que cal difondre per incloure-hi altres
informacions d'interès general per a la ciutadania que convindria fer públiques
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de manera proactiva. Valorem positivament I'apartat 3 de l'article tz, sobre la
informació que sigui sol.licitada amb més freqüència.

CAPÍTOL TERCER DEL TÍTOL SEGON. ACCÉS A I-A INFORMACIÓ
(Articles t6 i tZ)

D'acord amb I'article z6.t de la Llei rgf zot4, del z9 de desembre, les sol.licituds
d'accés han de permetre acreditar la identitat del sol.licitant i la identificació de

la informació precisa a la qual es vol tenir accés. Aquest article també exigeix
que la sol.licitud permeti tenir constància tant de la forma o el format en què es

prefereix tenir accés a la informació, com una adreça de contacte, preferentment
electrònica, que serveixi per a les comunicacions entre el sol.licitant i
l'Administració.

L'Ordenança no recull aquestes previsions legals; tot i que la Llei ja regula
aquestes qüestions, atesa la impressió d'exhaustivitat que dona l'article per a

major seguretat jurídica recomanem que també s'incloguin a l'ordenança o que

es faci la remissió corresponent.

En relació amb la previsió en l'Ordenança d'un termini de resolució de 3o dies
(art. 16.8) caldria tenir en compte l'article 33 dq la Llei rgf zot4, del z9 de

desembre, eü€ estableix un termini diferent, d'un mes comptador des del dia
següent a la recepció de la sol.licitud.

I'article z7.z de la Llei tgf zot4, del z9 de desembre, fa referència al <<þrmulari
electrònic senzill ifàcilment accessible que eI Portal de Ia Trønsparència ha de
posar a disposició dels ciutadqns>>, entenem que en el tràmit accessible des del
portal de la transparència i la seu electrònica consta el corresponent formulari.

L'article 16.4 de l'Ordenança disposa que ..el registre general ha de deriuar Ia
sol.Iicitud d'qcc,és a Ia Unitat de Transparència i Informació que n'ha de fer
una primera ua.Iorøció>>; recordem la previsió de l'article 66.r.f) de la Llei
ggf zotg, d'r d'octubre, del procediment administratiu de les administracions
públiques, en el sentit que en les sol.licituds s'ha d'indicar el codi d'identificació
de l'òrgan o la unitat administrativa (la seu electrònica corresponent ha de

donar publicitat al llistat dels codis d'identificació vigents).

Tot això tenint en compte que aquesta exigència no pot impedir en cap cas el
dret que assisteix a la ciutadania de presentar la sol.licitud en el registre de
qualsevol dels subjectes que integren el "sector públic", definit a l'article z.r de

la Llei gg/zot5, d'r d'octubre, en consonància amb el que estableix l'article 3o
de la Llei rgf zot4, del z9 de desembre, relatiu a la derivació de sol.licituds.
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Es recomana valorar alguna referència en l'Ordenança al tractament de la
informació que contingui dades de caràcter personal; es recorden les previsions
de I'article z4 de la Llei tgf zor4, del z9 de desembre.

cApÍToL srsÈ DEL rÍror euART. nÈcrvr sANcroNADoR
Art. 43. Règim sancionador

El Capítol II del Títol VII de la Llei rglzor4, del zg de desembre, es dedica al
"règim sancionador" per infraccions en matèria de transparència, i els articles
86 a 89 estableixen els criteris d'atribució competencial en l'exercici d'aquesta
potestat sancionadora, fent la distinció entre les potestats d'incoar el
procediment sancionador, instruir-lo i finalment, resoldre'l.

També hem de tenir en compte l'article 108.2 de la Llei z6lzoro, del 3 d'agost,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de

Catalunya, eu€ estableix amb caràcter imperatiu que "Fles competències
d'instracció i de resolució del procediment sancionador no es poden atribuir a
un mateix òrganr.

Es recomana incorporar a l'ordenança una referència a la competència en les

diferents fases del procediment sancionador.

DISPOSICIONS. Necessitat de previsió o remissió al règim legal
vigent aplicable

Atesa la pluralitat i complexitat de les matèries que constitueixen l'objecte
normatiu regulat a l'Ordenança, per a major seguretat jurídica recomanem que

es valori incloure-hi una disposició addicional en què s'esmentin les normes
legals de necessària aplicació en relació amb la regulació parcial que ofereix
I'Ordenança en relació amb les matèries que en són l'objecte.

3r de maig dezotT
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Legislació i Assumptes Jurídics
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