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Al'legacions de I'Oficina Antifrau de Catalunya a I'aprovació
inicial de l'ordenanga de transparéncia, accés a la informació i
govern obert de I'Ajuntament de Sitges

En sessió ordinária celebrada el dia 25 de juny de 2018 I'Ajuntament de Sitges va
aprovar inicialment I'Ordenanga de transparéncia, accés a la informació i govern
obert. La proposta normativa se sotmet a informació pública pel termini de 30 dies
hábils, per a la formulació d'al.legacions i de suggeriments, d'acord amb la
publicació de l'edicte corresponent al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
núm. 7665 , de 17 de juliol de 2018.

L'Oficina Antifrau de Catalunya (en endavant, I'OAC) formula al'legacions al text de
l'Ordenanga en aquest trámit de participació pública, al.legacions que s'emeten a
l'empara dels articles I i 3 de la Llei 1412008, del 5 de novembre, de I'OAC, així com
de l'article 13.2 d) de les Normes d'actuació i régim intern (NARI), segons el qual
correspon a la Direcció de Prevenció formular al director o directora de I'Oficina
propostes i recomanacions sobre disposicions normatives vigents o en trámit
d'aprovació perqué les elevi al Parlament, al Govern, als ens locals i, en els termes
en qué la normativa ho permeti, a les institucions i els organismes estatals,
comunitaris i internacionals.

En aquest cas caldrá tenir en compte especialment que I'article 75 de la Llei
1912014, del 29 de desembre, de transparéncia, accés a la informació pública i bon
govern, determina que, d'acord amb les funcions que té atribuides, I'Oficina Antifrau
ha de vetllar pel compliment de les obligacions i drets establerts per la llei
esmentada.

Les al'legacions que formularem es fan exclusivament en relació amb aquells
aspectes del text projectat que, directament o indirecta, guarden relació amb els
ámbits sobre les quals recauen les funcions que la LOAC atribueix a I'OAC amb
l'objectiu d'enfortir la integritat de les institucions i dels servidors públics. En aquest
marc, les consideracions que ara es formulen constitueixen essencialment
observacions de carácter técnic i reflexions sobre algunes previsions de l'ordenanga
que, al nostre judici, podrien no resultar suficientment clares. D'altra banda cal
constatar que el text normatiu projectat constitueix desenvolupament de la Llei
1912014, del 29 de desembre, de transparéncia, accés a la informació pública ibon
govern. Lógicament, els preceptes de l'ordenanga han de ser coherents amb el marc
normatiu establert a nivell legal i no poden entrar en contradicció amb les previsions
del Text legal esmentat. En aquest escrit d'al'legacions també formularem algunes
consideracions relatives a previsions del projecte d'ordenanga que, prima facie,
podria semblar que entren en conflicte amb les previsions de la Llei.
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I tot aixó amb la voluntat prestar servei a l'Ajuntament de Sitges en aquest trámit
d'informació pública sobre una norma referida a transparéncia que, com recorda
l'exposició de motius deltext projectat, és, entre d'altres, una resposta a la corrupció.

Precisament en relació amb la transparéncia de l'activitat pública, cal dir que
l'Oficina valora molt positivament el fet que la tasca de cerca i localització de la
informació relativa a aquest projecte d'ordenanga ha estat senzilla, perqué el text
inicialment aprovat s'ha publicat íntegrament en el BOPB; sens dubte, un clar
exemple de bona práctica per part de I'Ajuntament en relació amb la transparéncia.

Consideracions en relació amb I'articulat del text:

Consideració primera. Quant a l'ámbit d'aplicació de I'ordenanga (art. 2), es
constata un esforg de sistematizació d'algunes previsions legals que en la Llei
1912014, del 29 de desembre, estan incloses en diversos articles (art. 3 i 15 per
exemple), hi ha peró, algunes previsions que podrien resultar no suficientment
clares.

Així, la referéncia a I'article 3.ade la Llei 1912014, de 19de desembre, continguda
en l'article 2.2 a) obeeix possiblement a un error de transcripció. D'altra banda, les
previsions contingudes en aquest apartat podrien semblar confuses en algun punt,
així, la llei 1912014, del29 de desembre, determina exactament, d'una banda, quan
una entitat privada resta subjecta a les obligacions de transparéncia establertes
peltítolll de la Llei(art. 3.4) i, de I'altra, quant al contingut de les bases reguladores
de la concessió de subvencions i ajuts públics que es puguin atorgar per un import
superior a 10.000 euros, que han d'incloure determinades obligacions dels
beneficiaris si són persones jurídiques (art. 15.2). Considerem que caldria revisar la
translació d'aquestes previsions legals a l'ordenanga, que podrien semblar no
suficientment clares. D'altra banda, les obligacions de publicitat activa relatives a
I'activitat subvencionalestan contingudes en la norma de rang legal, per la qual cosa
podria semblar poc clara la previsió de l'ordenanga quan determina que les
obligacions de publicitat es concretaran en una ordenanga municipal posterior.

Consideració segona. L'article 4 es refereix als drets de la ciutadania, que limita a
les persones físiques majors de setze anys (i a les persones jurídiques).

Se suggereix que es revisi aquesta previsió tenint en compte que una cosa és la
titularitat dels drets i, una altra, la possibilitat d'exercici autónom d'aquests drets.
Possiblement I'ordenanga ha partit de les previsions de l'art. 18.3 de la Llei 1912014,
del 29 de desembre, peró cal constatar que en aquest punt la Llei no es refereix a
la titularitat del dret, sinó a la possibilitat d'exercici d'aquest dret (de manera
autónoma); l'article 19.3 del projecte d'ordenanga és coherent amb la Llei en aquest
punt.
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D'altra banda, la previsió que l'Ajuntament de Sitges garantirá l'exercici d'aquests
drets d'acord amb la disponibilitat de mitjans materials, técnics i económics, podria
semblar una previsió excessivament genérica constitutiva d'una limitació
excessivament indeterminada al dret no justificada per la norma de rang legal.

Consideració tercera. Quant al contingut de l'article 6, mitjans d'accés a la
informació, es recorda que, sfricfo sensu, l'article 5 de la Llei 19i2014, del 29 de
desembre, obliga que la informació subjecta al régim de transparéncia es faci
pública en les seus electróniques ! en els llocs web dels subjectes obligats.

Possiblement calgui revisar, doncs, la previsió que indica que I'entitat local ofereix
l'accés a la informació pública a través d'alguns dels mitjans que a continuació
s'exposen. Es fa aquesta mateixa observació en relació amb altres articles del
projecte de norma en el mateix sentit, per exemple l'article 9.1 de I'ordenanga.

Consideració quarta. Quant a l'article 8 del projecte d'ordenanga, I'Oficina ve
recomanant que, per a una major seguretat jurídica, s'aprofiti el desenvolupament
de la normativa sobre transparéncia per concretar el concepte "més freqüéncia".

Consideració cinquena. Quant a I'article 11 del projecte de norma, sobre terminis
de publicació i actualització, algunes de les limitacions temporals que no tenen
correlació directa amb les previstes en la llei podrien semblar no suficientment
determinades, per exemple la referéncia a cinc anys després que cessin les
obligacions, a comptar des del moment que va ser generada. D'altra banda,
específicament en relació amb alguns supósits dels articles corresponents, pot
esdevenir poc clara la previsió "mentre mantingui la seva vigéncia".

Se suggereix que es revisin aquestes previsions sobretot tenint en compte que
venen a constituir limitacions a la disponibilitat immediata de la informació subjecta
a transparéncia.

Consideració sisena. Es constata en aquest punt que la Llei 1912014, del 29 de
desembre, determina en I'article 13 que la transparéncia en l'ámbit dels contractes
subscrits pels subjectes obligats és aplicable a tots els contractes, inclosos els
patrimonials i els menors; a continuació s'hi estableixen els continguts obligats
resultat d'aquestes obligacions de transparéncia.

Tenint en compte les previsions textuals i generals del precepte de rang legal se
suggereix que es revisin les exclusions establertes en I'article 16 de I'ordenanga.

Consideració setena. Suggerim que es revisi la previsió de I'apartat 5 de l'article
16, que podria semblar no suficientment clara per la referéncia a dues quantitats
diferents.
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Consideració vuitena. L'article 19.1 preveu que el dret d'accés a la informació
pública pot ser denegat o limitat per les causes expressament previstes per les lleis
i aquesta ordenanga.

La redacció del precepte en aquest punt podria semblar confusa; segurament es vol
fer referéncia que l'ordenanga fa remissió a les causes previstes per les lleis, peró
tenint en compte que l'ordenanga en cap cas no pot establir ex novo causes de
denegació o limitació del dret, possiblement seria recomanable reconsiderar
aquesta referéncia a I'ordenanga. També podria semblar poc clara la previsió de
l'article 19.5.

Gonsideració novena. Se suggereix que es revisi la definició d'informació pública
continguda en l'article 20, que entenem que no és coherent amb les previsions
legals i que incorre en contradicció amb la definició continguda a l'article 1.2 de
l'ordenanga.

Gonsideració desena. Tot i que no es tracta d'una qüestió directament relacionada
amb la normativa sobre transparéncia, es vol cridar I'atenció sobre la inclusió d'una
previsió sobre la mort dels titulars de les dades de carácter personal a l'art. 22.2 de
l'ordenanga. Es tracta d'una qüestió no exempta de controvérsia en relació amb la
qual poden ser aclaridores les consideracions de la Resolució de 28.07.2016 de la
Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la lnformació Pública (reclamació núm.
69/2016).

Consideració onzena. Tret d'error nostre I'article 24.3 del projecte fa referéncia,
entre d'altres, a una derivació de la sol'licitud d'accés a la informació pública entre
órgans d'un mateix ens públic; podria semblar incoherent amb els principis d'eficácia
i eficiéncia i la naturalesa del dret d'accés que es prevegi un termini de quinze dies
naturals (que impliquen de fet tres setmanes) per a un trasllat entre órgans del
mateix ens (per exemple per a un trasllat entre diferents órgans de l'ajuntament).

Consideració dotzena. Se suggereix que es revisin les previsions de l'article 25 del
projecte d'ordenanga des del punt de vista de la seva coheréncia amb les mínimes
exigéncies de l'art. 26 de la Llei 1912014, del 29 de desembre, especialment quant
als apartats 2 a), 5, 7 del projecte, que, d'altra banda, podrien semblar confusos en
algun punt.

Gonsideració tretzena. L'article 26 del projecte d'ordenanga conté regulació sobre
les causes d'inadmissió de la sol'licitud d'accés a la informació pública. Sembla que
les previsions de l'arl. 26.1 a) s'han redactat tenint en compte el que determina
l'article 29 de la Llei 1912014, del 29 de desembre, i també les posteriors previsions
sobre el contingut de I'expedient administratiu de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.
Entenem que la previsió de l'ordenanga no esdevé, doncs, absolutament coherent
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amb les previsions de la Llei de transparéncia; concretament, en el context de la
norma sobre transparéncia, possiblement els informes interns o entre órgans o
unitats administratives no es puguin encabir en el concepte "document de treball
intern". D'altra banda la lletra b) d'aquest article del projecte de norma podria
semblar excessivament indeterminada en algun punt, per exemple, quan fa
referéncia a "la dificultat d'obtenir les dades demanades dins dels documents que
les contenen".

Consideració cator¿ena. Quant al termini de resolució del procediment (art. 28 del
projecte), seria convenient fer referéncia al dies a quo i també especificar que aquest
termini és per dictar la resolució i notificar-la (o fer l'intent de notificació en els termes
de la normativa reguladora del procediment administratiu comú).

Consideració quinzena. Se suggereix que es revisi I'article 31 del projecte, relatiu
a la materialització de l'accés, ja que no resulta exactament coincident amb els
termes de l'art. 34.3 de la Llei 1912014, del 29 de desembre.

Consideració setzena. Quant a les previsions relatives al régim sancionador, se
suggereix que es revisi si els criteris de graduació de les sancions són criteris
introduits ex novo per I'ordenanga i, en aquest cas, si seria correcta aquesta
determinació ex novo en norma de rang reglamentari.

Barcelona, 29 d'agost de 2018

Rosa María Pérez Pablo
Cap de l'Area de Legislació iAssumptes Jurídics
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