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AL.LEGACIONS DE L,OFICINA ANTIFRAU DE CATATUI.IYA A
L,ORDENANÇA MUNICIPAL DE TRANSPARÈNCIA I ADMINISTRACIÓ

ELECTRÒNICA DE L'AJTINTAMENT D,ALTAFULIA

Consideracions preliminars

Mitjançant anunci publicat al BOP Tarragona núm. 15o, de 5 d'agost de zot6, es

feu públic I'Edicte de z6 de juliol de zo16, pel qual, d'acord amb els articles 49
de la Llei TltgSS,de z d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL)

i r78.r del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim L¡cal de Catalunya,

aprovat per Decret Legislatiu zfzoog, de z8 d'abril (TRLMRLC), es sotmet a

tràmit d'informació pública, durant el termini de 3o dies hàbils des de l'endemà

de la data de publicació, I'Ordenança municipal de Transparència i
Administració Electrònica de I'Ajuntament d'Altafulla, aprovada inicialment pel

Ple de I'Ajuntament de data z5 de juliol de zo16 (en endavant,l'Ordenança).

L'esmentada Ordenança reguladora de la Transparència i l'Administració

Electrònica, tai i com es desprèn del seu Preàmbul, pretén reforçar Ia

consolidació de I'Administració Electrònica, tot garantint els drets de la
ciutadania en un context de seguretat jurídica i eficiència administrativa. Sota

aquesta finalitat, la norma té diversos objectes, entre els que destaquem,

possibilitar la rendició de comptes, l'accés a la informació, la publicitat activa i
l'apertura de les dades i, en darrer terme, fer efectiva la participació ciutadana,

tot tenint en compte l'existència d'una diversitat cada cop major de canals per a

la comunicació entre l'Administració i la societat.

En definitiva, d'acord amb el seu Preàmbul la present Ordenança, aprofìtant el

potencial de les eines tecnològiques existents, pretén donar compliment a les

disposicions legals vigents de forma adaptada a les necessitats del món local.

A continuació, les presents observacions i suggeriments de l'Oficina Antifrau de

Catalunya (en endavant, I'OAC) al text de l'Ordenança són emeses a I'empara

dels articles r i 3 de la Lìei L4f 2oo8, de 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de

Catalunya, així com de l'article $.2 d) de les Normes d'Actuació i Regim Intern

de I'Ofîcina Antifrau de Catalunya (en endavant, I'OAC i les NAR[,

respectivament), segons el qual, correspon a la Direcció de Prevencií "formular
q] dírector o directora de l'Oficina propostes í recomanacions sobre

disposicfons normatiues uigents o en tràmit d'aprouacíó perquè les eleui al

Parlament, aI Gouet'n, als ens locals i, en els termes en què Ia normatíua ho
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permeti, a les instirucrons i els organismes estataþ comunítaris t
internacionols".

Títol I. Disposicions Generals

Capltol Primer. ÀmUit d'aplicació

Article z. Àmbit d'aplicació subjectiu

El precepte objecte d'anàùisi dividit en cinc apartats regula els subjectes als que

els hi serà d'aplicació la present Ordenança. D'acord amb el seu tenor literal,
exposa:

"Artícle z. Àmbit d'aplícació subjectíu

r. Aquesta Ordenança serà d'aplicació a les entitats indicades a
continuqció i, que a tots els efectes, denominorem conjuntoment com
a Administr ació munícíp aI :

a. EIs òrgans í unitats administratiues de les díferents àrees i
delegacions integrants i que conformen lAjuntament
dAltafuIla, organismes dependents del mateix i empreses

municípals.

z. Aquesta Ordenança serà aixt mateÌx aplícable a.ls ciutadans i
ciutadanes, entenent com a tals les persones flsiques i iurídiques,
quan utilitzin mitjans electrònics en les seues relacions amb
lAj unt ament dAlt afulla.

g. Les oblìgacions de transparència establertes en eI Tltol II també

seran aplicables a les entitats príuades que, en uirtut de Ia Llei
estatal tg/zot3, de g de desembre, ì Ia Llei autonòmica t9/zot4, de

zg de desembre, de transparència, accés a Ia ínformoció ptùIica i
bon gouern, estíguin obligades a la difusió d'ínformacíó sobre les

seues actíuítats. En concret:

a. Les persones fisiques o jurídiques que etcerceixen funcions
pitbliques o potestats administratíues, que presten serueís
públics o que percebenfons pítblics per afuncionar o per dur
o terme llurs actíuitats per qualseuol títol jurídic.
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b. Les persones fi.siques o jurídiques que duen a terme actiuitats
qualificades legalment com a. sen)eß d'ínterès general o

uniuersal,

c. EIs partits polítics,les cssociacions í fundacions uinculades,

les organitzacìons sindícals í empresarials i a les entitats
priuades que:

i. Percebin subuencions o aiuts ptùlics de més de

loo.oooe anuals.
ä. Almenys el quaranta per cent de llurs ingressos anuals

procedeixi de subuenclons o ajuts pitblics, sempre que

aquesta quantítat sigui més de 5,ooo€.

4. Les persones fisiques o jurídiques licitadores i/o adjudicatàries de

contrqctes del sector públic, també estan subjectes a aquesta

ordenança d'acord amb eI que s'estableíx en els plecs corresponents.

g. AIs efectes del que dþosa el Tltol IV en aplicoció de lq Llei z5/zot3,
de z7 de desembre, d'impuls de Ia factura electrònica i creació del

registre comptoble de facrures al Sector Públic, seran obligodes les

entítats priuades que emetínfactures ales entítats municipals".

Atenent a aquesta enumeració relativa als subjectes als que els hi és d'aplicació

la present Ordenança, observa aquesta Oficina que el redactat de I'arLicle z no

esgota la totalitat dels ens que poden configurar el sector públic local i, no

obstant l'abast d'aplicació de l'àmbit subjectiu, proPosem que amb la finalitat de

donar una major cobertura, siguin incloses les cssocíøcíons, fundo.cíons
del sector públìc o els consorcis munÍcipals, tal i com molt bé indica

l'article 3 de la Llei rg/zor4, del zg àe desembre, de transparència, accés a la

informació pública i bon govern.

Addicionalment, observem que la lletra c) de I'apartat 3 d'aquest article objecte

d'anàlisi, quan reprodueix I'article g.+ de la Llei tgf zot4, en el sentit d'establir

els llindcrs mfnfms quantítatius de subuencíons o ajufs públics percebuts, per

tal de determinar les entitat privades que resten sotmeses al règim de

transparència activa, també fa constar en la mateixa ìletra c) "els partrtspolírrcs,

les associacions i fundacions uínculades i les organitzacions sindicals r

empt'esarials".

Página 3 de 10



OFICINA
ANTIFRAU
ÞÊ CAÎALUNYA

Aquesta redacció, provinent de la Llei Lgf 2oL4, pot generar confusió, atès que

pot semblar que aquells llindars quantitatius són igualment exigibles als partits
polítics, les associacions i fundacions vinculades, i les organitzacions sindicals i
empresarials, mentre que a tots aquests subjectes els resulta exigible

directament el compliment de les obligacions de transparència activa sense câp

condicionant o requisit, i tan sols a les "enfdtcts príuodes" els són aplicables els

llindars quantitatius.

L'Ordenança representa una oportunitat d'esmenar aquest confusió, que

restaria resolta si el contingut de l'actual lletra c) es dividls en dos, tot generant

una nova i darrera lletra "d)" en que s'incloguessin només les "entitcts
priuades" que percebin subvencions o ajuts públics per sobre dels llindars legals

referits.

No estaria de més preveure que, per als còmputs d'aquests imports, es fes

constar que és indiferent la procedència dels ajuts percebuts, donat que, aquests

poden se europeus, estatals, autonòmics o locals, tal i com apunta la doctrina.

Capítol segon. Principis generals

Article 4, Principis generals d'aquesta Ordenança

D'acord amb I'exposició de principis generals regulats a I'article 4 de
l'Ordenança, crida especial atenció el principi descrit a l'apartat q), el qual

concretament diu:

"q. Principi d'accés i disponibilitat límitada

L'exercici dels drets per part dels ciutadans i ciutadanes en els

àmbrts d'aplicøció de la present Ordenonça haurà de respectar
Ies necessitats organitzatiues í econòmiques de lAdministracíó
que, de forma raonable, els ínformarà de les círcumstàncies que

concorrín; en ccs que existeíxin limitacions per rcons
organitzatíues i econòmiques, la comunicacíó d'aquestes

circumstànc¡es es realitzarà de forma motíuada".

A banda de I'ambigüitat i generalitat de la formulació del precepte, I'aplicació
del qual obre un cert marge de discrecionalitat de I'Administració, val a dir, que

en cap cas les necessitats o limitacions organitzatives i econòmiques de

l'Administració no poden condicionar, limitar o impedir I'exercici de drets
legalment reconeguts a la ciutadania, com ara l'accés a la informació pública.
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Acceptar el contrari suposaria buidar de contingut els drets reconeguts i frustrar
la seva garantia i exercici efectiu.

Ans el contrari, precisament, l'organització i recursos de les Administracions
han de servir a I'exercici eficaç dels drets. En aquest sentit, la pròpia Llei

Lgl2ot4 expressament preveu a la seva DA 4a, l'obligació genèrica de tots els

subjectes obligats de "promottre i fer les aportacions organitzatiues
procedimentals i de règim intern que calguin per ajustar llur s.ctíuitat í
complír eI que estableix aquesta IIei abans que la dita norma entri en uigor".

A aquest efecte la DF 3a, apartat segon de la Llei tglzor4 disposa mandats

legals per a que els subjectes obligats duguin a terme el desplegament i aplicació

de Ia Llei. Entre ells, preveu que "els ens locals han d'adoptor les mesures

normatíues i executíues que calguin per a desenuolupar aquesta IIei d'acord

ømb eI princípi d'autonomia organitzotivo".

Tltol IL De la Transparència,la Participació i la ReutilitzaciÓ

Capítol Primer. Disposicions generals en matèria de Transparència i
participació per mitjans electrònics.

Article 9. Portal de la Transparència

D'acord amb el que estableix l'article 5.4 de la Llei tglzot4, s'afìrma que

l'exercici de la transparència es fonamenta en el Portal de la Transparència.

Tanmateix, també és cert que el mateix article 5 de la Llei r9/zot4 preveu la
possibilitat que les administracions locals i la resta d'administracions i entitats
puguin crear llurs propís portals de transparèncio,l'accés al contingut dels

quals s'ha de facilitar des del Portal de la Transparència de la Generalitat.

Fent ús d'aquesta facultat, l'Ordenança opta per crear el propi portal a
l'Ajuntament d'Altafulla, segons indica el seu article 16 que regula el "Portal

d'Internet" o portal web municipal que té la missió d'incorporar la informació

municipal d'interès general.

És per això, que en el mateix article 9, caldria ja avançar que el fonament de la

transparència rau també en aquest porLal propi, al que es podrà accedir a través

del Portal de Transparència de la Generalitat, atès que ambdós portals

configuren el que la Llei tglzot4 designa com "unø plataforma electrònica de

publícitat actiua a internet"; alhora, tant un com I'altre portal han de contenir
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un enllaç a la seu electrònica municipal (al seu torn regulada a l'article y de

I'Ordenança), d'acord amb l'article 5 de la Llei t9lzozt4.

Capítol segon. Publicitat Activa i Reutilització

A¡ticle rr. Obligacions de publicitat activa

1. Continguts exigibles

El present precepte ve a desenvolupar l'objecte constatat a l'article r.z d) de

l'Ordenança de nconcretar les obligacions de transparència [..]".

Ara bé, sembla que en lloc de concretar o desenvolupar i, per tant, ampliar els

continguts de transparència activa exigits a les Lleis tglzotg i tg/zor4, el

precepte es limita a reproduir el títol d'aquests continguts ja exigits legalment
amb caràcter de mínims.

Recomanem, per tant, que en lloc de reproduir els continguts ìegals, que

representen un mínim exigible a la transparència activa, convindria fer un
esforç per tal d'ampliar-los a d'altres inforrnacions públiques de forma
proactiva, als que aquesta Oficina ja s'ha referit en nombroses ocasions, com a
continguts mereixedors de publicitat activa. Ens referim, per exemple, a la
publieítat de les agendes dels representants locals i responsables o directius, o
a la difusíó de resolucions sobre actiuitats í ineompatíbilitats de tot eI personal
públic municipal, i no només dels alts càrrecs, entre d'altres informacions.

z. Actualització de la informació

L'apartat segon de l'article rr de l'Ordenança prescriu que '?a informació
publicada p er lAjuntament dAltafuIla s' actualítzar à de forma p eriòdíca í amb

Ia freqüència que es consideri adequoda aI compliment de les obligacions
Iegals uigents, tenìnt en compte les límitacíons organitzatiues í de mitjans
personals i materials. En tot cas, es mostrard Ia data de Ia darrera
actualìtzació".

Certament, l'art. 6.r b) de la Llei tglzor4 es limita a exigir que la informació es

difongui de manera constant i s'acntalítzi 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. Però en cap moment s'estableixen
terminis màxims que assegurin una adequada actualització dels continguts,
distingint segons les matèries.
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Una vegada més aquí entenem que la norma munícþal haurio de fer un pa.s

més enllò. i esmenar les mancances de la norma legal, en el sentit de, en primer
Iloc, fixar terminis d'actualització de les informacions publicades, encara que

fossin terminis generals que es referissin a les diferents matèries afectades per

la informació, però evitar fer dependre la freqüència de l'actualització de Ia
discreció administrativa; i 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.

Capítol Tercer. Accés a la Informació Pública

Article r4. Unitat responsable de la Informació

El referit precepte preúeu i regula les funcions (art. 4.1 i t4.z) de "Ia Unítat
Responsable de la Informació".

Concretament, diu així:

"Article 14. Unitat responsable de Ia Informació

7. Mitjançant decret dá.lco.ldíø es desígnørù ls. Unitø:t
Responsable de lø Inþnnacífl que tramitarà les sol.lfcituds
d'accés i uetllsrà per Io correcta øplicació d'oquesta Ordenança en

matèrio d'accés a Ia informacíó i transpørència.

z. Aquesta Unítat tíndrà també. com a funcíó determinar lo,
publícoreíf dTl1þnnøcìô que sígui objecte de sol.licintd reiterada
o quan tinguì una especial relleuànciø iurldica o econòmica per al
conjunt de Ia ciutadaniø, així com I'elø;bo¡g¡cìó de documents i
d'altres moterials en qualseuol suport i format per aI seu públic

coneíxement."

L'article 3z de la Llei Lg/2oL4, del z9 de desembre, de transparència, accés

a la informació pública i bon govern, exposa:

"Art. 92. Competèncíaper resoldre

La eotnpetèncíø per ø resoldre les so/.licituds d'accés a Ia

ínfo rmació p úb li c a cor r e sp o n :
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a) [...].
b) En el cas de les sol.licituds adreçades alAd¡níndstracÍó locø.I, als

òrglcns que detennínenles nortnes orgcLttítzøtíues pròpíes í,
si no nhi ha, a I'alcalde o presìdent, o l'òrgan en què aquests delegin.

c) [...].
d) [...]."

Aquest precepte preueu i regula que "I,c cotnpetèncít per resoldte les

sol.licifuds adreçades a l'Adminístroció Local, en aquest cas, IAiuntoment
d'Altafulla, la tíndron, en primera instància, els òrgans que detertnínín
le s nortnes or g cnnítzøtíu es prôpies".

Per tant, aquesta Oficina vol posar de relleu que, llevat que la voluntat
municipal sigui precisament que la competència per a resoldre recaigui

subsidiàriament en la persona que ostenta la presidència de la corporació,

caldria, com també ha posat de relleu la Guìæ d'aplíco;cíó de la Lleí
7g/2o74, especificar a quin òrgan correspon la competència per a resoldre les

sol.licituds d'accés a la informació i, en tal cas, suggerim que l'Ordenança

incorpori aquesta previsió.

Capítol Cinquè. Règim Sancionador

Article 42. Règim Sancionador

Aquest article 42 en ei seu apartat tercer, exposa:

"L'exercici de Iø potestat sancionadora preuista a Ia legisloció uigent i la
present Ordenança correspondrà aIAIcaIdía o I'òrgan en que delegui".

Per tant, aquest article atribueix l'exercici de la potestat sancionadora a

"I'Alcaldia o òrgan en què deleguí".

Atenent al que disposa l'article 103.2 de la Llei 26f zoLo, del 3 d'agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, "les

eompetèncres dlnsfruccíó i de resolució del procediment sancíonador no es

poden atribuir aunmateix òrgan."

D'altre banda, i en aquest mateix sentit, els articles 86 a 89, que tenen per

objecte establir el règim competencial en l'exercici de la potestat sancionadora

' Guio n uo per la Secretarìo de Cooperació i Coordínacíó de les Admínistracion.s Loc¿ls de l'Admìnístraciô Pública
de Ia Generolitat de Catalunga, umb la col.laborucíó de les Diputacíons de Cotølunga, lAssociacìô de Munrcþts i lo
Federació de mwlcipis de Cotalunya i el Consorcí AdminisffacÍô Oberta de Catolunya-
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en matèria de transparència i bon govern, distingeixen les potestats d'incoar el
procediment sancionador, i alhora la d'instruir-lo i fìnalment resoldre'I.

Per tant, eutenem que la present Ordenança objecte d'anàlisi hauria de

concretar I'atribució de les competències municipals en cadascuna de les fases

del procediment sancionador.

Codi de conducta dels alts càrrecs

D'acord amb el mandat establert a I'art. 5S.g de la Llei tgf zot4, convé recordar
que els ens locals "han d'elaborar un codi de conducta de llurs alts càrrecs que

concreti i desenuolupi els príncípis d'actuació a què fa referèncía I'apartat t,
n'estableixí altres d'addícionals, sí escau, í determíni les conseqüències

dlncomplir-los, sens perjudici del règim saneíonador establert per aquesta
IIei."

Aquest Codi de Conducta, I'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 Ia Lleit4lzorg, relativa a l'incompliment dels'þrincípis debona
conducto establerts per les lleis i els codis de conducta, sempre que no
consünteìxin una infr acció molt g r eu. "

Avaluació interna de compliment de les obligacions de transparència

En darrer terme, resulta d'interès tenir present que, al marge de l'avaluació del
compliment de la Llei rglzol4 encomanat al Síndic de Greuges -objecte de

regulació al Títol VIII de la norma-, l'article 6.3 de la mateixa Llei imposa
alhora, a cadascun dels subjectes obligats, el deure "d'establir procediments
basats en indícadors objectíus pet' a aualuar eI complíment de les oblígacions
de fi'ansparèncie." El precepte es limita a exigir al respecte que "en els
procediments d'aualuacíó s'ha de garantír Ia partícipació d'experts
independenfs i dels ciutadans."

Per ta1 de donar compliment a aquesta exigència d'avaluació interna, seria
oportú que l'Ordenança proposada dediqués part del seu articulat a regular el
procediment i condicions d'exigibilitat i exercici d'aquesta funció avaluadora en

el sí de la Corporació municipal.
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Finalment, i a la llum del que acabem d'exposar mitjançant el present Informe,
esperem que des de la perspectiva de l'Oficina les recomanacions i, en definitiva,
les al.legacions manifestades a aquesta Ordenang, serveixin per aportar valor a
la mateixa, en el ben entès que l'Oficina Antifrau de Catalunya, des de la
Direcció de Prevenció pretén, tal i com ja s'ha avançåt a les consideracions
prelíminars, formular propostes i recomanacions sobre disposicions

normatives, com les aquí manifestades.

Barcelona, g de setembre de zo16

Vist-i-plau

Òscar Roca ntSusanna Cano i Olmos
Tècnica Jurista Cap d'Àrea de Iægislació

iAssumptes Jurídics
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