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Benvolgut senyor

En relació amb I'ofici de 1 de desembre de 2014, mitjançant el qual demaneu que us
informem sobre la valoració de les al'legacions realitzades per part de I'Oficina Antifrau de
Catalunya a I'avantprojecte de Llei de simplificació administrativa de I'Administració de la

Generalitat i dels Governs Locals de Catalunya us faig avinent el següent:

Pel que fa a la vostra proposta de fer accessible al Portal de Transparència, I'informe o

consulta que s'emeti en el marc del procediment de resolució de controvèrsies previst a
I'article 10 del projecte de llei (abans article 9); cal tenir present que I'apartat 3 de l'article 10

del projecte de llei (abans article 9), indica: \
"3. A l'efecte de donar compliment als principis de publicitat i transparèrlcia, aquesfs
informes han de ser accessib/es des de /es webs institucionals habilitades a l'efecte"

Aquesta previsió determina la obligatorietat de donar coneixement a aquests informes o

consultes en els supòsits legalment establerts (entre d'ells els que deriven de la normativa
de transparència, accés a la informació i bon govern); però també preveu donar-ne
coneixement al seu contingut en altres webs institucionals, la finalitat de les quals no sigui
directament donar compliment a I'obligació de transparència. Altres webs com serien la web
del departament competent per raó de la matèria, o el Portal únic de les empreses, previst al
propi projecte, i publicitat que tindria com a finalitat la d'actuar com a motor de clarificació i

unificació de criteris en I'aplicació de la norma. Per aquesta raó, tot i que no ha estat
incorporada la referència expressa al Portal de Transparència, aquest Portal ha d'entendre's
inclòs dintre de les webs esmentades.

Pel que faala vostra observació referenta la introducció a I'article 16, en el procedimentde
suspensió temporal de la prestació de determinats serveis per part de les entitats locals,
d'un tràmit d'informació, us indico que aquesta ha estat atesa, en l'actual article 19 del
projecte.

Finalment, pel que fa a la disposició final primera, cal tenir present que aquest projecte ha
volgut regular els mecanismes de la intervenció administrativa des de la transversalitat,
introduint una sèrie de principis i regles generals que han de ser incorporades per part de la
normativa sectorial, tant de caràcter legal com reglamentària.
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És cert que hi ha normativa específica que queda expressament derogada com a
conseqüència de I'entrada en vigor de la nova llei. Però existeix altra normativa de caràcter
reglamentari, especialment ordenances municipals que regulen I'accés a I'activitat
econòmica, que hauran d'adaptar-se a les previsions de la llei en el termini d'un any.
lgualment, és voluntat del projecte de llei establir un nou marc de la intervenció
administrativa que permeti homogenelTzar els règims de intervenció, millorant la seguretat
jurídica, i permetent que aquest nou marc sigui pres en consideració en relació amb
qualsevol iniciativa legislativa que es vulgui tramitar o aprovar en el futur.

Aquesta
objecte d

estat la finalitat que has volgut recollir la disposició final primera, que ha estat
valoració per part del Departament en el decurs de I'elaboració de l'avantprojecte
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