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Sr. Daniel de Alfonso Laso
Oficina Antifrau de Catalunya
Ribes,3
08013 Barcelona

OFICINÀ
ANÎlFFIAU
DECATAIJJNYA

1 0 ABR. 2013

Benvolgut director,

En resposta al vostre escrit, del22 de març proppassat, relatiu a les al'legacions formulades
durant el tràmit d'informació pública al Projecte de decret pel qual es crea la Seu electrònica,
em complau adjuntar-vos una còpia dels documents seguents, a I'efecte que pugueu fer el
seguiment corresponent del Projecte:

En compliment de I'article 64.5 de la Llei 2612010, del 3 d'agost, de règim jurídic ide
procediment de les administracions públiques de Catalunya:

o Memòria de les observacions formulades en el tràmit de consulta
i nte rdepa rta menta I (pri mer exped ie nt, abril 20 1 2)

o Memòria de les observacions formulades en el tràmit de consulta
interdepartamental (segon expedient, febrer 2013)

o Memòria dels dos informes emesos per I'Autoritat Catalana de Protecció de
Dades

o Memòria dels dos informes d'impacte pressupostari, elaborats pel CTTI i per
la Direcció General de Pressupostos del Departament de Governació i

Relacions I nstitucionals
o Memòria de les al.legacions formulades en el tràmit d'informació pública

En compliment de I'article 65 de I'esmentadaLlei2612010, del 3 d'agost:
o lnforme jurídic final

Atentament,

rdiVilajoana i Rovira
Secretari general de la Presidència

Pl. Sant Jaume, 4
Palau de la General¡tat
08002 Barcelona
Tel 93 402 46 00
Fax 93 402 48 95



ru Generalitat de Catalunya
Departament de la Presidència
Direcció General
d'Atenció Cir¡tadana i Difusió

INFORME sobre les al.legacions presentades al projecte de Decret pel qual es
crea la Seu en tràmit d'informació pública

Per edicte de d'1 de març de 2013, es va sotmetre a informació pública el Projecte de decret
pel qual es crea la Seu electrònica, per un termini de quinze dies hàbils a comptar des de

l'endemà de la seva publicació, és a dir, des del 12 de març.

S'han rebut en aquesta fase únicament les al'legacions de I'Oficina Antifrau de Catalunya,

trameses al Secretari General del departament de la Presidència per escrit de 22 de març de

2013 del Director de I'Oficina Antifrau de Catalunya.

D'acord amb les funcions d'aquest organismes, les al'legacions fan referència de manera

nuclear a la proposta d'incorporació de continguts relacionats amb la transparència i I'accés

a la informació pública.

Els continguts que I'Oficina Antifrau de Catalunya proposa incorporar a la seu electrònica de

la Generãl¡tat per al seu accés universal per part de la ciutadania constitueixen,

efectivament, un compromís públic de transparèncía que el Govern de la Generalitat ha

assumit davant de la ciutadania, però tanmateix s'ha cregut oportú emmarcar-ho en un

portal temàtic de transparència i participació.

Aquest portal, que és previst posar en funcionament en els propers mesos, tindrà una entitat
pròpia i diferenciada de la seu electrònica, perquè entenem que es mou en un perfil

subjectiu diferenciat; així, la seu electrònica està pensada per oferir un entorn electrònic

segur per a les relacions administratives individuals amb la Generalitat, l'accés als tràmits i

serveis electrònics de la Generalitat, mentre que el portal de transparència és previst que

continguin aquella informació pública que poden interessar les persones no ja com a

administrats, sinó com a ciutadans: agenda del Govern, gestió dels recursos públics, accés

a la consulta i reutilització de les dades públiques obertes, plans d'acció pÚblica, dades

estadístiques i indicadors d'avaluació de les polítiques públiques.

Per tal de recollir les al.legacions presentades per I'Oficina Antifrau de Catalunya i

formalitzar aquest compromís d'oferir els continguts relacionats amb l'accés a la informació i

la transparència en la gestió pública, s'ha incorporat al text del projecte de Decret una nova

Disposició Addicional que estableix I'obligació d'oferir aquests continguts en un portal

electronics que, sens perjudici del seu propi accés, sigui també accessible des de la seu

electrònica de la Generalitat.

Seguidament, es valoren detalladament les propostes de canvi en el redactat proposades

per I'Oficina Antifrau de Catalunya:
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Generalitat de Catalunya
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inclusió en I'article 5.1.c) dels princ¡pis de transparència i participació:

incorporada
En I'article 8.18, ampliar a les disposicions de rang reglamentari I'habilitació per

determinar continguts informatius addicionals amb caràcter obligatori per a la

Seu, i mencionar-hi de manera expressa com a criteri a prendre en consideració
per l'òrgan responsable de la gestió i la coordinació de continguts a l'hora de

decidir les informacions que s'hagin de publicar a la'Seu ellectrònica la freqüència
amb què la ciutadania sol.licita tenir accés a una informació. INCORPORADES
Ampliar el llistat de continguts obligatoris de la Seu previst en I'article 8 amb un

seguit de continguts, relacionats tots ells amb la transparència: s'incorporaran
al portal de transparència que preveu la nova disposició addicional setena.
La identificació en la Seu electrònica: s'ha incorporat, com a principi de la Seu,
el criteri de proporcionatitat en els requisits d'identificació i autenticació.per
accedir als seus continguts, i en el text es detalla aquells casos en què cal
aquesta identificació, que es corresponen exclusivament amb I'accés a

tràmits i comunicacions persorials. S'especifica expressament que I'accés
al Tauler electrònic no precisa d'identificació.
Responsabilitats per la supervisió dels continguts relacionats amb fa

transparència: s'haurà de preveure en I'entorn del portal de transparència a

què fa referència la nova disposició addicional setena.
Complementar la referència als límits que la normativa de protecció de dades
imposa a la publicació de continguts al Taulerelectrònic, a I'article 18, amb una
referència al marc regulador de I'accés a la informació pública: incorporada
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