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Al.legacions de l'Oficina Antifrau de Catalunya a
l'aprovació inicial de l'Ordenanga reguladora de
l'administració electrónica del Consell Comarcal
del Gironés

En sessió ordinária celebrada el dia zr de febrer de zor8 el Consell Comarcal
del Gironés va acordar I'aprovació inicial de I'Ordenanga reguladora de
l'administració electrónica.

La proposta normativa se sotmet a informació pública pel termini de 3o dies
hábils, per a la formulació d'al.legacions i de suggeriments, d'acord amb la
publicació de l'anunci corresponent al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya núm. TSgg, de 16 d'abril de zor8.

Aquestes observacions i aquests suggeriments de l'Oficina Antifrau de
Catalunya (en endavant, I'OAC) al text de l'Ordenanga s'emeten a l'empara
dels articles r i g de la Lleit4lzoo8, del5 de novembre, de I'OAC (LOAC), així
com de I'article r3.z 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 l'Oficina propostes i recomanacions sobre disposicions
normatives vigents o en trámit d'aprovació perqué les eleü 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.

Les al.legacions que tot seguit passem a formular pretenen incidir
particularment en aquells aspectes del text projectat que, directament o
indirecta, guarden relació amb els ámbits sobre els 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, tot tenint en compte en aquest cas que
l'article 75 de la Llei tgf zot4, del z9 de desembre, de transparéncia, accés a la
informació pública i bon govern determina que, d'acord amb les funcions que
té atribuides, l'Oficina Antifrau ha de vetllar pel compliment de les obligacions
i drets establerts per la Llei esmentada. Per tant, aquestes al.legacions es
limiten als ámbits esmentats.
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A més, en el marc normatiu esmentat, les consideracions que ara es formulen
constitueixen essencialment consideracions de carácter técnic i reflexions
sobre algunes preüsions de l'Ordenanqa que, al nostre judici, podrien no
resultar suficientment clares o que poden plantejar alguns dubtes. I tot aixd
amb la voluntat de prestar servei al Consell Comarcal en aquest trámit
d'informació pública i en el moment de redactar definitivament l'Ordenanga
projectada.

Consideracions en relació amb l'exposició de motius i l'articulat del text:

Exposició de motius

En l'exposició de motius es troba a faltar una referéncia a la Llei t9lzot4, del
z9 de desembre, de transparéncia, accés a la informació pública i bon govern
de Catalunya, tenint en consideració que tant a l'objecte com a l'ámbit
d'aplicació objectiu de l'Ordenanga s'inclou la difusió i l'accés a la informació
pública administrativa (articles 1.8.b) i g.t.b) de l'Ordenanga).

Article 1. Objecte

En l'apartat tercer d'aquest article, en el punt b) es disposa que en particular
és objecte de l'Ordenanga la difusió i accés a la informació administrativa.

En aquest punt es recomana afegir l'adjectiu "pública" a la referéncia a la
"informació administrativa", en coheréncia amb la normativa estatal i
autondmica relativa a la transparéncia, accés a la informació pública i bon
govern.

Article 3. Ambit d'aplicació objectiu

En I'apartat primer d'aquest article, en el punt b), quan es fa referéncia a que
l'Ordenanga será d'aplicació a la consulta per part dels ciutadans i les
ciutadanes de la informació pública administrativa i de les dades
administratives, es recomana que es valori si no s'hauria de fer referéncia a
"informació pública" sense fer cap distinció entre informació pública
administrativa i dades administratives, atés que d'acord amb la Lleitg/zot4,
del z9 de desembre,les dades administratives també són informació pública.
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A més, es recomana valorar si el terme "consulta", eü€ es fa servir en l'apartat
r.b) d'aquest article cal substituir-lo per un terme més precís en l'ámbit de la
normativa sobre transparéncia com és el d"'accés" o "sol.licitud d'accés",
termes que s'utilitzen a la normativa estatal i autondmica relativa a la
transparéncia, accés a la informació pública i bon govern.

Article 5. Drets dels ciutadans i les ciutadanes

En aquest article es diu que els ciutadans i les ciutadanes tenen els drets
enunciats per la normativa estatal i autondmica, en les seves relacions a través
de mitjans electrdnics, amb el Consell Comarcal del Gironés, i a més, els que
s'hi indiquen.

Quant al contingut d'aquests altres drets que s'hi indiquen, s'observa que
molts d'ells es corresponen amb els drets correlatius a les obligacions de
transparéncia previstos a la normativa estatal i autondmica relativa a la
transparéncia, accés a la informació pública i bon govern. Per tant, es

recomana que es valori si en aquest article no s'haurien d'enumerar
únicament aquells drets que ampliin els drets continguts en la normativa
esmentada. 

,

Article 7. Sistema de garantia dels drets i deures

En relació amb l'apartat primer d'aquest article relatiu a la Carta de serveis
electrdnics es recomana que se'n revisi el contingut, atés que la normativa
relativa a la transparéncia, accés a la informació pública i bon govern estableix
un contingut mínim de les cartes de serveis, eu€ excedeix del que s'indica en
aquest apartat. A més, i atés que la regulació que es recull en la normativa
esmentada té carácter de mínims, es recomana valorar la possibilitat
d'ampliar aquest contingut mínim.

Article 9. Seu electrdnica

En I'apartat seté d'aquest article, en qué es preveuen els serveis que es posen
a disposició dels ciutadans i les ciutadanes a través de la seu electrónica, es

troba a faltar la menció a l'accés a la informació relacionada en matéria de
transparéncia.
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En aquest sentit convé tenir present que I'article 5 de la Llei tgf zot4, del z9
de desembre disposa que la informació subjecta al régim de transparéncia ha
de fer-se pública en les seus electróniques i els llocs web dels subjectes
obligats, de forma clara, estructurada i en format reutilitzable.

Barcelona, z9 de maig de zor8
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Cristina García Macarro
Técnica intermédia de prevenció

Rosa Pablo

Cap d'Area Legislació i
Assumptes J
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