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Direcció de Prevenció 

Informe de tancament de 
1' expedient de seguiment 
2015_A_010 relatiu a les 
al·legacions a l'Ordenan~a 
d'administració electrónica, 

' . , transparencia, acces 
reutilització de la 
informació i bon govern 
Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló 



Antecedents 
L'Oficina Antifrau de Catalunya (en endavant, OAC) és una institució especialment 
dirigida a preservar la transparencia i la integritat de les administracions i del personal 
al servei del sector públic a Catalunya. L'OAC es configura com una eina per a impulsar 
i reforc;ar les bones practiques en l'actuació pública. En aquest context s'emmarca la 
potestat indicativa que la llei atorga a l'OAC, facultant-la a assessorar i formular 
propostes i recomanacions les quals, d'acord amb l'article 13 d) de les Normes 
d'actuació i de regim interior de l'OAC (en endavant, les NARI), es vehiculen a través de 
la Direcció de Prevenció quan recauen sobre disposicions normatives vigents o en 
tramit d'aprovació. 

En atenció a !'anterior, el 24 d'agost de 2015 (Registre de sortida s6o de 28 d'agost) 
l'OAC va presentar un seguit de consideracions en relació amb l'Ordenan.;a 
d'Administració Electrónica, Transparencia, Accés, Reutilització de la informació i Bon 
Govern de l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló (en endavant Ordenan~a) 
sotmesa a informació pública mitjan~ant el DOGC número 6929 de 6.8. 2015. 

El Ple de l'Ajuntament en sessió celebrada el día 24 de setembre de 2015, va adoptar 
resoldre les al·legacions i aprovar definitivament l'ordenanc;a i així es va comunicar el 
30 de setembre de 2015. 
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Actuacions de seguiment 

Donant compliment a l'article 30 de les NARI, l'OAC ha dut a terme les corresponents 
actuacions de seguiment consistents, en aquest cas, en analitzar quina ha estat la 
valoració de les al·legacions fetes per l'OAC. 

A continuació es mostren els suggeriments fets per l'OAC així com la seva valoració per 
part de l'Ajuntament: 

Article 14. Continguts a publicar en la Seu electrónica 

L'OAC precisa que el precepte hauria de recollir amb exactitud i precisió tota la 
informació mínima que els ens del sector públic han de difondre per mitjans 
electronics, d'acord ambla llei 29/2o1o i la llei n/2007. 

També es considera convenient que la relació de continguts distingís entre les 
informacions que cal publicar en seu electrónica, es a dir, informació general 
d'interes públic i informacions a publicar relatives als drets exercibles pels ciutadans 
a través de mitjans electronics en relació amb procediments administratius 
específics. 

L'OAC remarca que a l'apartat 3r de l'article ara analitzat incorre en indeterminació, 
ambigüitat i inseguretat jurídica per al ciutada en deixar oberta la publicació a 
d'altres informacions que l'Administració municipal "consideri adients". 

L'Ajuntament estima el suggeriment i es modifica substancialment 
l'article. En aquesta nova versió del mateix, es diferencien tres 
continguts: 

a) Informació sobre la seu electronica 
b) Informació sobre la organització 
e) Tramits i documents de consulta 

El contingut dels tres apartats s'amplien amb les recomanacions de 
l'OAC. 

Publicitat activa 

Concepte d'informació pública 

L'apartat 2n de l'article distingeix tres tipologies d'informació, que l'OAC considera 
no haurien de distingir-se [(i)Informació general del sector públic í ínformació 
vinculada a la transparencia, (ii) informació obrant en els expedients administratius 
un cop finalitzats, (iii) informació pública reutilitzable]. 

En primer lloc, l'OAC dubta de la utilitat practica i normativa de la distinció, que 
manca de precedents normatius i que no serveix per a la regulació que dispensa 
l'Ordenan9a. 
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En segon lloc, e1s continguts m1mms de publicitat activa són els delimitats 
legalment per les 1leis de transparencia. 

L'Ajuntament informa estar d'acord amb que no s1ta de distingir amb 
tant de detall els diferents principis. S'incorpora dins el capitol 4 de 
Reutilització un nou article amb la conceptualització del mateix i es crea 
un 110u Capítol2. Publicitat Activa, dins del TÍTOL VI. 

Concepte de publicitat activa 

L'OAC troba a faltar al text el concepte de publicitat activa. 

Aquesta recomanació és estimada i duu a l'Ajuntament a modificar el 
text de l'ordenan~a dotant-se d'un article 28 anomenat "Concepte de 
Publicitat Activa" i afegint al Glossarí Termínologic el concepte de 
publicitat activa. 

Principis de la publicitat activa 

L'OAC traba a faltar la relació i desenvolupament deis principis legals que 
informen en general els deures de transparencia i, específicament, la publicitat 
activa. Així matei.x, en relació amb el deure d'actualitzar la informació publicada, 
davant el silenci legal, !'Ordenan~ hauria de determinar quina regularitat és 
exigible pera l'actualitzacíó de continguts. 

"Es desestima aquesta recomanació ates que els principis generals en 
materia de transparencia ja estan regulats prou detalladament a la llei 
19j2014, per la qual cosa no cal regular-los en la present ordenam;a, 
especialment tenint en compte el nou redactat de l'article 28. Així mateix, 
pe[ que fa a !'exigencia d'establir la regularitat per a l'actualització de 
continguts no es considera convenient per raons d'agilitat, eficacia 
administrativa í operativitat establir un termini concret per dita 
actualítzació a l'ordenan~a, a més de que el no u article 29 ja es menciona 
aquest aspecte". 

Continguts a publicar de forma activa 

L'OAC troba a faltar en l'Ordenanc;a una referencia als continguts minims que cal 
publicar de forma activa. L'Ordenanc;a hauria de fer l'esforc; de determinar-ne el 
significa t per tal de donar seguretat jurídica a la previsió. 

No procedeix la formulació ambigua i indeterminada que empra l'article 8.1 a) de 
l'Ordenan~a quan prescriu el deure de difondre "la informació la divu1gació de la qual 
es consideri de major rellevancia". 
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A aquests efectes, convé tenir en compte la importancia de difondre, entre d'altres 
continguts, les agendes dels carrecs electes, els acords i actes dels órgans col·legiats, i 
les declaracions d'activitats i béns de tots els servidors públics, i no només dels alts 
carrecs. 

L'Ajuntament informa que de conformitat amb l'al·legació de l'OAC, s'han 
incorporat els continguts mínims que cal publicar de forma activa i es 
modifiquen els articles 8 i 29 del text. 

Ubicació deis continguts a publicar activament 

La llei 19/2014 permet }'existencia d'altres "portals de transparencia" que són de 
creació potestativa per part deis subjectes obligats distints de l'Administració de la 
Generalitat. 

La creació d'aquests portals ha de respectar unes condicions: 

L'accés al contingut d'aquests altres portals facultatius s'ha de facilitar des del 
Portal de la Transparencia de la Generalitat, d'una manera interconnectada i que 
faciliti la integració. 
Els portals han de disposar d 'un cercador que permeti un accés rapid, facil i 
comprensible a la informació. 
S 'han de configurar com una plataforma electrónica de publicitat activa a 
intemet i han de complir les recomanacions de la "lni ciati va d 'Accessi bilitat 
Web" per facilitar-hi l'accés a les persones amb discapacitat. 

A1 text de l'Ordenan<;a, al parer de l'OAC no queda dar que en el cas present hi haura o 
no un portal de transparencia propi, per la qual cosa rOAC recomana aclarir aquest 
aspecte. 

S'estima la proposta de l'OAC i s'introdueix al text de l'ordenan~a un apartat 
24.2.b) relatiu al portal de transparencia propi, integrat en el Portal de 
Transparencia de la Generalitat. 

Dret d'accés a al informació pública 

Concepte 

El precepte es refereix com a subjecte de dret a la "ciutadania", mentre que el dret 
d'accés tant en les lleis de transparencia del nostre ordenament comen dret comparat, 
pertany i correspon a "totes les persones". 

L'Ajuntament estima el suggeriment i modifica el text de l'ordenanqa en 
el següent sentit: 

"Totes les persones tenen el dret a accedir a la documentació i informació 
pública a tftol individual o en nom i representació de qualsevol persona 
jurfdica legalment constitui"da''. 
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Resoluci6 de les sol-licituds 

L'OAC entén que seria recomanable que l'Ordenan<;a preveiés expressament quin és 
l'cn·gan competent per resoldre les sol·licituds, ates que la competencia va lligada amb 
la responsabilitat i el regim sancionador de la Uei: si les normes organitzatives própies 
no fan una adscripció concreta de la materia, n'acabara responent el president de la 
corporació. 

Es desestima el suggeriment. L 'Ajuntament argumenta que no o·eu 
necessari determinar, en aquesta ordenan~a, l'órgan competent, ates que 
s'haura d'estar a a/ló que disposi en cada moment la normativa aplicable. 

Aspectes comuns a la publicitat activa i al dret d'accés a la informació 

Unitat responsable de la informació pública 

L'OAC considera que seria convenient, alhora que constituiría un vertader 
desenvolupament legal, que l'ordenam;a designés l'órgan que ha de tenir aquesta 
qualitat, en lloc de deixar la designació en mans d'una decisió municipal. 

L'Ajuntament informa que davant el suggeriment que l'Ordenan~a 

especifiqui la unitat responsable de la informació pública, la Llei 19j2014 
no prescriu enlloc aquesta obligació. Per tant no es té en compte aquest 
suggeriment. 

Tot i que a la seva al·legació l'OAC no va fer esment concreta la llei 19/2014, el cert és 
que aquesta norma al seu article 21.2 prescriu l'obligatorietat de que existeixin unitats 
especialitzades responsables de la informació pública. Aquesta norma és norma basica i 
per aquest motiu l'Ordenanc;a hauria de respondre al mandat legal establert. Podría ser 
que, a la vista de la resposta donada per l'Ajuntament, el suggeriment de l'OAC no 
hagés posat emfasi suficient en aquesta obligatorietat. 

Limitacions 

L'Ordenan<;a enumera les limitacions de forma incompleta a l'art. 27 i les reitera a l'art. 
29. Per tal d'evitar omissions injustificades, l'OAC recomana la tecnica de la remissió a 
la llei. 

L'Ajuntament procedeix a regular de manera completa tates les 
limitacions i s'introdueixen modificacions en el text de l'ordenanqa. Elnou 
article remet als ar·ticles 20 i 25 de la Llei 19/2014 i a/10.3 de la mateixa. 

Així mateix, es suprimeix l'article 29 relatiu allfmits d'accés. 
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60FICINA y O~CATALUNVA 

Responsables del compliment de les obligacions de transparencia 

No es troba al llarg del seu articulat cap referencia ni regulació deis responsables del 
compliment de les obligacions de transparencia i bon govern que es deriven de les lleis 
de transparencia. Així mateix, és rellevant la manca de cap definició i concreció deis 

"titulars deis organs superiors i directius", per aquest motiu, a manca de previsió 
específica, l'OAC fa referencia a la "guia d'aplicació de la llei 19/2014 de 29 de 
desembrc de transparencia, accés a la informació pública i bon govern a les entitats 
locals" de 27 de maig de 2015"subsidiariament correspondran a l'alcalde les atribucions 
que expressament no s'atribueixin a altres ot·gans municipals. 

Es desestima la recomanació de l'OAC donat que, segons argumenta 
l'Ajuntament, '7a Llei 19/2014 ja defineix els responsables de les 
obligacions de transparencia, per la qua/ cosa és innecessari regular 
aquest aspecte ". 

Control i avaluació interna del complirnent de la publicitat activa 

L'article 73 de l'Ordenanc;a preveu la facultat de presentar una queixa "davant l'órgan 
competent en materia d'informació pública" que haura de respondre en el termini 
maxim de 10 dies. L'OAC creu que l'ordenan~a hauria d'aclarir si aquest órgan és la 
unitat responsable del control i l'avaluació interna del compliment de la publicitat 
activa. Tot i que, l'OAC afegeix que l'Ordenan~a sembla oblidar el sistema d'avaluació 
que preceptivament preveu la llei 19/2014 en relació amb el compliment pels subjectes 
obligats de les obligacions de transparencia que imposa aquesta norma legaL 

La llei imposa a cadascun deis subjectes obligats el deurc d'establir procediments 
basats en indicadors objectius per a avaluar el compliment de les obligacions de 
transparencia activa. 

L'avaluació interna no compta amb una regulació descnvolupada ates que la Llei no fa 
referencia ni als seus instruments, ni als indicadors de grau de compliment, ni a quins 
han de ser els experts interventors o la intensitat de la participació ciutadana, com 
tampoc al grau de vinculació de la participació o quins han de ser els mitjans per 
participar. 

S'estima aquesta al·legació i s'introdueixen les següents modificacions al 
text de l'ordenanqa. S'afegei.:t un article, l'actual 32, per controlar i 
avaluar el compliment en les obligacions de tt·ansparencia i en especial, 
els de publicitat activa, l'Ajuntament informa que "establira procediments 
basats en indicadors objectius interns, garantint-hi la participació 
d'experts independents i deis ciutadans". 
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Conclusions 

L'Ordenaníta ara analitzada pretén "garantir un ús efectiu de les eines electróniques per 
a millorar 1'actuació administrativa i els serveis que té encomanats la corporació local". 
A més la norma té diversos objectes, entre els que destaquen, la regulació de la 
utilització de les eines de la societat de la informació i el coneixement en les relacions 
jurídic administratives entre la ciutadania i el conjunt de l'Adrninístració Municipal, la 
publicitat de la informació pública, l'accés a les dades en poder de l'Administració 
municipal i la realització de tramits i procediments per mitjans electrónics, fornentant 
la participació i la transparencia. 

Les aHegacions a l'Ordenan9a d'Adrninistració Electrónica de l'Ajuntament de Santa 
Coloma de Cervelló han prestat especial atenció a aquells aspectes que poden incidir 
potencialment en la integritat i la transparencia de les institucions catalanes, en 
particular: la transparencia i accés a la informació pública, publicitat, imparcialitat i 
conf]jcte d'interessos. 

S'han fet suggerirnents al llarg de l'articulat resultat que s'estimen 8 recomanacions i es 
desestimen 4· 

L'OAC valora positivament la bona aco1lida que han tingut les recomanacions i la 
coherencia que el nou text ha assolit en relació amb normativa de transparencia i accés 
a la informació. 

D'acord amb alló establert als articles 22 i 23 de la Llei 14/2oo8, i articles 30.2 i 37 de 
les NARI, s'adjunta coma Annex 2 al present informe, document ambles propostes de 
text, en versió tant abreujada com extensa, per a la seva inclusió en la memoria anual 
de l'OAC de 2015 , en que s'identifiquen les actuacions empreses per aquesta Oficina, 
les seves recomanacions i requeriments cursats en el prcsent expedient d'al-legacions, 
aixi com la seva acollida en el text resultant de les al·legacions de diversos organisrnes. 

Amb aquestes actuacions es dóna per finalitzat el seguiment de les al·legacions a 
1'Avantprojecte de llei de !'arquitectura. 

Barcelona, 1 de juny de 2016 

sua o, 
Tecnica Jurista Antifrau 
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Annex 1: Proposta de text per al quadre d'al·legacions de la 
pagina web de l'OAC 

I nicintiYa Ins ti tu rió Al·lcg:wions Resposln Text a prm at Informe d e 
NurmatiYa promotora de roficina tnncwnent 

Ordenan <;a 
d'administració 
electrónica, 
transparencia, 
accés, reutilització 
de la informació i 
bon govern 

Ajuntament 
de Santa 
Coloma de 
Cervelló 

.\ntifrau del scguimenl 

24/08/2015 24/09/2015 

8 



6 1 ~ OrtCINA 

~ OE CATALUNYA 

Annex 2: Propostes de text pera la memoria anual 

Versió abreujada 

En data 24 d'agost de 2015 l'OAC va presentar un seguit de consideracions en relació 
amb l'Ordenanc;a d'Administració Electrónica, Transparencia, accés, reutilització de la 
informació i Bon Govern de l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló {instrumentat 
mitjan~ant anunci al DOGC de 6.8.2015 número 6929). 

Com a valoració general, les recomanacions van tindre una bona acollida i van motivar 
la modificació, en part, de l'ordenan~a, dotant-la de coherencia en relació amb la 
normativa de transparencia i accés a la informacíó. 

L'OAC va fer recomanacions al llarg de text entre les que es poden destacar les 
següents. 

Es van recomanar un seguit de continguts que seria bo publicar a la seu electrónica. Pel 
que fa a la publicitat activa, l'OAC troba a faltar que el text de l'ordenan<;a es faci ressó 
del concepte d'informació pública així com els principis legals que informen en general 
els deures de transparencia. Aquesta última consideració va ser declinada per 
l'Ajuntament. 

Pel que fa als aspectes comuns a la publicitat activa i al dret d'accés a la informació, 
l'OAC va recomanar que es construís un vertader desenvolupament legal i que 
l'Ordenan<;a designés l'órgan que hauria de tenir la qualítat de responsable de la 
informació pública, en lloc de deixar la designació en mans d'una decisió municipal. 
Aquest suggeriment no va ser tingut en compte. 

L'OAC també destaca que es troba a faltar una regulació del control i avaluacíó interna 
de la publicitat activa, cosa que l'Ajuntament considera estimar. 

Tota la informació sobre les presents al·legacions i el seu seguiment es poden trobar a 
la web de l'OAC. 
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Versió extensa 

En data 24 d'agost de 2015 (Registre de sortida 560 de 28 d'agost) l'OAC va presentar 
un seguit de consideracions en relació amb l'Ordenan<;a d'Administració Electrónica, 
Transparencia, Accés, Reutilítzació de la informació i Bon Govern de l'Ajuntament de 
Santa Coloma de Cervelló (en endavant Ordenanc;a) instrumentada mitjan<;ant anunci 
al DOGC número 6929 de 6.8. 2015. 

L'Ordenanc;a ara analitzada pretén "garantir un ús efectiu de les eines electróniques per 
a millorar l'actuació administrativa i e]s serveis que té encomanats la corporació local". 
A més la norma té diversos objectes, entre els que destaquen, la regulació de la 
utilitzacíó de les eines de la societat de la informació i el coneixement en les relacions 
jurídic administratives entre la ciutadanía i el conjunt de l'Administració Municipal, la 
publicitat de la informació pública, l'accés a les dades en poder de l'Administració 
municipal i la realització de tnimits i procediments per mitjans electrónics, fomentant 
la participació i la transparencia. 

Deis suggeriments al text i la seva valoració per part de l'Ajuntament, destaquem: 

Article 14. Continguts a publicar en la Seo electronica 

L'OAC precisa que el precepte hauria de recollir amb exactitud i precisió tota la 
informació mínima que els ens del sector públic han de difondre per mitjans 
electrónics, d'acord ambla llei 29/2010 i la llei 11/2007. 

També es considera convenient que la relació de continguts distingís entre les 
informacions que cal publicar en seu electrónica, es a dir, informació general 
d'interes públic i informacions a publicar relatives als drets exercibles pels ciutadans 
a través de mitjans electrónícs en relació amb procediments administratius 
específics. 

L'OAC remarca que a l'apartat 3r de l'article ara analitzat incorre en indeterminació, 
ambigüitat i inseguretat jurídica per al ciutada en deixar oberta la publicació a 
d'altres informacions que l'Administració municipal "consideri adients". 

L'Ajuntament estima el suggeriment i es modifica substancíalment 
l'article. En aquesta nova versió del mateix, es diferencien tr·es 
continguts: 

d) b~formació sobre la seu electrónica 
e) Jnjormació sobre la organització 
j) Tramits i documents de consulta 

El contingut deis tres apartats s'amplien amb les recomanacions de 
l'OAC. 
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Publicitat activa 

Concepte d 'informació pública 

L'apartat 2n de l'article distingeix tres tipologies d'informació, que 1'0AC considera 
no haurien de distingir-se [(i)lnformació general del sector públic i informació 
vinculada a la transparencia, (ii) informació obrant en els expedients administratius 
un cop finalitzats, (iii) informació pública reutilitzable]. 

En plimer lloc, l'OAC dubta de la utilitat practica i normativa de la distinció, que 
manca de precedents normatius i que no serveix per a la regulació que dispensa 
l'Ordenan¡;a. 

En segon lloc, els continguts mínims de publicitat activa són els delimitats 
legalment per les lleis de transparencia. 

L'AJuntament informa estar d'acord amb que no s'ha de distingir amb 
tant de detall els diferents principis. S'incorpora díns el capital 4 de 
Reutilització un nou article amb la conceptualització del mateix i es crea 
un nou Capítol 2. Publicitat Activa, dins del TÍTOL VI. 

Concepte de publicitat activa 

L'OAC troba a faltar al text el concepte de publicitat activa. 

Aquesta recomanació és estimada i duu a l'AJuntament a modificar el 
text de l'ordenan~a dotant-se d'un article 28 anomenat "Concepte de 
Publicitat Activa" i afegint al Glossari Terminologic el concepte de 
publícitat activa. 

Principis de la publicitat activa 

L'OAC troba a faltar la relació i desenvolupament dels principis legals que 
informen en general els deures de transparencia i, específicament, la publicitat 
activa. Així mateix, en relació amb el deure d'actualitzar la informació publicada, 
davant el silenci legal, l'Ordenan¡;a hauria de determinar quina regularitat és 
exigible pera l'actualització de continguts. 

"Es desestima aquesta recomanació ates que els principis generals en 
materia de transparencia ja estan regulats prou detalladament a la llei 
19/2014, per la qual cosa no cal regular-los en la present ordenanr;a, 
especialment tenint en compte el nou redactat de l'artícle 28. Així mateix, 
pel que fa a l'exigencia d'establir la regularitat per a l'actualització de 
continguts no es considera convenient per raons d'agilitat, eficacia 
administrativa i operativitat establir un termini concret per dita 
actualització a I'ordenanqa, a més de que el no u article 29 ja es menciona 
aquest aspecte". 
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Continguts a publicar de forma activa 

L'OAC troba a faltar en l'Ordenanc;a una referencia als continguts mínims que cal 
publicar de forma activa. L'Ordenanc;a hauria de fer l'esforc; de determinar-ne el 
significat per tal de donar seguretat jurídica a la previsió. 

No procedeix la formulació ambigua i indeterminada que empra l'article 8.1 a) de 
l'Ordenanc;a quan prescriu el deure de difondre "la informació la divulgació de la qual 
es consideri de major rellevancia". 

A aquests efectes, convé tenir en compte la importancia de difondre, entre d'altres 
continguts, les agendes dels carrecs electes, els acords i actes dels organs col·legiats, i 
les declaracions d'activitats i béns de tots els servidors públics, i no només dels alts 
carrecs. 

L'Ajuntament informa que de conformitat amb l'al·legació de l'OAC, s'han 
incorporal els continguts mínims que cal publicar de forma activa i es 
modifiquen els articles 8 i 29 del text. 

Ubicació deis continguts a publicar activament 

La llei 19j2014 permet }'existencia d'altres "portals de transparencia" que són de 
creació potestativa per part deis subjectes obligats distints de l'Administració de la 
Generalitat. 

La creació d'aquests portals ha de respectar unes condicions: 

L'accés al contingut d'aquests altres portals facultatius s'ha de facilitar des del 
Portal de la Transparencia de la Generalitat, d'una manera interconnectada i que 
faciliti la integració. 
Els portals han de disposar d'un cercador que permeti un accés rapid, facil i 
comprensible a la informació. 
S'han de configurar com \U1a plataforma electrónica de publicitat activa a 
intemet i han de complir les recomanacions de la "Iniciativa d' Accessibilitat 
Web" per faci!itar-hi l'accés a les persones amb discapacitat. 

Al text de l'Ordenanc;a, al parer de l'OAC no queda ciar que en el cas present hi haura o 
no un portal de transparencia propi, per la qual cosa l'OAC recomana aclarir aquest 
aspecte. 

S'estima la proposta de l'OAC i s'introdueix al text de l'ordenan~a un apartat 
24.2.b) relatiu al portal de transpar·encia propi, integrat en el Portal de 
Transparencia de la Generalitat. 
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Dret d'accés a al infonnació pública 

Concepte 

El precepte es refereix com a subjecte de dret a la "ciutadania'', mentre que el dret 
d'accés tant en les lleis de transparencia del nostre ordenament comen dret comparat, 
pertany i correspon a "totes les persones". 

L'Ajuntament estima el suggeriment i modifica el text de l'ordenanr;a en 
el següent sentit: 

'Totes les persones tenen el dret a accedir a la documentació i informació 
pública a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona 
jurfdica legalment constitui'da". 

Resolució de les sol·licituds 

L'OAC entén que seria recomanable que l'Ordenanc;a preveiés expressament quin és 
l'órgan competent per resoldre les sol·licituds, ates que la competencia va lligada amb 
la responsabilitat i el regim sancionador de la Ueí: si les normes organitzatives própies 
no fan una adscripció concreta de la materia, n'acabara responent el president de la 
corporació. 

Es desestima el suggeriment. L'Ajuntament argumenta que no creu 
necessari determinar, en aquesta ordenan~a, l'organ competent, ates que 
s'haura d'estar a allo que disposi en cada moment la normativa aplicable. 

Aspectes comuns a la publicitat activa i al dret d'accés a la informació 

Unitat responsable de la informació pública 

L'OAC considera que seria convenient, alhora que const1tuma un vertader 
desenvolupament legal, que l'ordenan~a designés l'órgan que ha de tenir aquesta 
qua1itat, en lloc de deixar la designació en mans d'una decisió municipal. 

L'Ajuntament informa que davant el suggeriment que l'Ordenan~a 

especifiqui la unitat responsable de la informació pública, la Llei 19j2014 
no prescriu enlloc aquesta obligació. Per tant no es té en compte aquest 
suggeriment. 

Tot i que a la seva aJ.legació l'OAC no va fer esment concreta la llei 19/2014, el cert és 
que aquesta norma al seu article 21.2 prescriu l'obligatorietat de que existeixin unitats 
especialitzades responsables de la informació pública. Aquesta norma és norma basica i 
per aquest motiu l'Ordenan<;a hauria de respondre al mandat legal establert. Podria ser 
que, a la vista de la resposta donada per l'Ajuntament, el suggeríment de l'OAC no 
hagés posat emfasi suficient en aquesta obligatorietat. 
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Limitacions 

L'Ordenanc;a enumera les limitacions de forma incompleta a l'art. 27 i les reitera a l'art. 
29. Per tal d'evitar omissions injustificades, l'OAC recomana la tecnica de la remissió a 
la llei. 

L'Ajuntament procedeix a regular de manera completa totes les 
limitacions i s'introdueixen modificacions en el text de l'ordenanqa. El nou 
article remet als articles 20 i 25 de la Llei 19/2014 i al10.3 de la mateixa. 

Així mateix, es suprimeix l'article 29 relatiu allímits d'accés. 

Responsables del complirnent de les obligacions de transparencia 

No es troba al1larg del seu articulat cap referencia ni regulació dels responsables del 
compliment de les obligacions de transparencia i bon govern que es deriven de les lleis 
de transparencia. Així mateix, és rellevant la manca de cap definició i concreció dels 

"titulars deis organs superiors i directius", per aquest motiu, a manca de previsió 
específica, l'OAC fa referencia a la "guia d'aplicació de la llei 19j2014 de 29 de 
desembre de transparencia, accés a la informació pública i bon govern a les entitats 
locals" de 27 de maig de 2015"subsidiariament correspondran a l'alcalde les atribucions 
que expressament no s'atribueixin a altres organs municipals. 

Es desestima la recomanació de l'OAC donat que, segons argumenta 
l'Ajuntament, "la Llei 19/2014 ja defineix els responsables de les 
obligacions de transparencia, per la qual cosa és innecessari regular 
aquest aspecte". 

Control i avaluació interna del compliment de la publicitat activa 

L'article 73 de l'Ordenanc;a preveu la facultat de presentar una queixa "davant l'organ 
competent en materia d'informació pública" que haura de respondre en el termini 
maxim de 10 dies. L'OAC creu que l'ordenan~a hauria d'aclarir si aquest organ és la 
unitat responsable del control i l'avaluació interna del compliment de la publicitat 
activa. Tot i que, l'OAC afegeix que l'Ordenanc;a sembla oblidar el sistema d'avaluació 
que preceptivamcnt preveu la llei 19j2014 en relació amb el compliment pels subjectes 
obligats de les obligacions de transparencia que imposa aquesta norma legal. 

La llei imposa a cadascun dels subjectes obligats el deure d'establir procediments 
basats en indicadors objectius per a avaluar el compliment de les obligacions de 
transparencia activa. 

L'avaluació interna no compta amb una regulació desenvolupada ates que la Llei no fa 
referencia ni als seus instruments, ni als indicadors de grau de compliment, ni a quins 
han de ser cls cxperts interventors o la intensitat de la participació ciutadana, com 
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tampoc al grau de vinculació de la participació o quins han de ser els mitjans per 
patticipar. 

S'estima aquesta al·legació i s'introdueixen les següents modificacions al text de 
l'ordenan~a. S'afegeix un article, l'actual 32, per controlar i avaluar el 
compliment en les obligacions de transparencia i en especial, els de publicitat 
activa, l'Ajuntament informa que "establira procediments basats en indicadors 
objectius interns, garantint-hi la participació d 'experts independents i dels 
ciutadans". 
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