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Informe resum  
Seguiment al·legacions 5/2020 
Ordenança reguladora del procediment 

administratiu comú electrònic i l’accés a la 

informació pública en l’àmbit de la transparència 

de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni  
 

  

 

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

L’Oficina Antifrau de Catalunya va presentar al·legacions a l’aprovació 

inicial de l’Ordenança de procediment administratiu comú electrònic i 

l’accés a la informació pública en l’àmbit de la transparència de 

l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, el dia 11.02.2020 i dins el tràmit 

d’informació pública.  

 

El dia 14.05.2020, l’esmentat Consistori va aprovar definitivament aquesta 

disposició administrativa de caràcter general.  

 

En l’escrit d’al·legacions des de l’Oficina formulàvem 11 recomanacions a 

les disposicions esmentades, les quals han tingut un 82% d’acollida. 

  

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

al·legacions van ser les següents: 

 

— Àmbit d’aplicació: obligacions imposades a les entitats relacionades a 

l’article 3.2 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació 

pública i bon govern (en endavant LTAIPBG). 

— Obligacions en matèria de publicitat activa:  

 Ampliació de les matèries subjectes a aquestes obligacions. 

 Recordatori de l’obligació de publicar la informació subjecta al 

règim de transparència tant en les seus electròniques com en les 

pàgines web dels subjectes obligats. 

Legislació i Assumptes Jurídics 
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 Desenvolupament de l’expressió “informació sol·licitada amb 

major freqüència.”  

 Identificació dels responsables de l’aplicació de la llei dins de 

l’estructura municipal.  

— Dret d’accés a la informació pública:  

 Identificació de les persones titulars del dret d’accés a la 

informació pública d’acord amb la LTAIPBG. 

 Creació d’un formulari electrònic específic i senzill, fàcilment 

accessible des del portal de la transparència. 

 Regulació l’ampliació del termini per resoldre la sol·licitud d’accés 

a la informació pública per tal d’assegurar que s’adequa a les 

previsions de la LTAIPBG.  

 Recordatori de l’obligació de notificar la resolució a totes les 

persones que tinguin la condició d'interessades en aquest 

procediment. 

 Regulació més clara del règim de recursos.  

— Avaluació del compliment: desenvolupament dels mecanismes 

d’avaluació del compliment de les obligacions de transparència amb un 

alt nivell de detall i previsió de la publicitat que se’ls donarà.  

 

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 3.2 LTAIPBG  Article 2 i 63 

Ampliació de la publicitat activa   Article 50 

Publicació a seus electròniques i webs  Article 50  

“Informació sol·licitada amb freqüència”  Article 50 

Identificació dels responsables   Article 50 

Identificació dels titulars del dret d’accés  Article 57 

Formulari electrònic senzill i accessible   Article 61 

Ampliació del termini per resoldre  Article 64   

Obligació de notificar als interessats  Article 64 

Millor regulació del règim de recursos  Article 66 

Previsió d’avaluació de compliment   Inexistent 
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3. GRAU D’ACOLLIDA  

D’acord amb el text aprovat definitivament, les al·legacions han tingut el 

següent grau d’acollida: 

 

Indicadors  S’han acceptat? 

Vinculació entitats 3.2 LTAIPBG  Sí 

Ampliació de la publicitat activa   Sí 

Publicació a seus electròniques i webs  Sí 

“Informació sol·licitada amb freqüència”  No 

Identificació dels responsables   Sí 

Identificació dels titulars del dret d’accés  Sí 

Formulari electrònic senzill i accessible   Sí 

Ampliació del termini per resoldre  Sí 

Obligació de notificar als interessats  Sí 

Regulació més clara del règim de recursos  Sí 

Previsió d’avaluació de compliment   No 

 

Percentatge de grau d’acollida 
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