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Al.legacions de l'Oficina Antifrau de Catalunya a
l'Ordenança d'administració electrònica i
transparència de lAjuntament de Calafell

El passat 14.11.2017 es va publicar al DOGC i el 24112017 al BOPT anunci
sobre l'aprovació inicial de I'Ordenança d'administració electrÒnica i transparència
de I'Ajuntament de Calafell i es va obrir un període d'informació pública de 30 dies.

En aquest marc I'Oficina Antifrau de Catalunya (en endavant, I'OAC) formula
diverses consideracions en relació amb el text projectat, consideracions que
s'emeten a I'empara dels articles 1 i 3 de la Llei 1412008, del 5 de novembre, de
l'Oficina Antifrau de Catalunya (en endavant LOAC), aixícom de I'article 13.2.d) de
les Normes d'actuació i règim interior de I'OAC, 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 mateix, és mandat de I'article 75 de la Llei 1912014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació publica i bon govern, que I'OAC vetlli pel
compliment de les obligacions i els drets establerts per la mateixa llei.

La nostra primera consideració ho ha de ser per reconèixer la iniciativa de
I'Ajuntament de Calafell en elaborar I'ordenança que s'analitza. Com recorda
l'exposició de motius de la Llei 1912014, del 29 de desembre, principis com el de
transparència, accés a la informació pública i bon govern adquireixen especial
rellevància com a principis bàsics que permeten avaluar la qualitat democràtica del
funcionament de les administracions públiques; la concreció i el desenvolupament
d'aquests principis i l'establiment d'uns drets i unes obligacions jurídiques
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correlatives i la seva protecció amb uns mecanismes de garantia facilita que no
quedin com a mers principis programàtics.

En aquest marc, les consideracions que ara es formulen constitueixen
essencialment consideracions de caràcter tècnic i reflexions sobre algunes
previsions de l'ordenança que, al nostre judici, podrien no resultar suficientment
clares; reflexionarem sobre previsions que podrien plantejar alguns dubtes
interpretatius. I tot això amb la voluntat prestar servei a I'Ajuntament de Calafell en

aquest tràmit d'informació pública.

Les observacions de I'Oficina s'exposen a continuació seguint I'ordre dels articles
del text projectat.

El títol V/ inclou dues normes específiques relatives a la contractació pública. La
primera d'elles se centra en el perfíl de contractant. S'ha de tenir present que la
nova Llei 912017, del 8 de novembre, de contractes del sector públic, conté un

article 63 en el qual es regula exhaustivament el contingut del perfil del

contractant. Tot i que en el moment de subscriure aquestes al'legacions I'esmentat
precepte encara no està en vigor segons es desprèn de la Disposició addicional
setzena de la llei, als efectes que ens interessa creiem convenient recomanar que

es valori I'abast del contingut de l'article de l'ordenança en relació amb I'article de
la Llei bàsica estatal. És a dir, considerem que la regulació que fa l'ordenança
semblaria més restrictiva que la prevista a la Llei 912017, del 8 de novembre.
Recomanem, per tant que el consistori valori adaptar l'ordenança a I'ordenament
jurídic, emprant, per exemple, la tècnica de la remissió normativa.

Així mateix, volem cridar l'atenció sobre el fet que aquest article 34 quan fa
referència als elements respecte dels quals s'ha de donar publicitat al perfil de
contractant, obvia el fet que la Llei 1912014, del 29 de desembre, al seu article
13.1.d) indica que la publicitat dels contractes subscrits ha de fer referència com a
mínim dels darrers cinc anys. Recomanem que, per coherència jurídica, aquesta
apreciació sigui inclosa al text de l'ordenança.
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A I'article 47 s'estableix I'obligació que I'Ajuntament de Calafell disposi d'un
registre de contractes. Novament, respecte del període en relació amb el qual es
fa la publicitat, hauríem d'estar a allò establert a l'article 13. 1 d) de la Llei 1912014,
del 29 de desembre. És a dir, la publicitat s'hauria de referir com a mínim als
darrers cinc anys. Només partint d'aquests mínims es pot facilitar el control social
de I'activitat contractual de I'Administració Pública. També seria recomanable que
es preveies quin tipus d'accés es donarà a aquest registre.

Encara dins d'aquest article 47, valdria la pena que el consistori considerés
l'oportunitat de mantenir I'expressió <[...] el responsable del tràmit [...]>, ja que la

seva interpretació en el conjunt del precepte podria induir a confusió.

Passant a una altra qüestió, a I'article 53 s'estableix que <el dret d'accés a la

informació pública de l'Ajuntament es cursarà en un procediment en el qual
s'informarà sobre els òrgans que hi intervenen i les seves funcions, així com els
tràmits a seguir per exercir aquest dret>.

Al respecte hem de precisar que el procediment d'accés a la informació pública ja
està configurat a la Llei 1912014, del 29 de desembre, que desenvolupa als articles
26 i següents, l'exercici del dret.

L'article 56 al segon apartat estableix: <Les sessions del Ple es poden gravar
excepte en el supòsit previst en I'article 70.1 Llei de bases del règim local>. Aquest
precepte hauria de concordar amb allò establert a I'article 17.3 del ROM de
Calafell el qual estableix com a norma general que les sessions del Ple seran
gravades. Tot i que el ROM no ho estableix expressament, s'ha d'entendre que
opera l'excepció de I'article 70.1 de la LBRL ja que és bàsica. Amb aquesta
modificació de l'ordenança es reduiria la inseguretat que el terme "es poden
gravar" introdueix al conjunt de I'ordenament jurídic municipal.
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Pel que fa a la Disposició addicional tercera la lectura del seu títol indueix a

esperar que el contingut del precepte concretarà què s'ha d'entendre per
"informació més sol'licitada" concepte previst ino desenvolupat pels articles 10.2 i

21.2.f de la Llei estatal detransparència il'article 8.1.m de la Llei 1912014,de|29
de desembre.

En relació amb això, I'Oficina ve considerant que les ordenances estan cridades a
ampliar I'abast de les lleis de transparència i en conseqüència seria recomanable
que es fes l'esforç de concretar què entendrà I'Ajuntament de Calafell per
"informacions més sol. licitades".

La mateixa reflexió es pot fer respecte la necessària participació d'experts
independents i dels ciutadans i les ciutadanes en els procediments d'avaluació del

compliment de la Llei de transparència, es podria aprofitar I'ordenança per regular
els canals i les condicions en què s'ha d'instrumentar aquesta participació i, fins i

tot, es podria avançar a concretar quins seran els indicadors d'avaluació de les
obligacions en matèria de transparència.

Finalment i pel que fa a la Disposició addicional quarta, notem l'absència d'esment
a la Llei 1912014, del 29 de desembre, que s'ha de considerar marc de referència
del desenvolupament reglamentari i a la Llei 912017, de 8 de novembre, que

entrarà en vigor els propers mesos.

Barcelona, 20 de desembre de 2017

Mar Cardona Martínez

Tècnic jurista
Pablo

Cap de I' de Legislació i4

Assumptes J dics




