
Oficina Antifrau
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Al'legacions de I'Oficina Antifrau de Catalunya
a I'aprovacio inicial de I'Ordenan^a de
transparencia i administracio electronica de
I'Ajuntament de Breda

En la Sessio ordinaria celebrada el dia 28 de gener de 2019 el Ple de
I'Ajuntament de Breda va aprovar inicialment l'0rdenan?a de transparencia i
administracio electronica.

El text se sotmet a informacio publica pel termini de trenta dies, d'acord amb
la publicacio de I'edicte corresponent al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya (en endavant DOGC) num. 7813, de 19 de febrer de 2019.La
corporacio tambe va donar publicitat al termini d'exposicio publica
mitjani;ant publicacio al ButlletiOficial de la Provincia de Girona (en
endavant BOPG) de 8 de febrer de 2019.

Les observacions i els suggeriments de I'Oficina Antifrau de Catalunya (en
endavant, I'OAC) al text proposat s'emeten a I'empara dels articles li 3 de la
Llei 14/2008, del 5 de novembre, de I'Oficina Antifrau de Catalunya, aixf com
de I'article 13.2 d) de les Normes d'actuacio i regim intern de I'OAC segons el

qual correspon a la Direccio de Prevencio formular al director o directora de
I'Oficina propostes i recomanacions sobre disposicions normatives vigents o
en tramit d'aprovacio perque les elevi al Parlament, al Govern, als ens locals i,
en els termes en que la normativa ho permeti, a les institucions i els
organismes estatals, comunitaris i internacionals.

Les al-legacions que formulem a continuacio pretenen incidir particularment
en aquells aspectes de la disposicio normativa projectada que, directament o
indirecta, guarden relacio amb els ambits sobre els quals recauen les funcions

que la LOAC atribueix a I'OAC amb I'objectiu d'enfortir la integritat de les
institucions i dels servidors publics. D'altra banda, cal recordar que I'OAC te
una vinculacio especial en materia de tronsparencia, d'acord amb la Llei del
Parlament de Catalunya 19/2014, de 29 de desembre, de transparencia,
acces a la informacio publica i bon govern (en endavant LTAIPBG), en la
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mesura que el seu article 75.1 ens atribueix la missio de vetllar pel
compliment de les obligacions i els drets que estableix, d'acord amb les
funcions que tenim atribu'ides.

En aquest marc, les consideracions que es formulen a continuacio
constitueixen essencialment observacions de caracter tecnic i reflexions
sobre algunes previsions de I'ordenanya que, al nostrejudici, podrien no
resultar suficientment clares. 1 tot aixo amb la voluntat de prestar servei a
I'Ajuntament de Breda en aquest tramit d'informacio publica sobre una
norma que aprova una ordenan^a de transparencia que, com recorda
I'exposicio de motius del text projectat, obeeix, entre d'altres, a la voluntat de
donar resposta al creixement de la demanda social de transparencia per part
de la ciutadania des de I'ordenamentjundic local.

1. Consideracions previes
Abans d'analitzar I'articulat de I'ordenan^a, voldn'em formular algunes
consideracions sobre la publicitat i I'accessibilitat del text, sens dubte
elements centrals per garantir I'eficacia real de I'exposicio publica i donar
compliment al principi de transparencia recollit a I'article 129.5 de la Llei
39/2015, d'l d'octubre, del procediment administratiu comu de les
administracions publiques (en endavant LPAC), el qual es concreta en
I'obligacio per port de les administracions publiques de possibilitar que els

potencials destinataris tinguin una participacio activa en I'elaboracio de les
normes.

1.1. Transparencia
La publicacio dels projectes de disposicions administratives de caracter

general al DOGC, el BOP i el tauler d'edictes municipal, que sovint es

produeixen en moments diferents, pot donar peu a confusio a I'hora de
determinar I'inici del comput del termini d'informacio publica. En aquest
sentit, considerem una bona practica que en els anuncis s'especifiqui a partir
de la data de quina de les publicacions comen^ara a correr el termini.

En absencia de concrecio, ates que I'article 63 del Decret 179/1995, de 13 de

juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens
locals (en endavant ROAS), utilitza una conjuncio copulativa en el seu
enunciat, s'ha d'entendre que el termini d'informacio publica no pot iniciar el
seu comput fins que s'ha donat compliment, en la sevo totalitat, a la condicio
fixada per la norma. Es a dir, fins que I'anunci estigui publicat

"al butlletf
oficial de lo provincia, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un
dels mitjans de comunicacio escrita diaria i en el tauler d'anuncis de la
corporacio". De manera similar, i pel que fa o les ordenances fiscals, s'ha

pronunciat el Tribunal Suprem en diverses ocasions, entre d'altres en
Sentencia de la Sala Contenciosa Administrativa de 27 de juny de 2006.
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Pertot aixo recomanem que, en aplicacio del principi de seguretatjuridica, en
el mateix edicte de publicacio s'especifiqui a partir de quan comenyara a
comptar el termini d'informacio publica, be sigui indicant quina de les

publicacions produira aquest efecte, o be especificant de manera expressa i
sense marge de dubtes el requisit de la quadruple publicacio.

D'altra banda, tot i que la regla general en relacio amb el comput de terminis
es la de computar dies habils, per a major claredat en relacio amb ciutadans

que en principi no han de tenir coneixements jurfdics, seria aconsellable
especificar que el comput ho es de dies habils comptats a partir de I'endema
de la publicacio. Aquesta prdctica, adoptada per I'Ajuntament de Breda a
I'edicte, contribueix a refor^ar la seguretatjuridica i la transparencia, ambdos

principis de bona regulacio recollits a I'article 129 de la LPAC.

1.2. Accessibilitat
Pel que fa al contingut dels anuncis esmentats destaco el fet que cap dels
dos no conte el text integre del projecte d'ordenanya aprovat pel Ple.

Si be, a diferencia del que succeeix amb I'aprovacio definitiva, ni I'article 178.1
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refos de
la Llei municipal i de regim local de Catalunya (en endavant TRLMRLC), ni els
articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
regim local (en endavant LRBRL), no especifiquen la necessitat de publicar
conjuntament amb I'edicte el text aprovat inicialment, es una practica
recomanable, en la mesura que refor^a la publicitat activa i facilita I'acces al
document.

Destaca tambe que en compliment del que determinen els articles 83.2 i133
de la LPAC, aixi com el 10 de la LTAIPBG, els edictes indicaven el lloc de
consulta del text, tant en suport paper com en format electronic; des de
I'Oficina hem constatat que el text es trobava disponible al web municipal de
forma facilment accessible a partir del dia 19 de febrer.

Finalment, I'article 6 de la LTAIPBG, per tal de fer efectiu el principi de
transparencia, hi afegeix el deure d'organitzar la informacio publica de
manera que sigui facilment accessible i comprensible per a les persones i que
en faciliti una consulta agil i rapida per mitja d'instruments de cerca dotats
de les caracteristiques tecniques que ho garanteixin.

2. Ambit d'aplicacio
L'article 2 de l'ordenani;a projectada adapta, en un esfor? de concrecio, les

previsions de I'article 3 de la LTAIPBG en definir I'ambit subjectiu d'aplicacio
de la norma dins de I'Ajuntament. Aixo no obstant, volem plantejar alguns
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suggeriments en relacio amb I'apartat 3 de I'article citat, el qual determina:
"les obligacions de transparencia establertes al titol II tambe son aplicables a
les seguents entitats privades".

En primer lloc, proposem precisar I'al-lusio a les obligacions contingudes en el
tftol II de I'ordenanga, que excedeix molt ampliament les previsions de la
LTAIPBG, la qual subjecta els ens privats nomes o determinades obligacions
en materia de transparencia i publicitat activa. Del redactat adoptat es

podria inferir que, en el municipi de Bredo, son tambe d'aplicacio a les
entitats descrites a I'article 2.3 totes les previsions inserides al tftol II del text

projectat, entre les quals es troben deures en materia d'acces a la informocio

publica i participacio a traves de mitjans electronics.

En segon lloc, pel que fa a la definicio generica feta per I'article 2.3,
aconsellem tenir present que, d'acord amb I'article 3.2 de la LTAIPBG, quant a
les persones ffsiques ojundiques que exerceixen funcions publiques o

potestots administratives, presten serveis publics, perceben fons publics per a
funcionar o per a dur a terme llurs activitats per qualsevol tftol juridic, o que
duen a terme activitats qualificades legalment com a serveis d'interes general
o universal, compleixen les obligacions mitjanyant I'administracio
responsable, a la qual estan obligades a informar. Si be I'article 14.5 de
I'ordenan^a entra a regular amb mes detall aquesta questio, creiem que es
important tambe precisar-ho a I'apartat dedicat a I'ambit d'aplicacio. Aixi
mateix, considerem una molt bona practica incorporar a I'ordenan^a (com fa
I'article 14.5) la concrecio de les condicions exigibles al lliurament
d'infornnacio per part d'aquests subjectes a I'administracio responsable amb
la qual es vinculen.

Altrament, recomanem revisar el redactat de I'article 3 del text projectat.
L'exercici de la potestat reglamentaria permetria desenvolupar i adaptar a la
realitat local els conceptes "representants locals" i "titulars de les unitats
encarregades dels ambits organitzatius" de la LGTAIPBG. Tambe pot donar

peu a confusio I'us de I'expressio "poden ser", en la mesura que la LTAIPBG
utilitza I'expressio "son" en referir-se als responsables del compliment dels
deures i les obligacions establerts per la llei.

De la mateixa manera seria aconsellable examinar les previsions de I'article 6
del text projectat, per tal d'assegurar que no inclou deures que no es trobin
recollits en una norma de rang legal; per exemple seria convenient determinar
la previsio legal que empara la imposicio a la ciutadania, d'una manera

general i sense vinculacio a cap context concret, del deure de "facilitar

informacio vera?, completa i actualitzada, adequada a les finalitats per a les

quals se sol-licita".
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3. PublicitatActiva
Les ordenances municipals estan cridades a ampliar i concretar I'abast de les
lleis de transparencia, altrament es d'interes normatiu escds reproduir
obligacions normatives que ja son d'imperativa aplicacio a les entitats locals.
A mes a mes, cal recordar que I'article 6.2 de la LTAIPBG estableix que:

"les

obligacions de transparencia establertes per aquesta llei son mfnimes i

generals, i s'entenen sens perjudici de les que pugui establir d'una manera
mes detallada i especifica la legislacio aplicable."

Es per aixo que convidem a reflexionar sobre la possibilitat d'ampliar les
obligacions de la Corporacio en materia de publicitat activa, per incloure-hi
altres informacions d'interes general per a la ciutadania que convingui fer

publiques de manera proactiva; per exemple mitjani;ant la publicacio de les
resolucions sobre compatibilitat de tot el personal al servei de I'entitat local,
transcendit de la remissio generica a la LTAIPBG i el seu article 55.1 c) que
fan els articles 12.1 i 12.2 del projecte d'ordenani;a.

En relacio amb I'agenda oficial, recomanem recollir I'obligacio, per part de les
autoritats i carrecs publics, de no rebre ni facilitar I'acces a I'agenda a qui,
tenint la condicio de grup d'interes, no estigui inscrit al Registre de grups
d'interes de Catalunya, o eventualment, al registre municipal que es crei' a
aquests efectes, ambdos regulats al Decret Llei 1/2017, de 14 de febrer, pel
qual es crea i regula el Registre de grups d'interes de Catalunya.

Valorem molt positivament el fet que el punt 3 de I'orticle 12 desenvolupi
I'expressio "informacio sol-licitada amb major frequencia", i concreti la
frequencia temporal exigida a aquests afectes, en la mesura que recull una
recomanacio recurrent en els informes emesos per aquesta Oficina. Tambe
considerem una bona practica les previsions dels punts 2 i 3 de I'article 14 que
fixen terminis especffics pel que fa a I'obligacio de mantenir la informacio
actualitzada, aixi com I'obligacio d'indicar al portal de transparencia la
darrera i propera data prevista per a I'actualitzacio de la informacio.

4. Acces a la informacio
El procediment per exercir el dret d'acces a la informacio davant
I'Ajuntament de Breda es troba regulat en el capftol tercer del Titol II de
I'ordenan^a. Des de I'OAC hem reiterat, en diverses ocasions, que el
desenvolupament reglamentari de la tramitacio concreta que ha de seguir
dins I'Ajuntament el procediment previst per a I'exercici del dret d'acces

previst a la LTAIPBG es una de les principals potencialitats de la normativa
local. Aixf i tot, ens agradaria formular les recomanacions seguents.

En primer lloc, I'article 16.1 de I'ordenan^a preveu que les sol-licituds d'acces
a la informacio publica es poden presentar per quolsevol mitja, en
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consonancia amb I'article 27.1 de la LTAIPBG. Ara be, atenent a les previsions
de I'article 27.2 de la LTAIPBG proposem regular la creacio d'un formulori
electronic especific i senzill, facilment accessible al portal de la
transparencia, sempre tenint en compte que la seva existencia no pot
excloure en cap cas el dret que assisteix la ciutadania de presentarla
sol-licitud per qualsevol dels mitjans admesos per la normativa d'aplicacio,
d'acord amb les disposicions dels articles 13,14 i 66 de la LPAC.

En segon lloc, en relacio amb el punt 4 de I'article 16, el qual preveu la

possibilitat de derivar la sol'licitud a I'organ o unitot que disposi de la
informacio quan la complexitat d'aquesta ho requereixi, conve tenir presents
les previsions de I'article 30 de la LTAIPBG, especfficament pel que fa als
terminis.

En tercer lloc, I'article 16.6 del text proposat recull les previsions de I'article 29
de la LTAIPBG relatives a la inadmissio de sol-licituds. En aquest ambit
estimem molt interessant la previsio en relacio amb la informacio en fase
d'elaboracio i el fet que s'hagi de fer publica, en la resolucio d'inadmissio, la
data prevista per a la seva difusio. Amb tot pensem que en aquestes

previsions es pot aprofitar per acotar expressions poc concretes utilitzades

per la llei com "tasca complexa d'elaboracio o reeloboracio".

En quart lloc, recomanem revisar el redactat de I'apartat 8 de I'article 16, en
la mesura que dona peu a confusio en establir que les sol-licitud d'acces a la
informacio publica es resoldran, en qualsevol cas, en el termini maxim de
trenta dies. En aquestsentit, I'article 33 de la LTAIPBG determina que les
sol-licituds d'acces a la informacio publica es resoldran en el termini d'un mes.

De les disposicions generals en materia de procediment administratiu a que
farem referencia a continuacio es deriva que les expressions "un mes" i
"trenta dies" no es poden utilitzar com a sinonimes, per la qual cosa el termini

que preveu l'ordenan?a no coincideix amb el termini previst per la LTAIPB,
entrant en contradiccio amb la norma de rang legal.

Aixf, I'article 30.4 de la LPAC estableix: "si el termini es fixa en mesos o anys,
aquests es computaran a partir del dia segCient a aquell en que es produeixi
la notificacio o publicacio de I'acte en questio, o des del dia seguent a aquell
en el qual es produeix I'estimacio o desestimacio per silenci administratiu. El
termini concloura el mateix dia en que es va produir la notificacio, publicacio
o silenci administratiu del mes o I'any de venciment. Si en elmes de
venciment no hi hagues dia equivalent a aquell en el qual va comen;ar el
comput, s'entendra que el termini expira I'ultim dia del mes".
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Quant als terminis expressats en dies, els punts 3 i 4 del mateix article
disposen que aquests s'entendran hdbils excepte indicacio en contro, i es
comen^aran a comptar a partir deldia seguent a la notificacio, publicacio o

produccio de silenci.

Per tant, els terminis fixats en mesos es computen "en bloc" de la manera
determinada per la Llei, mentre que en els terminis fixats en dies (habils com
a regla general) nomes es computa de dilluns a divendres excepcio feta que
siguin festius. En aquests termes, un termini de 30 dies (habils) es for9a mes
ampli que un termini d'un mes.

Finalment pot cridar I'atencio el fet que I'article 16.9 del text proposat
estableixi textualment que:

'TAjuntament ha de substituir la resolucio del

procediment d'acces a la informacio publica per la comunicacio de la
informacio publica sol'licitada excepte que s'hagi produ'ft informacio de
tercers", quan I'article 34.8 de la LTAIPBG disposa: "si s'estima la sol'licitud i
no s'ha produ'ft oposicio de tercers, la resolucio pot esser substitui'da per una
comunicacio per la qual s'indica a I'interessot que pot accedir a la informacio,
o be se li poden facilitar les dades directament".

5. Reutilitzacio de la informacio
La reutilitzacio de la informacio difosa per I'Ajuntament es troba regulada a
I'article 15 del text projectat. En relacio amb aquesta questio volem fer
esment al redactat de I'apartat 3 d'aquest article que, despres de preveure la
no subjeccio de la reutilitzacio a I'obtencio d'autoritzacio previa o pagament
de preus publics, afirma que:

"quan la reutilitzacio estigui subjecta a un regim
de llicencia-tipus o autoritzacio, o no tingui caracter gratu'ft aquestes
condicions han de ser transparents, proporcionals, i no poden limitar la
competencia ni ser discriminatories".

En relacio amb aixo, es recorda que la recomanacio es fomentar la no
subjeccio a llicencia. L'article 4.2 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre
reutilitzacio de la informacio del sector public (en endavant LRISP), deixo
llibertat d'eleccio a les administracions entre quatre modalitats per tal de
vetllar per la reutilitzacio dels documents publics, entre les qualstrobem la no
subjeccio a cap mena de condicions. De la mateixa manera, la LTAIPBG
sembla apuntar en aquesta direccio en els seus articles 16.1 i 17.1, en els quals
estableix: "Els subjectes obligats han de facilitar a les persones I'acces a la
informacio publica en format reutilitzable, per tal de millorar la transparencia,

generar valor a la societat i promoure la interoperabilitat entre les
administracions, dins els li'mits establerts per la normativa sobre reutilitzacio
de la informacio del sector public"; i "La reutilitzacio de la informacio publica
es lliure i no esta subjecta a restriccions, llevat dels suposits en que, per via
reglamentaria, se sotmeti a I'obtencio d'una llicencia de reconeixement de
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creative commons, per rao de la tutela d'altres drets o bensjurfdics, o a la
sol-licitud previa de I'interessat."

Altrament, en cas que es consideri necessari subjectar la reutilitzacio a un
regim de llicencia-tipus o autoritzacio, en compliment de les previsions de
I'article 4.3 de la LRISP, tambe recollides a I'article 15.3 deltext proposat,
aconsellem determinar aquests suposits en l'ordenan?a, per tal de donar
compliment als mandots de claredat i transparencia.

6. Sistema de garanties
L'article 7 del projecte d'ordenanya regula mecanismes a disposicio de la
ciutadania per fer efectius els seus drets i deures, sens perjudici dels recursos

pertinents. A aquests efectes conte, en I'apartat 3, la previsio que les

persones que considerin que una informacio subjecta a deures de publicitat
activa no es troba disponible al portal web puguin plantejar queixes davant la
regidoria de transparencio, la qual cosa suposa una ampliacio de les

previsions legals, reforyant els mecanismes de defensa a I'abast dels
ciutadans.

No obstant aixo, advertim que aquest procediment no es pot confondre, en
cap cas, amb el que han de seguir les sol-licituds presentades en exercici del
dret a la informacio publica, aplicable a I'administracio local per imperatiu
legal de la LTAIPBG. En aquest sentit recomanem revisar els punts 7.3 i 7.4 del
text en la mesura que la seva lectura conjunta pot donar peu a confusions.

7. Avoluacio de compliment
Establir mecanismes d'avaluacio del compliment de les obligacions de
transparencia es, sense dubte, fonamental per poder valorar els nivells
d'eficacia assolits per la disposicio de caracter general. En aquest sentit,
I'article 30 de I'Estatut d'Autonomia de Catalunya regula el dret a una bona
administracio. Aixf mateix, els articles 103.1 de la Constitucio Espanyola i 3.1
h) de la Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de Regim Jun'dic del Sector Public,
estableixen I'eficacia com a principi d'actuacio per a les administracions

publiques.

Es per aixo que les previsions de I'article 11 del text projectat son molt
escaients, en la mesura que atribueixen aquestes funcions a la unitat de
transparencia i informacio i determinen la informacio que I'avaluacio de
compliment ha de permetre coneixer.

Amb tot, recomanem oprofitar la redaccio per entrar o desenvolupar amb
major detall les previsions de I'article 6.3 de la LTAIPBG que determina: "els

subjectes obligats han d'establir procediments basats en indicadors objectius

per a avaluar el compliment de les obligacions de transparencia. En els

Al-legacions a I'Ordenan^a de Transparencia de I'Ajuntament de Breda -4/2019-



procediments d'avaluacio s'ha de gorantir la participacio d'experts

independents i dels ciutadans". Al nostre entendre, una ordenan?a municipal

es I'espai idoni per regular questions com els canals i les condicions
mitjan^ant els quals s'ha d'instrumentar la necessaria participacio dels

experts independents i els ciutadans, els indicadors d'avaluacio, aixf com els

documents on es plasmaran les avaluacions, la periodicitat amb que
s'elaboraran i els requisits de publicitat.

Altrament, cal tenir present que I'article 130 de la LPAC preveu I'obligacio de

revisar i actualitzar periodicament la normativa. En aquest sentit les seves

previsions en relacio amb els sistemes d'avaluacio de I'eficiencia i I'informe

public d'avaluacio normativa i adaptacio poden servir d'orientacio en la

materia que ens ocupa.

8. Formacio i assistencia
Finalment volem destacar la disposicio addicional tercera del text proposot

que obliga a I'Ajuntament de Breda a realitzar accions de formacio al

personal al seu servei i a les entitats de caracter privat, a les quals tambe

haura de prestar assistencia en el compliment de les obligacions previstes a

I'article 2. Aixi mateix contempla la realitzacio d'accions de difusio i

sensibilitzacio dirigides a la ciutadania. Aquestes previsions estan en sintonia

amb la consecucio dels objectius d'eficacia analitzats en el punt anterior.
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