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

 
El dia 24 de febrer de 2022 i dins del tràmit d’informació pública, l’Oficina 
Antifrau de Catalunya va presentar al·legacions davant l’Ajuntament de 
Begues en relació amb l’Ordenança de transparència i administració 
digital. 
 
El dia 31 de maig de 2022, el Consistori de referència va aprovar 
definitivament aquesta disposició administrativa de caràcter general. Així 
mateix va comunicar aquest fet a l’Oficina en data 8 de juny de 2022 junt 
amb el certificat de l’acord del Ple Municipal. 
 
En l’escrit d’al·legacions formulàvem 11 recomanacions a les disposicions 
esmentades, les quals han tingut un 64% d’acollida. 
  
De manera esquemàtica, les matèries respecte de les quals vam formular 
al·legacions van ser les següents: 
 

− En relació amb els responsables de l’aplicació de l’Ordenança 
suggeríem revisar la previsió que indica que la Unitat d’Informació 
coordina, dona suport i assessora els òrgans i les unitats 

Legislació i Assumptes Jurídics 



 

 

Informe – Seguiment al·legacions 2/2022      2 

responsables del compliment i que remet al que disposa l’article que 
la regula i que sembla erroni.  
 

− En relació amb la publicitat activa suggeríem:  

• Convidar a reflexionar sobre la possibilitat d’ampliar les 
matèries subjectes a aquestes obligacions  

• Introduir l’obligació, per part de les autoritats i els càrrecs 
públics, de no rebre a qui, tenint la condició de grup 
d’interès, no estigui inscrit al Registre de grups d’interès.  

• Fer públiques les agendes de qualsevol servidor públic que 
tingui contactes amb grups d’interès i, molt especialment, 
d’aquells servidors públics que tinguin la possibilitat 
d’influir en les decisions públiques. 

• Establir que la publicitat activa de les agendes sigui el més 
amplia possible. 

• Recordar l’obligació de publicar la informació subjecta al 
règim de transparència tant en les seus electròniques com 
en les pàgines web dels subjectes obligats. 

• Revisar el concepte de “informació pública sol·licitada amb 
més freqüència” per tal que sigui concordant amb 
l’establert al Decret 8/2021, de 9 de febrer.  

− En relació amb el dret d’accés a la informació pública suggeríem:  

• Crear un formulari electrònic específic i senzill, fàcilment 
accessible des del portal de la transparència. 

• Revisar el termini de resolució de les sol·licituds d’accés a la 
informació pública d’acord amb la LTAIPBG. 

− En relació amb la reutilització de la informació suggeríem regular les 
condicions generals per a la reutilització de la informació pública a 
l’ordenança municipal en la mesura que la incorporació d’aquestes 
previsions a disposicions normatives de caràcter general ofereix 
majors garanties de claredat, transparència i no discriminació. 
 

− En relació amb la publicitat de les sessions del Ple suggeríem la 
posada a disposició de la ciutadania de l’arxiu audiovisual al web de 
manera permanent, i no només durant la retransmissió en directe, 
sempre i quan es tinguin presents les restriccions que s’imposen en 
matèria de protecció de dades i els drets fonamentals dels 
ciutadans reconeguts a l’article 18 de la Constitució Espanyola.  
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2. INDICADORS 

A continuació reproduïm, de manera esquemàtica, les matèries respecte 
de les quals vam formular al·legacions, posant-les en relació amb el text 
aprovat definitivament: 
 

Indicadors  Disposicions Afectades 

Errada remissió article  Article 3 

Ampliació de la publicitat activa  Article 13.1 

No rebre grups d’interès no inscrits  Article 13.4 

Publicació agendes servidors públics  Article 13.4 

Ampliació publicitat activa agendes  Article 13.4 

Publicació a seus electròniques i webs  Article 13.1 

Informació pública més freqüent  Article 13.9 

Formulari electrònic senzill i accessible   Article 17.1 

Termini per resoldre  Article 17.10 

Condicions generals per a la reutilització  Article 16 

Posada a disposició enregistrament Ple  Article 44 

   

 

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? 

Errada remissió article  Si 

Ampliació de la publicitat activa  No 

No rebre grups d’interès no inscrits  No 

Publicació agendes servidors públics  No 

Ampliació publicitat activa agendes  No 

Publicació a seus electròniques i webs  Si 

Informació pública més freqüent  Si 

Formulari electrònic senzill i accessible  Si 

Termini per resoldre  Si 

Condicions generals per a la reutilització  Si 

Posada a disposició enregistrament Ple  Si 
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Representació gràfica de l’acollida. Font: elaboració pròpia 
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