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Ref.: Al·legacions de ficina Antifrau a 

ovació inicial de  de 
transparència i administració electrònica de 
Montcada i Reixac (Exp. 21/2020) 

 
 
 
Il·lma. Sra. Laura Campos Ferrer 

Alcaldessa 
 

 

Benvolguda alcaldessa, 

 
En la sessió ordinària celebrada el dia 23.07.2020 el Ple de 

va sotmetre 

Província de Barcelona (en endavant BOPB) de 05.08.2020. La 

mitjançant publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
(en endavant DOGC) núm. 8194, de 05.08.2020. 
 
E

LOAC), us faig arribar les observacions i els suggeriments que ha 
formulat la au de Catalunya 

Catalunya, i que en allò substancial es transcriuen a continuació: 
 
Les al·legacions que formulem a continuació pretenen incidir 

particularment en aquells aspectes de la disposició normativa projectada 
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que, directament o indirectament, guarden relació amb els àmbits sobre 

 
 
És per això que les consideracions que expressem tot seguit són 
essencialment observacions de caràcter tècnic i reflexions sobre algunes 

que, al nostre judici, podrien no resultar 
suficientment clares. I tot això amb la voluntat de prestar servei a 

sobre una norma que regula qüestions directament vinculades a la 
transparència, la qual té un paper molt destacat en el reforç de la 
integritat. 
 

 que no hem fet una 

coherència amb el nostre àmbit competencial, hem centrat i limitat el 
nostre estudi a aquelles qüestions que considerem nuclears per tal de 
reforçar la integritat i la transparència. 
 
1. Consideracions prèvies 

exposició pública i 

administracions públiques (en endavant LPAC), el qual es concreta amb 
part de les administracions públiques de possibilitar que els 

les normes.    
 
1.1. Transparència  
La publicació dels projectes de disposicions administratives de caràcter 
general al 

sentit, considerem una bona pràctica que en els anunc

córrer el termini. 
 

de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens 
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oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels 
De 

cia de 
27 de juny de 2006 (recurs de cassació núm. 3124/2001).  
 
Per això recomanem que, en aplicació del principi de seguretat jurídica, en 

partir de quan començarà a comptar el 

 
 

terminis és la de computar dies hàbils, per a major claredat en relació amb 
la ciutadania, que en principi no ha de tenir coneixements jurídics, és 

hàbils. Aquesta pràctica contribueix a reforçar la seguretat jurídica i la 

de la LPAC. 
 
1.2. Accessibilitat 
Pel que fa al contingut dels anuncis esmentats cal posar de manifest que 
no contenen el text íntegre del projecte de reglament aprovat inicialment 
pel Ple.  
 

178.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (en endavant 

de les bases del règim local (en endavant LRBRL), no especifiquen la 

inicialment, és una pràctica aconsellable, en la mesura que reforça la 
 

 
Destaca també que, en compliment del que determinen els articles 83.2 i 
133 de la LPAC, així com el 10 de la 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern (en endavant 
LTAIPBG), els edictes indicaven el lloc de consulta del text tant de manera 
digital, com presencial.  
 

lment el text inicialment 
aprovat a la pàgina web municipal en el moment de redactar aquestes 
al·legacions. En aquest sentit, volem posar en valor la importància de 
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de fer efectiu 
informació pública de manera que sigui fàcilment accessible i 
comprensible per a les persones i que en faciliti una consulta àgil i ràpida 

rístiques tècniques 
que ho garanteixin. 
 

 
rdenança projectada adapta, en un esforç de concreció, 

 
 

referència a les previsions dels articles 3.2 i 3.4 de la LTAIPBG en aquest 
precepte. No obstant això, volem fer notar que els apartats b), c) i d) de 

a subjecten els partits polítics, les 
organitzacions sindicals i empresarials i algunes de les entitats privades 

obligacions en matèria de publicitat activa i accés a la informació pública; 

activa (títol II de la LTAIPBG).   
 

 de la 
LTAIPBG, i establir les condicions exigibles pel que fa al lliurament 

funcions públiques o potestats administratives, presten serveis públics, 
perceben fons públics per a funcionar o per a dur a terme llurs activitats 
per qualsevol títol jurídic, o que duen a terme activitats qualificades 

nança 
projectada 

remetre.   
 
2.Publicitat activa 

estableix que el Consistori ha de difondre a través del seu portal web la 
informació subjecta a obligacions de publicitat activa en virtut de la 
LTAIPBG. Així mateix preveu el següent: 
ha de difondre a través del seu Portal de la transparència les activitats oficials i 
l'agenda oficial dels càrrecs electes als efectes de garantir la publicitat de 
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En relació amb aquesta qüestió, cal destacar que el desenvolupament 
reglamentari municipal de la LTAIPBG està cridat a ampliar i concretar 

es lleis de transparència. En aquest sentit, hem de recordar  que 
 

 
 

obligacions de la Corporació en matèria de publicitat activa, per incloure-
 la ciutadania que convingui 

fer públiques de manera proactiva. Així per exemple, aquesta ampliació és 
factible mitjançant previsions en relació amb: 
 
-  la publicació completa del contingut íntegre dels acords, en comptes de 

limitar-la només a extractes, 
restringeixi i tret de les excepcions legalment previstes per al cas dels 

debats previs per tal de garantir la traçabilitat del procés decisori i les 
raons que li són subjacents.  

 
-  

municipals. En aquest sentit, és recomanable preveure en les 
car tots els acords adoptats 

pels òrgans municipals tan de govern -hi 
les resolucions dels òrgans unipersonals, com per exemple els decrets 

 tots els acords adoptats per la Junta de Govern Local. 
 
-  

amb els advertiments corresponents. Aquesta mesura permetria 
garantir la publicació dels acords de manera immediata, amb 

ompliment 

transparència requereix que la informació publicada sigui completa, 

funcionament i règim jurídic de les entitats locals preveu el següent: 
-se certificacions de les resolucions i acords dels òrgans de 

govern i administració de les entitats locals, abans de ser aprovades les actes 
que el
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- 
càrrecs electes, en comptes de limitar-ho a les actuacions vinculades a 
l'activitat dels grups d'interès inscrits en el Registre de grups d'interès. 
Així mateix, és aconsellable recollir 

pogut intercanviar.   
 
-  

reconeixement de la compatibilitat de tots els empleats públics, i no 

19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. Aquest fet ajudaria a completar el marc jurídic, així 

relació amb el compliment de totes les obligacions de publicitat activa, 
des del punt de vista de la protecció de dades de caràcter personal 

Protecció de Dades, i disponible a la seva pàgina web.   
 

- la publicació del responsable del contracte (cosa que es pot fer 
mitjançant la identificació del lloc de treball que ocupa) i les concretes 
atribucions que se li encomanen en cada cas, així com de les decisions i 
instruccions que pugui adoptar. Atesa la transcendència de les funcions 
que la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 

de transparència en aquest sentit contribuiria a reduir les oportunitats 
 

 

de la LTAIPBG, que estableix que la informació subjecta al règim de 
us electròniques com en les 

pàgines web dels subjectes obligats.  
 

 
 

amb major freqüènc (utilitzada pels articles 8.1 
m) i 13.1 h) de la LTAIPBG), així com per concretar la freqüència temporal 
exigida a aquests efectes. Per això, en relació amb el projecte 

pràctiques en aquest sentit.   
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En quart lloc, 
considerem una bona pràctica, que dona compliment a les previsions de 

ansparència la 
 

 
En cinquè lloc, al nostre entendre, correspon a les ordenances locals en 
matèria de transparència desenvolupar i adaptar a la realitat municipal 

iva dedicada a donar compliment a les previsions de 
la LTAIPBG en matèria de publicitat activa. En el cas que ens ocupa, 

 
designació de la Unitat de Transparència i Bon Govern i li atribueix unes 

de referencia preveu el següent: 
disponible al Portal de la transparència la informació prevista en aquesta 
ordenança, poden presentar una queixa davant la Unitat de Transparència i Bon 
Govern a través dels canals habilitats a l'efecte. La Unitat de Transparència i Bon 
Govern ha de donar resposta a la queixa en el termini màxim de 10 dies facilitant 
l'enllaç a la informació o motivant la inexistència de l'obligació de difondre-
Així doncs, ateses les funcions que el precepte de referència atribueix a 
aquesta unitat, volem recordar la importància que en aquest punt tindrà 
executar les previsions del pro
composició de la unitat de transparència, així com la necessitat de donar-
hi publicitat.  
 

 
local els representants locals i els titulars dels òrgans superiors i directius. 
Des del nostre punt de vista aquestes previsions requereixen de major 

superiors 
aquest context, una ordenança és el mecanisme jurídic idoni per a aquesta 

a als articles 4 de la LRBRL i 8.1 a) de la 

 
 

 

Montcada i Reixac es troba regulat en el capítol tercer del Títol II del 

que regulació 

de les potencialitats de la normativa local (evidentment, sempre dins dels 
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marges que permet la normativa de rang legal). En relació amb el dret 

que: 
ica, 

 
 

amitació com una de 
 

 

norma reglamentària projectada, voldríem formular algunes 
consideracions.  
 

 

qualsevol dels mitjans establerts en la LPAC, en consonància amb 
27.1 de la LTAIPBG. Atenent a les previsions d

fàcilment accessible al portal de la transparència, sempre tenint en 
compte que la seva existència no pot excloure en cap cas el dret que 
assisteix la ciutadania de presentar la sol·licitud per qualsevol dels mitjans 

articles 13, 14 i 66 de la LPAC. 
 

cas, en el termini màxim de 

resoldran en el  comptador des del dia següent a la 
recepció de la sol·licitud.  
 
De les disposicions generals en matèria de procediment administratiu a 

per la 
LTAIPBG, i entra en contradicció amb la norma de rang legal.   
 

aquests es computaran a partir del dia següent a aquell en que es produeixi la 

ci administratiu. El termini 
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conclourà el mateix dia en què es va produir la notificació, publicació o silenci 

tendrà que el 
 

 
Quant als terminis expressats en dies, els punts 3 i 4 del mateix article 

començaran a comptar a partir del dia següent a la notificació, publicació 
o producció de silenci.  
 

determinada per la Llei, mentre que en els terminis fixats en dies (hàbils 
com a regla general) només es computa de dilluns a divendres excepció 
feta que siguin festius. En aquests termes, un termini de 30 dies (hàbils) és 

 
 
En un altre ordre de coses, suggerim repensar el redactat de tat 10 

-
37 de la LTAIPBG. Concretament, ens preocupa que es pugui arribar a 

correu electrònic quan les persones interessades hagin manifestat aquesta 

es en el lloc 
on es troben dipositades, o bé si existeixen en format electrònic, cas en el qual han 

 
 

 acostumem a aconsellar que les 

entren en contradicció amb una norma de rang legal, especialment ateses 
les conseqüè
els articles 47.2 LPAC i 1.2 del Codi Civil.  
 
Encara en relació amb aquest assumpte, és recomanable recordar que, 

i 

 
 
En darrer terme, pel que fa a la pràctica de notificacions en els expedients 

, al 
nostre judici, de notificar la resolució a totes les persones que tinguin la 
condició d'interessades en el procediment. Tot i la dicció literal de 
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34.1 de la LTAIPBG, entenem que 
precepte i ateses les previsions dels articles 4 i 40.1 de la LPAC és evident 
que, en els termes establerts per la LPAC, 

otificar la resolució a qualsevol persona que vegi afectats 
els seus drets, amb independència que hagi comparegut o no en el 
procediment i a aquells que vegin afectats interessos legítims i hagin 
comparegut en el procediment.  
 
4. Reutilització de la informació 

citat, després de preveure, amb caràcter general, la no subjecció de la 

públics, afirma que: 
llicència-tipus o autorització, o no tingui caràcter gratuït, aquestes condicions han 
de ser transparents, proporcionals, i no poden limitar la competència ni ser 

 
 
Pel que fa a aquest assumpte volem recordar que la recomanació general 
és fomentar la no subjecció a llicència. Per tal de vetllar per la reutilització 

sobre reutilització de la informació del sector públic (en endavant LRISP), 

entre les quals trobem la no subjecció a cap mena de condicions. De la 
mateixa manera, els articles 16.1 i 17.1 de la LTAIPBG semblen apuntar en 
aquesta direcció, doncs estableixen que: 

tal de millorar la transparència, generar valor a la societat i promoure la 
interoperabilitat entre les administracions, dins els límits establerts per la 

 ; i que: 
reutilització de la informació pública és lliure i no està subjecta a restriccions, 
llevat dels supòsits en q

 
 
Altrament, en cas que es consideri necessari subjectar la reutilització a un 
règim de llicència-tipus o autorització, en compliment de les previsions de 

compliment als mandats de claredat i transparència.    
 

municipal, com fan alguns consistoris, en la mesura que la incorporació 
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ofereix majors garanties de claredat, transparència i no discriminació, en 
consonància amb el mandat del ja citat article 4.3 de la LRISP.  
 
5. Avaluació de compliment 

transparència és, sense dubte, fonamental per poder valorar els nivells 

de Catalunya regula el dret a una 
bona administració. Així mateix, els articles 103.1 de la Constitució 

administracions públiques.  
 
Per això són interessan 11 del projecte 

prestigi en matèria de transparència.   
 

recepte, 
aconsellem entrar a desenvolupar-lo amb el major detall possible, per 

o concretant com es vehicularà la participació dels experts independents i 
la ciutadania en aquestes tasques. Les ordenances municipals són també 

ts, i 

 
 

LTAIPBG que determina: 
basats en indicadors objectius per a avaluar el compliment de les obligacions de 

Així doncs, de la mateixa manera, 
 del pro

concretar  
 
5. Dret de petició 

regula, de manera general, la participació ciutadana a través del mitjans 
electrònics.  
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recordar la importància de no confondre la possibilitat de presentar 
, suggeriments  n 

especial tenint en compte les majors garanties que es prediquen del dret 

de la Constitució i desenvolupat per la Llei orgànica 4/2001, de 12 de 
novembre, reguladora del dret de petició (en endavant LODP).  
 

totes les persones 
stració de la 

Generalitat, i també als ens locals de Catalunya, en matèries de les competències 
 i igualment preveu que 

receptor  
 

acostumem a aconsellar donar-li un tractament específic en la normativa 
local.     
 
Així mateix, és aconsellable assegurar que les persones al servei de 

altres sol·licituds, queixes, felicitacions, suggeriments o reclamacions que 

ha prou que la 

inadequada.    
 

la petició es tramita 

les persones peticionàries puguin exigir la confidencialitat de les seves 
dades. 
 

 
diferents actors 

per tal que es tingui present quan aquestes trobades, reunions o 
inter in persones que tinguin aquesta condició.    
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organitzacions que, independentment de llur forma o estatut jurídic, en interès 

rmes, xarxes o 

 
 
Així mateix, el Decret llei 1/2017, de 14 de febrer de 2017, pel qual es crea i 

crear un registre municipal propi a aquests efectes, sempre que el 
Consistori no hagi formalitzat la seva adhesió al Registre de gr
de Catalunya. 
 
Finalment, en connexió amb aquest tema volem recordar que des de 

i els càr

eventualment, al registre municipal que es creï a aquests efectes.  
 

Ben cordialment,  

  

 

 
Miguel Ángel Gimeno Jubero 
Director de  Antifrau de Catalunya 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ribes 3  
08013 Barcelona 
T +34 935 545 555 
bustiaoac@antifrau.cat 
www.antifrau.cat 


