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Antecedents

L'Oficina Antifrau de Catalunya (en endavant, OAC)' és una institució específicament

dirigida a preservar Ia transparència i la integritat de les administracions i del personal

al servei del sector públic a Catalunya. L'OAC es configura com una eina per a impulsar
i reforçar les bones pràctiques en l'actuació pública. En aquest context s'emmarca la
potestat indicativa que la llei atorga a I'OAC, facultant-la a assessorar i formular
propostes i recomanacions les quals, d'acord amb I'article rg d) de les Normes
dActuació i de Règim Interior de I'OAC (en endavant,les NARI), es vehiculen a través
de la Direcció de Prevenció quan recauen sobre disposicions normatives vigents o en

tràmit d'aprovació.

En relació amb el que acabem de manifestar od supro, el proppassat z6 de juny de zor5
l'Oficina va trametre un seguit de d'al.legacions i consideracions en relació amb

I'Ordenança municipal reguladora de l'Administració Electrònica (en endavant,
l'Ordenança) de I'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà.

El g de febrer zot6 (amb registre d'entrada E-ozozlzor6) es rep escrit de

l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà que informa de les valoracions de les al.legacions
presentades per aquesta Oficina.

Actuacions de seguiment

Donant compliment a I'article go de les NARI, a continuació es mostren les

corresponents actuacions de seguiment fetes per I'OAC.

En aquesta línia, enviat Ofici de Seguiment per l'Oficina, en data z5 de novembre zor5
(Registre Sortida 0742, de z6 novembre zor5), el Ple del Consistori, en sessió celebrada

el dia z6 de gener de zo16, va respondre mitjançant Certificat emès pel Secretari de la
Corporació, gu€ considerava convenienl suspendre eI procediment d'aprouocíó de

I'Ordenança (aprovada per acord del Ple de la corporació de data z8 d'abril zor5),
deixar sense efecte les actuacions tramitades i arxiuar-Io definítiuament, sense cap

altre tràmit més a l'efecte que shcordi la incoació dun nou procedíment per a la
redacció d'un auantprojecte d'una normo reglamentaria municípal que s'adapti a les
preuisíons i mesures del nou escenari legal relatiu a les IIeís estatals 3g/zotg, d't
d'octubre, de Procediment Admínistratiu Comú de les Administracíons Pitbliques i de

la Llei 4o/2o15, de t de octubre, de Règim Jurídíc del Sector Públic.

I L'Oficina Antifrau de Catalunya indistintament anomenada al llarg de I'Informe com OAC, Oficina,
Oficina Antifrau o bé Oficina Antifrau de Catalunya.
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Dit això i, no obstant Ia decisió final del Consistori, I'OAC va entendre inicialment, com
a consíderscíó prelïnínol, que hagués estat necessari que l'Ordenança hagués
esmentat explícitament la Llei tgf 2or4, de z9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, i la Llei Lgf 2cl3, de 9 de desembre, transparència,
accés a la informació pública i bon govern.

Concretament, recomanava I'Ofìcina que es tingués en compte el nou redactat que de
l'article 37, actualment en vigor, expressa la Llei rgf 2c:-9, de 9 de desembre, a la seva
Disposició Final Primera i que fa referència al dret d'accés a la Informació Pública.

En aquesta línia, I'OAC també va recomanar que el text de I'Ordenança preveiés una
major transparència sobre els processos de presa de decisió, i contemplés alhora el
reconeixement d'un dret ampli d'accés a la informació pública.

De igual forma, observava aquesta Oficina que en la regulació dels principis
organitzatius de l'Administració Electrònica al seu article 8, es donava la mancança
d'un dels principis organitzatius bàsics de I Administració Electrònica, i aquest era el
"principi de reutíIització". Aquesta observació, va resultar per part de I'OAC la
necessitat d'adreçar-se al Consistori i recomanar-li la seva contemplació dins del text de
l'Ordenança obj ecte d'anàlisi.

Addicionalment a les esmentades recomanacions ad supra,l'Oficina Antifrau també va
suggerir tot un seguit d'al.legacions i, tot i la decisió última del Consistori per tal
d'adaptar-se a les previsions i mesures del nou escenari legal (lleis estatals gg/zor5 i
40l2or1), segons consta en Certificat de data zg de gener de zo16 (Registre d'Entrada
E-ozozfzor6), aquesta Oficina ha considerat reproduir-les en el present Informe de
Tancament i les exposem a continuació:

Article z. Àmbit d'aplicació subjectiva

L'Oficina Antifrau va observar que en el redactat de I'article z el precepte es limitava a

citar exclusivament I'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà i, en canvi, no esgotava Ia
totalitat dels ens que podien configurar el sector públic local. És per aquest motiu que

l'Oficina va recomanar que s'inclogués en el seu redactat a les "societcts, cssociacions,

fundacíons o consor cis municipals".

Article 4. Seu Elechònica

En aquesta ocasió, I'OAC va fer una recomanació de caràcter tècnic i va proposar
traslladar el total contingut de I'apartat segon de I'article 4, al capítol Tercer de
I'Ordenança corresponent als "príncípís generals d,e l'Adrnínístro.cíó
electrònícc", tot i que de manera diferenciada de Ia resta de principis.
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Article 8. Principis organitzatius de I'Administració Electrònica

El present article regula els principis organitzatius de I Administració electrònica, però
no compta amb un dels principis organitzatius bàsics de I Administració electrònica.
Ens referim al prineípí d.e reutílítzø.cìó regulat a l'article 6 e) de la llei rglzot4, del
z9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

És per aquest motiu, que I'OAC va proposar que aquest principi organitzatiu bàsic es

tingués present per part del Consistori en el redactat de l'Ordenança.

Article rz. Requisits d'identificació en I'accés dels ciutadans i ciutadanes a
la informació adrninistrativa electrònica

En aquest cas, l'Oficina va recomanar que es tingués en compte en el text normatiu de

I'Ordenança municipal el nou redactat que de l'article 37, actualment en vigor, expressa

la Llei rgf zotg, de 9 de desembre, a la seva Disposició Final Primera i que fa referència,

al dret d'Acc,és aIa Informacíó Pública.

Article. 34. Factura electrònica

Particularment, I'OAC proposava que l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà esmenés el

contingut del preceple g4, a fì i efecte que tingues un nou redactat i el dotés d'una
major comprensió, donat que s'havia observat per part de l'Oficina un defecte de forma,
molt comú també en altres Ordenances pel fet de partir d'un model tipus en el seu

redactat. En conseqüència, per tal d'evitar continuar amb el mateix defecte de forma,
l'Oficina proposava s'esmenés el precepte referenciat, amb la finalitat de dotar-li de

major concreció i contingut.
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Conclusions

Les al.legacions a l'Ordenança de I'Administració electrònica de l'Ajuntament de la
Bisbal d'Empordà han prestat especial atenció a aquells aspectes que poden incidir
potencialment en la transparència de les institucions catalanes, en particular: sol.lícitud
i accés a la informacíó pitblíca, publícitat, i reutíIítzació de Ia informació.

S'han fet suggeriments al llarg de l'articulat que l'Ofìcina Antifrau de Catalunya ha
considerat que I Ajuntament de la Bisbal hauria de contemplar. No obstant això, segons

Certificat emès pel Ple municipal en data z9 de gener de zo16, es va prendre eì següent
acord.:

1. Suspendre el procediment d'aprovació de l'Ordenança municipal de
I'Administració electrònica de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà aprovada
per acord del Ple de la corporació de data 28.o4.2015.

2. Deixar sense efecte les actuacions tramitades i,

3. Arxivar sense cap altre tràmit més a l'efecte que s'acordi la incoació d'un nou
procediment per a la redacció d'un avanþrojecte d'una norma reglamentaria
municipal, que s'adapti a les previsions i mesures de les lleis estatals.
Concretament, la Llei gg/zor5 i la Llei 4o/zo15, que substitueixen a la Llei
3o/rg9z i a la Llei tlzooT.

En conseqüència, a Ia llum del que acabem de manifestar, I'Oficina Antifrau de

Catalunya dona per conclòs l'Informe de seguiment a l'Ordenança municipal de
I'Administració electrònica de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, entenent, segons

s'ha exposat ad supro, que ha decaigut la iniciativa que va motivar les al.legacions
d'aquesta Oficina.

Finalment, d'acord amb allò establert als articles zz i zg de la Llei r4f zoo8, i articles

3o.2 i gT de les NARI, s'adjunta com a Annex z al present informe, docutne¡tt ol¡nb
les propostes de text, en uersíó tc:nt s-breujadø corn extensa, per a Ia seua

inclusió en Ia memòría anuol de I'OAC de zot6, en què s'identifiquen les actuacions
empreses per aquesta Oficina, les seves recomanacions i requeriments cursats en el
present expedient d'al.legacions, així com Ia seva acollida en el text resultant de les

al.legacions de diversos organismes.
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Amb aquestes actuacions es dóna per finalitzat i tancat el seguiment de les al.legacions
a l'Ordenança Municipal de l'Administració Electrònica de lAjuntament de la Bisbal
d'Empordà.

Barcelona, 16 de novembre de zo16

Susanna Gimeno Jubero

Tècnica Jurista Director de l'Oficina Antifrau
de Catalunya
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Annex r:

Proposta de text per al quadre d'al.legacions de la pàgina web de I'OAC

Ordenança
reguladora de
IAdministració
Electrònica de
l'Ajuntament de
la Bisbal
d'Empordà

Ajuntament
de la Bisbal
d'Empordà

z6lo6lzorg 09/o2l2oL6 Decaigut :.6ll-lzot6

Al.lc.gacions Rcspostit
clc. l'Oticina
lutifi'au

Intìn'nrc tlc
tiurc¿rnrcnt
cìcl
scguinrent

Iniciatir a

\onrr¡.rtir-a
Instittrci(r
plonrotorir

Tcrt
itpror';.tt
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Annex z: Propostes de text per a la memòria anual

Versió abreujada

En data z6 de juny de zor5, l'Oficina Antifrau de Catalunya va fer arribar a

I Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, un seguit d'al.legacions en relació amb
I' Or denança r eg ulador a de I'Adminístració Electrònica.

Com a consideració preliminar i general, I'Ofìcina va estimar que seria bo que

I'Ordenança recollís referència expressa a la Llei estatal tgf zorg, de 9 de desembre,
transparència, accés a la informació pública i bon govern i a la Llei catalana rglzor4, de
zg de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Així mateix, pel que fa a l'àmbit d'aplicació subjectiu, I'OAC va trobar a faltar la
referència a les sociefats, ossocrccíons,fundacíons o consorcis municipals. I, també va
voler subratllar l'absència del principi organitzatíu de reutilítzacfó establert a la Llei
19/zor4.

Igualment, I'Oficina va recomanar un nou redactat de l'article 34 dedicat alafactura
electrònica per tal de donar-li una major comprensió i evitar el defecte de forma
existent en el seu redactat.

Finalment, en data 9 de febrer de zo16 aquesta Oficina va rebre Certificat emès pel
Secretari de la Corporació en el que s'acordava suspendre el procediment d'aprovació
de l'Ordenança municipal de I Administració electrònica de l'Ajuntament de la Bisbal
d'Empordà, aprovada per acord del Ple de la corporació de data z8 d'abril de zor5;
deixar sense efecte les actuacions tramitades i, arxivar sense cap altre tràmit més a
I'efecte que s'acordi la incoació d'un nou procediment per a la redacció d'un
avantprojecte d'una norma reglamentaria municipal, que s'adapti a les previsions i
mesures de les lleis estatals. Concretament, a la Llei gglzor5 i la Llei 4o/zor5, que

substitueixen a la LIei go I tggz i ala Llei u l zooT .

A data d'avui, 16 de novembre de zo16 i, sense que hagi hagut iniciativa per part de

l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà de redactar l'Ordenança reguladora de

l'Administració Electrònica i d'adaptació de la mateixa a les Lleis 3glzor5i 4of zot5, es

pot confìrmar que ha decaigut la iniciativa que havia motivat les al.legacions de

l'Oficina Antifrau de Catalunya.
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Versió extensa

El proppassat z6 de juny de zor5, l'Oficina Antifrau de Catalunya va presentar tot un
seguit d'al.legacions i consideracions en relació amb l'avantprojecte d'Ordenança
reguladora de I'Administració Electrònica de I Ajuntament de la Bisbal d'Empordà.

El Consistori va informar de la seva valoració en data 9 de febrer 2oL6, Registre
d'Entrada E-ozoz, tot indicant que el Ple Municipal havia acordat per unanimitat
"suspendre eI procediment d'aprouació de I'Ordenança municípal de I'Admínistració
Electrònica de l'Ajuntament de la Bísbal d'Empordà, (aprouada per acord del Ple de Ia
Corporació de dota z9.o4.zot7), í deixar sense efecte les actuacions tramitades í
arxíuar-lo definitíuament sense cap altre tràmit m,és a l'efecte que s'acordí Ia incoació
dun nou procediment per o la redaccíó d'un auantprojecte d'una normo
reglamentaria municipal, que s'adaptí a les preuísions i mesures de les lleís estatals

39/zot5 i 4o/zot5".

Per tant, d'acord amb aquesta Resolució del Consistori, la iniciativa que havia donat
lloc a les al.legacions presentades per I'OfÌcina Antifrau de Catalunya, s'entén que ha
decaigut.

No obstant això, a continuació reproduïm les al.legacions que va emetre l'Oficina i que

són les que exposem tot seguit:

Article z. Àmbit d'aplicació subjectiva

L'Oficina Antifrau va observar que en el redactat de I'article z el precepte es limitava a

citar exclusivament l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà i, en canvi, no esgotava la
totalitat dels ens que podien configurar el sector públic locd. És per aquest motiu que

l'Oficina va recomanar que s'inclogués en el seu redactat a les "societcts, associacions,

fundacíons o consor cis municþ als".

Article 4. Seu Electrònica

En aquesta ocasió, I'OAC va fer una recomanació de caràcter tècnic i va proposar
traslladar el total contingut de l'apartat segon de l'article 4, al capítol Tercer de

l'Ordenança corresponent als "príncípís generø.ls de l Ádtnínístro.eíó
electrònícc", tot i que de manera diferenciada de la resta de principis.
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Article 8. Principis organitzatius de I'Administració Electrònica

El present article regula els principis organitzatius de l'Administració electrònica, però
no compta amb un dels principis organitzatius bàsics de lAdministració electrònica.
Ens referim al príncípí de reutílítzacíô regulat a I'article 6 e) de la llei rglzot4, del
zg de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

És per aquest motiu, que I'OAC va proposar que aquest principi organitzatiu bàsic es

tingués present per part del Consistori en el redactat de l'Ordenança.

Article rz. Requisits d'identificació en I'accés dels ciutadans i ciutadanes a
la informació adrninistrativa electrònica

En aquest cas, l'Oficina va recomanar que es tingués en compte en el text normatiu de
l'Ordenança municipal el nou redactat que de I'article 37, actualment en vigor, expressa

la Llei tgf zotg, de 9 de desembre, a la seva Disposició Final Primera i que fa referència,
al dret d'Acc,és a la Informació Pública.

Article. 94. Factura electrònica

Particularment, I'OAC proposava que l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà esmenés el

contingut del preceple 54, a fi i efecte que tingues un nou redactat i el dotés d'una
major comprensió, donat que s'havia observat per part de I'Oficina un defecte de forma,
molt comú també en altres Ordenances pel fet de partir d'un model tipus en el seu

redactat. En conseqüència, per tal d'evitar continuar amb el mateix defecte de forma,
l'Oficina proposava s'esmenés el precepte referenciat, amb la finalitat de dotarli de

major concreció i contingut.
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