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1. AL·LEGACIONS DE L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA 

 

L’Oficina Antifrau de Catalunya va presentar al·legacions davant 

l’Ajuntament de Caldes d’Estrac en relació amb la modificació de 

l’Ordenança de transparència i administració electrònica, en data 

20.12.2019 i dins del tràmit d’informació pública.  

 

El dia 27.01.2020, el Consistori de referència va aprovar definitivament 

aquesta disposició administrativa de caràcter general.  

 

En l’escrit d’al·legacions des de l’Oficina formulàvem 10 recomanacions, les 

quals han tingut un 60% d’acollida total i un 10% d’acollida parcial. 

  

De manera esquemàtica, les matèries respecte de les quals vam formular 

al·legacions van ser les següents: 

 

— Àmbit d’aplicació:  

 Vinculació i obligacions imposades a les entitats relacionades a 

l’article 2.3 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern (en endavant LTAIPBG). 

 Ús de l’expressió “poden ser.” 

— Publicitat activa:  

 Ampliació de les matèries subjectes a obligacions de publicitat 

activa. 

Legislació i Assumptes Jurídics 
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 Incorporació de l’obligació de no rebre a qui tenint la condició de 

grup d’interès no estigui inscrit al corresponent registre.  

 Desenvolupament de l’expressió “informació sol·licitada amb 

major freqüència” subjecte a obligacions en matèria de publicitat 

activa. 

 Identificació dels responsables de l’aplicació de les obligacions de 

publicitat activa en l’estructura municipal.    

— Accés a la informació pública: 

 Establiment el termini de resolució de les sol·licituds d’accés a la 

informació pública d’acord amb la LTAIPBG. 

 Acotament del conceptes jurídics indeterminats emprats per la 

Llei com “tasca complexa d’elaboració o reelaboració. 

— No subjecció de la reutilització de la informació a llicència.  

— Avaluació de compliment: definició de l’òrgan competent per emetre els 

informes d’avaluació i concretar com es vehicularà la participació dels 

experts independents i la ciutadania en aquestes tasques 

 

2. INDICADORS 

 

A continuació es relacionen els indicadors per matèries respecte de les 

quals l’Oficina Antifrau de Catalunya va presentar al·legacions, posant-los 

en relació amb el text aprovat definitivament: 

 

Indicadors  Disposicions Afectades 

Vinculació entitats 2.3 LTAIPBG  Article 2 

Ús de l’expressió “poden ser”  Article 3 

Ampliació de la publicitat activa   Articles 12 a 14 

Relacions amb grups d’interès   Article 12 

Definició de “major freqüència”  Inexistent 

Responsables en publicitat activa  Article 10 

Termini de resolució de les sol·licituds  Article 16 

Definició de “tasca complexa”  Article 17 

Reutilització de la informació   Article 15 

Avaluació de compliment  Article 11 
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3. GRAU D’ACOLLIDA  

 

Les al·legacions han tingut el següent grau d’acollida: 

 

Indicadors  S’han acceptat? 

Vinculació entitats 2.3 LTAIPBG  No 

Ús de l’expressió “poden ser”  Sí 

Ampliació de la publicitat activa   Sí 

Relacions amb grups d’interès   Sí 

Definició de “major freqüència”  No 

Responsables en publicitat activa  Sí 

Termini de resolució de les sol·licituds  Sí 

Definició de “tasca complexa”  No 

Reutilització de la informació   Sí 

Avaluació de compliment  Parcialment 

 

Grau d’acollida 
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