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I'A,IUNTAMENT on Ser{T Joeu DnspÍ

En la sessió celebrada el dia 25 de febrer de 2016, el Ple de I'Ajuntament va
acordar aprovar inicialment l'Ordenança de Transparència i Administració
Electrònica de l'Ajuntament de Sant Joan Despí (en endavant, l'
"Ordenança").

La proposta normativa es sotmet a informació pública pel període de trenta
dies, per a la formulació d'al.legacions i suggeriments, d'acord amb la
publicació de l'edicte corresponent tant al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya núm. 7L3L, el 31 de maig de 2016, com al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de 24 de maíg de 2016.

Són dos els eixos que desenvolupa l'Ordenança: d'una banda, la regulació
de la utilització dels mitjans electrònics en l'àmbit de l'Ajuntament, i de
I'altra, la consecució i concreció de les obligacíons legals de transparència.

Article z. Àmbit d'aplicació subjectiu

La lletra c) de l'apaftat 3 d'aquest afticle de l'Ordenança, quan reprodueix
l'art. 3.4 de la Llei t9/20L4, en el sentit d'establir els llindars mínims
quantitatius de subvencions o ajuts públics percebuts per tal de determinar
les entitats privades que resten sotmeses al règim de transparència activa,
fa constar en la mateixa lletra c) també <<els partits polítics, les associacions
i fundacions vinculades, i les organitzacions sindicals i empresarials>>.

Aquesta reacció, provinent de la Llei L9/2014, pot generar confusió, atès
que pot semblar que aquells llindars quantitatius són igualment exigibles als
partits polítics, les associacions i fundacions vinculades, i les organitzacions
sindicals i empresarials, mentre que a tots aquests subjectes els resulta
exigible directament el compliment de les obligacions de transparència
activa sense cap condicionant o requisit, i tan sols a les "entitats privades"
els són aplicables els llindars quantitatius.
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L'Ordenança representa una oportunitat d'esmenar aquesta confusió, QU€
restaria resolta si el contingut de l'actual lletra c) es segregués en dos, tot
generant una nova i darrera lletra "d)", en què s'incloguessin només les
<<entitats privades>> que percebin subvencions o ajuts públics per sobre dels
llindars legals referits.

No estaria de més preveure que, p€r als còmputs d'aquests imports, és
indiferent la procedència dels ajuts públics percebuts, gu€, per tant, poden
ser europeus, estatals, autonòmics o locals, tal i com apunta la doctrina.

Article 4. Principis generals d'aquesta Ordenança

Entenem improcedent, per poder resultar contrari a l'ordenament jurídic, el
príncipi copsat a la darrera lletra (q) de l'article, el "principi d'accés ¡

disponibilitat limitada", segons el qual, <<[']exercici dels drets per paft dels
ciutadans i ciutadanes en els àmbits d'aplicació de la present Ordenança
haurà de respectar les necessitats organitzatives i econòmiques de
lldministració que, de forma raonable, els informarà de les circumstàncies
que concorrin; en cas que existeixin limitacions per raons organitzatives i

econòmiques, la comunicació d'aquestes circumstàncies es realitzarà de
forma motivada>>.

A banda de I'ambigüitat i generalitat de la formulació del precepte,
l'aplicació del qual es deixaria en mans de l'absolta discreció (i, fins i tot,
arbitrarietat) de lldministració, cal dir que en cap cas les necessitats o
limitacions organitzatives i econòmiques de lAdministració no poden
condicionar, limitar o impedir I'exercici de drets legalment reconeguts a la
ciutadania, com ara l'accés a informació pública. Acceptar el contrari
suposaria buidar de contingut dels drets reconeguts i frustrar la seva
garantia i exercici efectiu.

Ans el contrari, precisament l'organització i recursos de les Administracions
han de servir a l'exercici eficaç dels drets. En aquest sentit, la pròpia Llei
L9/2014 expressament preveu, a la seva DA 4a, I'obligació genèrica de tots
els subjectes obligats de <<promoure i fer les adaptacions organitzatives,
procedimentals í de règim intern que calguin per a ajustar llur activitat i

complir el que estableix aquesta llei abans que la dita norma entri en
vigor>>. A aquest efecte la DF 3a de la Llei t9/20t4 disposa mandats legals
per a què els subjectes obligats duguin a terme el desplegament i aplicació
de la Llei. Entre ells, preveu que <<[e]ls ens locals han d'adoptar les mesures
normatives i executives que calguin per a desenvolupar aquesta llei d'acord
amb el principi d'autonomia organitzativa>.
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Article 9. Portal de la Transparència

S'afirma que l'exercici de la transparència es fonamenta en el Portal de la
Transparència, d'acord amb el que estableix l'art. 5.4 de la Llei L9l2Ol4.

Tanmateix, també és cert que el mateix article 5 de la Llei L9/2014 preveu
la possibilitat que les administracions locals i la resta d'administracions i

entitats puguin crear llurs propis portals de transparència, I'accés al
contingut dels quals s'ha de facilitar des del Portal de la Transparència de la
Generalitat.

Fent ús d'aquesta facultat, l'Ordenança opta per crear el propi poftal a

l'Ajuntament de Sant Joan Despí: el seu article 16 regula el <<Portal

d'Internet>> o poftal web municipal que té la missió d'incorporar la
informació municipal d'interès general.

!Es per això que, en l'article 9, caldria ja avançar que el fonament de la
transparència rau també en aquest portal propi, al que es podrà accedir a
través del Portal de la Transparència de la Generalitat, atès que ambdós
portals configuren el que la Llei t9l20L4 designa com <<una plataforma
electrònica de publicitat activa a internet>>; alhora, tant un com l'altre
portals han de contenir un enllaç a la seu electrònica municipal (al seu torn
regulada a I'art. t7 de I'Ordenança), d'acord amb l'art. 5 de la Llei t9/2OL4.

Article u. Obligacions de publicitat activa

1. Continguts exigibles

Aquest precepte ve a desenvolupar l'objecte constatat a l'aft. 1.2 d) de
l'Ordenança, de <<[c]oncretar les obligacions de transparència (...)".

Ara bé, sembla que en lloc de concretar o desenvolupar i, per tant, ampliar
els continguts de transparència activa exigits a les lleis L9/2013 ¡ I9/20L4,
el precepte es limita a reproduir el títol d'aquests continguts ja exigits
legalment amb caràcter de mínims.

Recomanem, per tant, que en lloc de reproduir els continguts legals, que
representen un mínim exigible a la transparència activa, convindria fer un
esforç per tal d'ampliar-los a d'altres informacions públiques d'interès
general per a la ciutadania que convindria fer públiques de forma proactiva,
als que aquesta Oficina ja s'ha referit en nombroses ocasions, com a

continguts mereixedors de publicitat activa. Ens referim, per exemple, a la
publicitat de les agendes dels representants locals i responsables o
directius, o a difusió de resolucions sobre activítats i incompatibilitats de tot
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el personal públic municipal, í no només dels alts càrrecs, entre d'altres
informacions.

2. Actualització de la informació

L'apartat 2n de l'afticle 11 de l'Ordenança prescriu que <<[]a informació
publicada per l'ajuntament de Sant Joan Despí haurà de ser actualitzada de
forma periòdica i amb la freqüència que es consideri adequada al
compliment de les obligacions legals vigents. En tot cas, es mostrarà la data
de la darrera actualització".

Certament l'art. 6.1 b) de la Llei t912014 es limita a exigir que la informació
es difongui de manera constant i s'actualitzi permanentment, amb la
indicació expressa de la data en què s'ha actualitzat per darrera vegada i, si
és possible, de la data en què s'ha de tornar a actualitzar. Però en cap
moment s'estableixen terminis màxims que assegurin una adequada
actualització dels continguts, distingint segons les matèries.

Un altre cop aquí entenem que la norma municipal hauria de fer un pas més
enllà i esmenar les mancances de la norma legal, en el sentit, en aquest
punt, de, en primer lloc, fixar terminis d'actualització de les informacions
publicades, encara que fossin terminis generals que es referissin a les
diferents matèries afectades per la informació, però evitar fer dependre la
freqüència de l'actualització de la discreció administrativa; en segon lloc,
fóra bo que la norma proposada exigís informar, en tot cas, de la data,
encara que fos aproximada, de la propera actualització de cadascun dels
continguts publicats, en benefici d'una major informació i coneixement de la
ciutadania.

Article 42. Règim sancionador

Aquest article, al seu apartat tercer, atribueix l' exercici de la potestat
sancionadora a <<l'Alcaldia o òrgan en què delegui>>.

Tanmateix, l'article 103.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic
i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, estableix
amb caràcter imperatiu que <<flles competències d'ínstrucció i de resolució
del procediment sancionador no es poden atribuir a un mateix òrgan.>>

D'altra banda, i en aquest mateix sentit, els articles 86 a 89, que tenen per
objecte establir el règim competencial en I'exercici de la potestat
sancionadora en matèria de transparència i bon govern, distingeixen les
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potestats d'incoar el procediment sancionador, i alhora la d'instruir-lo ¡

finalment resoldre'1.

Per tant, l'Ordenança hauria de concretar l'atribució de les competències
municipals en cadascuna de les fases del procediment sancionador.

DA 5a. Registre de grups d'interès

Cal recordar que el deure de desenvolupament reglamentari de la Llei
t9/20L4, previst al seu article 53, per part de cadascun dels subjectes
obligats i, més concretament, el deure de crear un registre de grups
d'interès (article 45 de la Llei t9/20L4), és un deure avui plenament
exigible i, per tant, que hauria d'estar previst, a data d'avui, per tots els
subjectes obligats per la llei referida, en atenció a la DF 4a de la mateixa
llei.

Codi de conducta dels alts càrrecs

D'acord amb el mandat establert a l'art. 55.1 de la Llei I9/2Ot4, convé
recordar que els ens locals <<han d'elaborar un codi de conducta de llurs alts
càrrecs que concreti i desenvolupi els principis d'actuació a què fa referència
l'apartat L, n'estableixi altres d'addicionals, si escau, i determini les
conseqüències d'incomplir-los, sens perjudici del règim sancionador
estableft per aquesta llei.>>

Aquest Codi de Conducta, l'aprovació del qual és ja exigible a data d'avui,
en atenció a la DF 4a de la llei de referència, esdevé una eina normativa
essencial, entre d'altres raons, per la seva funció de norma "en blanc",
cridada doncs a integrar el contingut punible de la infracció greu en matèria
de bon govern continguda a l'art. 78.3 g) de la Llei I4/2O19, relativa a
l'incompliment dels <<principis de bona conducta establerts per les lleis i els
codis de conducta, sempre que no constitueixin una infracció molt greu.>>

Avaluació interna de compliment de les obligacions de transparència

En darrer terme, resulta d'interès tenir present que, al marge de l'avaluació
del compliment de la Llei t9l2O14 encomanat al Síndic de Greuges -objecte
de regulació al Títol VIII de la norma-, I'article 6.3 de la mateixa Llei
imposa alhora, a cadascun dels subjectes obligats, el deure <<d'establir
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procediments basats en indicadors objectius per a avaluar el compliment de
les obligacions de transparència.>>. El precepte es limita a exigir al respecte
que *[e]n els procediments d'avaluació s'ha de garantir la participació
d'experts independents i dels ciutadans.>>

Per tal de donar complíment a aquesta exigència d'avaluació interna, seria
oportú que l'Ordenança proposada dediqués part del seu articulat a regular
el procediment i condicions d'exigibilitat i exercici d'aquesta funció
avaluadora en el si de la Corporació municipal.

Barcelona, 8 de juny de 2OL6

Vistiplau

òl¡ver Garcia Muñoz
Tècnic jurista
Area de legislació i assumptes jurídics

Òscar Roca Safont
Cap de lÀrea de legislació i

assumptes jurídics
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