
AL.LEGACIONS on I'OFICINA ANTTTNEU NN CETETUNYA
A L'ApRovecró rNrcrAL DE t'OnnnNANçA D'
AovrrNrsrnecró ErncrnÒNrcA r TnexspenÈNcre DE
I'AJLTNTAMENT DB Maxnnse

En la sessió celebrada el dia 22 de setembre de 20L6, el Ple de
lAjuntament de Manresa va acordar aprovar inicialment l'Ordenança
d'Administració Electrònica i transparència de l'Ajuntament de Manresa (en
endavant, l' "Ajuntament" i l' "Orden ança" , respectivament).

La proposta normativa es sotmet a informació pública pel termini 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. 7236, de 28 d'octubre de 2OL6, com al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de 10 d'octubre de 2OL6. L'esmentat termini
comença a computar I'endemà de la darrera publicació oficial.

Les presents observacions i suggeriments de I'Oficina Antifrau de Catalunya
(en endavant, l'OAC) al text de I'Ordenança són emesos a I'empara dels art.
1 i 3 de la Lleí L4/2OO8, de 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de
Catalunya, així com de l'art. 13.2 d) de les Normes d'actuació i règim intern
de I'Oficina Antifrau de Catalunya (en endavant, la LOAC i les NARI,
respectivament), segons el qual, correspon a la Direcció de prevenció
formular al director o directora de I'Oficina propostes i recomanacions sobre
disposicions normatives vigents o en tràmit d'aprovació perquè les elevi al
Parlament, al Govern, als ens locals i, en els termes en què la normativa ho
permeti, a les institucions i els organismes estatals, comunitaris i

internacionals.

Així, aquestes al.legacions que tot seguit passem a formular pretenen incidir
particularment en aquells aspectes del text projectat que, directament o
indirecta, guarden relació amb els àmbits sobre els que recauen les funcions
que la LOAC atribueix a I'OAC amb l'objectiu d'enfortir la integritat de les
institucions i dels servidors públics, sens perjudici d'aquelles altres
observacions de caràcter tècnic que, tangencialment, s'estimi oportú també
efectuar.
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Preàmbul

Als efectes de contextualitzar l'Ordenança, el seu Preàmbul hauria de fer-se
ressò explícit de les noves normes legals vigents que regulen en I'actualitat
l'ús de les comunicacions electròniques. Ens referim a la Llei 39/2OL5, d'L
d'octubre, de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques
(en endavant, Llei 39/20L5) i a la Llei 40/2015, d'l d'octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic (en endavant, Llei 40/20L5), una de les finalitats de
les quals és precisament la de pretendre incidir i a aprofundir, amb caràcter
de norma bàsica en la major part del seu articulat, en l'agilitzacíó dels
procediments per tal de procurar el ple funcionament electrònic del sector
públic (tal i com estableix el mateix Preàmbul de la Llei 39/2015), la qual
cosa <<revertirà en un millor compliment dels principis constitucionals
d'eficàcia i seguretat jurídica que han de regir I'actuació de les
Administracions Públiques.>

Amb aquest nou règim legal, dictat a l'empara de les competències de
l'Estat atribuïdes per I'article L49.1.18 de la Constitució, resten derogades i

integrades les anteriors lleis 30/L992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les Administracions públiques i Procediment administratiu comú, i

Lt/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis
Públics.

Manca de precepte definidor de l'àmbit d'aplicació subjectiu de la
norma

De la mateixa manera, es troba a faltar en el text normatiu proposat un
precepte dedicat a la imprescindible determinació de l'àmbit subjectiu al que
és cridada a ser aplicada l'Ordenança.

En aquest sentit, i d'acord amb el règim legal que es desenvolupa,
l'Ordenança ha de ser d'aplicació a qualssevol persones físiques i jurídiques
que utilitzin mitjans electrònics en les seves relacions amb I'Ajuntament,
alhora titulars del dret subjectiu d'accedir a la informació pública.

Tot i l'omissió d'un precepte en l'Ordenança que contempli aquesta
definició subjectiva, observem que en diversos articles es fa al'lusió al
terme "ciutadania" (v. gr. art. 9 o aft. 10) per a referir-se als
subjectes titulars del dret a accedir a informació pública municipal i/o
del dret a relacionar-se amb l'Ajuntament per mitjans electrònics.
D'acord amb les lleis que es despleguen, és essencial que aquest
terme, doncs, inclogui qualssevol persones. Es per això que l'ús
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reiterat del terme "ciutadania" exigiria una definició expressa en
aquest sentít.

A l'altra banda de les relacions juridicoadministratives, han de ser diversos
els subjectes obligats per la norma:

Primerament lAjuntament de Manresa, entès aquest en un sentit
ampli com a "sector públic" municipal, és a dir, no només integrador
del conjunt d'òrgans i unitats administratives de les diferents àrees i

delegacions que conformen lAjuntament en sentit estricte (territorial)
del terme, sinó també del conjunt d'organismes que en depenen o
s'hi vinculen, així com les empreses municipals, les associacions, les
fundacions del sector públic municipal o els consorcis municipals,
d'acord amb l'article 3 de la llei L9/2OL4, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Convindria fer també al.lusió als subjectes obligats que contempla
l'art. 3.4 de la Llei L9/2Ot4, de 29 de desembre, de transparència,
dret d'accés a la informació pública i bon govern, és a dir, als partits
polítics, a les associacions i fundacions vinculades, a les
organitzacions sindicals i empresarials i a les entitats privades que, o
bé percebin subvencions o ajuts públics de més de 100.000 euros
anuals, o bé el quaranta per cent de llurs ingressos anuals procedeixi
de subvencions o ajuts públics, sempre que aquesta quantitat sigui
superior a 5.000 euros.

En aquest sentit fóra oportú que l'Ordenança, d'una banda, recollís
explícitament que, d'acord amb l'article 3.4 de la Llei L9/20L4,a
aquests subjectes tan sols se'ls exigeix el compliment de les
"obligacions de transparència establertes pel títol lI' de la Llei
19/20L4, és a dir, relatives als deures de publicitat activa i

reutilització de la informació (contingudes al seu torn al Capítol I i a
I'art.. 45 del Títol VI de l'Ordenança) i, de I'altra, aclarís la previsió
legal en el sentit de preveure que, als efectes del còmputs d'aquests
imports, resulta indiferent la procedència dels ajuts públics percebuts,
que, per tant, poden ser europeus, estatals, autonòmics o locals, tal i

com apunta la doctrina.

Per tal de completar la relació de subjectes obligats, convindria que
I'Ordenança fes esment de la previsió que disposa I'apartat 2n de
l'article 3 de la Llei L9/2OL4, que es refereix a (i) persones físiques o
jurídiques que exerceixen funcions públiques o potestats
administratives, que presten serveis públics o que perceben fons
públics per a funcionar o per a dur a terme llurs activitats per
qualsevol títol jurídic; i a (ii) persones físiques o jurídiques que duen
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a terme activitats qualificades legalment com a serveis d'interès
general o universal.

Caldria recollir les previsions legals respecte aquests subjectes,
segons les quals el compliment de les obligacions establertes per la
Llei L9/2014 no l'han de fer I'han de fer efectiu directament aquestes
persones obligades, sinó I'Administració responsable amb la que es
vinculen o relacionen, per la qual cosa aquestes persones i entitats
privades se'ls exigeix tan sols el "deure d'informar l'Administració"
tan sols en relació amb <<les activitats directament relacionades amb
l'exercici de funcions públiques, la gestió de serveis públics i la
percepció de fons públics, i de les activitats que restin dins la
supervisió i el control de l'Administració en el cas de serveis d'interès
general o universal, així com de les retribucions percebudes pels
càrrecs directius si el volum de negoci de l'empresa vinculat a
activitats dutes a terme per compte de les administracions públiques
supera el vint-i-cinc per cent del volum general de l'empresa.>>

Alhora seria oportú que I'Ordenança concretés el règim o condicions
exigibles al lliurament d'informació per part d'aquests subjectes
beneficiaris o contractistes a l'Administració responsable amb la que
es vinculen, o bé determinant un règim específic que reguli el
lliurament, o bé establint mínimes exigències o criteris a I'efecte.

Igualment convindria fer palesa la previsió relativa al deure de fer
constar en els contractes, convenis o bases de convocatòries les
condicions de lliurament d'informació dels contractistes o beneficiaris,
en compliment del que disposa l'art. 3.5 de la Llei L9/2OL4.

Article z. Seu electrònica

D'acord amb I'article 38 de la Llei 40/2015, convé tenir present que les
Administracions públiques, a més d'haver de determinar les condicions de la
Seu i el seu contingut, d'acord amb les informacions mínimes la difusió de
les quals exigeix I'article 10 de la Llei 29/20L0, <<en qualsevol cas haurà de
garantir-se la identificació de l'òrgan titular de la seu, així com els mitjans
disponibles per a la formulació de suggeriments i queixes.>>

Article ro. Requisits d'identificació en I'accés de la ciutadania a la
informació administrativa electrònica

Aquest article, que consta de dos apartats, té per objecte detallar el règim
d'exigència d'identificació a l'hora d'accedir a informació pública. Tanmateix,
però, el seu contingut no només pot ser considerat redundant amb el que ja
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estableixen les normes legals en la matèria, sinó que, a més, per la seva
redacció pot conduir a certa imprecisió irestricció dels drets referits:

El primer apartat sembla exigir identificació de la persona sol'licitant
per a l'exercici del dret d'accés a la informació pública, tot i que del
seu tenor literal no es comprèn amb suficient claredat quin és l'abast
objectiu del precepte. De referir-se efectivament a l'exercici del dret
d'accés a la informació pública, la prevista "identificació" podria ser
considerada respectuosa amb l'exigència continguda a I'article 26.1 a)
de la Llei L9/2O14. Ara bé, el redactat del precepte sembla restringir
el dret d'accés, d'una banda, a la consulta només "documents
electrònics", en lloc de referir-se al concepte ampli d'informació
pública que maneja l'article 2 b) de la Llei L9/20La; i d'altra, sembla
referir-se tan sols a documents "arxivats" i a "procediments
finalitzats", la qual cosa s'oposa al concepte legal d' "informació
pública" que ha de constituir l'objecte del dret d'accés.

En el segon apartat s'eximeix d'identificació prèvia l'accés a

determinada informació que es relaciona (d'accés lliure, per tant).
Aquesta relació resulta redundant amb l'ordenament jurídic legal
vigent en matèria de transparència i de regulació de seu electròníca,
en la mesura que ja preveuen les mínimes informacions públiques
que han de ser objecte d'accés lliure.

Article tt. Procediments tramitats per via electrònica

Consideració general

Les previsions contingudes en aquest Capítol 1 del Títol III de I'Ordenança
han de partir, a mode de fonament legal preceptiu, de les noves exigències
que la Llei 39/2015 introdueix al respecte en els seus articles 70 i 7L,
relatives a la necessitat que I'expedient administratíu tingui sempre format
electrònic, o al deure que el procediment administratiu hagi de ser impulsat
i tramitat en qualsevol cas per mitjans electrònics, alhora que amb ple
respecte als principis de transparència i publicitat.

Obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics

L'apartat 2n de I'article 11, que ve a relacionar el subjectes obligats a

relacionar-se amb lAjuntament a través de mitjans electrònics, no és
respectuós amb el nou règim que al respecte es recull a l'apartat 2n de
l'article 14 de la Llei 39/2Ot5. En aquest sentit, les persones obligades
legalment a utilitzar mitjans electrònics amb l'Administració pública són, a

més de les persones jurídiques, també entitats sense personalitat jurídica i

persones físiques gu€, o bé realitzin tràmits relatius a l'exercici d'una
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activitat professional de col.legiació obligatòria (inclosos en tot cas notaris i

registradors), els representants dels anteriors, i els empleats de
lAjuntament (per als tràmits que realitzin en la seva qualitat d'empleats
públics i en la forma que es determini per reglament de cada
Administració).

Convé tenir present que I'apartat 3r del referit article 14 de la Llei 39/2OL5
obre la possibilitat que, mitjançant disposicíó reglamentària, cadascuna de
les administracions pugui establir l'obligació de relacionar-se amb elles a
través de mitjans electrònics per a determinats procediments i per a certs
col.lectius de persones físiques quan, per raó de llur capacitat econòmica,
tècnica, dedicació professional o altres motius, resti acreditat que tenen
accés i disponibilitat dels mitjans electrònics necessaris. En cas d'exercir-se
aquesta facultat normativa, cal fer I'esforç, doncs, de concretar els
procediments o col.lectius obligats.

Article l..6. Presentació de documents, declaració responsable i
comunicació prèvia

La previsió continguda a l'apaftat 1r de l'article eximeix d'aportar dades o
documents que ja es trobin en poder de l'Ajuntament, o bé en poder
d'altres Administracions, però en aquest darrer supòsit, l'Ordenança exigeix,
per a què operi l'exempció, que l'Ajuntament hagi <<signat un conveni de
col.laboració>> amb I'altra administració -posseidora del document o dada-,
o bé que la dada estigui <disponible al Catàleg de dades i documents
interoperables de Catalu nya>>.

Aquesta previsió pot ser considerada contrària al contingut del dret disposat
a l'article 53.1 d) de la Llei 39/2OL5, segons el qual, les persones
interessades tenen dret a no presentar dades i documents <<que ja es trobin
en poder de les Administracions Públiques o que hagin estat elaborats per
aquestes>>, sense cap condicionat a l'efecte. Aquest abast del dret a no
presentar documents/dades que ja han estat presentats, inclús en d'altres
administracions, es desenvolupa als apartats 2 i 3 de la referida Llei
39/20Ls.

Article 3r. Registre electrònic general

La regulació del nou registre electrònic general porta causa en la nova
regulació que preveu la Llei 39/2OL5, que en el seu article 16 introdueix al
respecte destacades novetats, en establir primerament el deure que cada
Administració disposi d'un únic registre electrònic general, que substitueixi
els tradicionals registres presencials, i on s'hi puguin adreçar no només els
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documents dirigits als òrgans administratius d'una Administració, com ara
I Ajuntament de Manresa, sinó també als ens vinculats o que en depenen.

L'apartat 2n de I'article 31 de l'Ordenança, pel que fa a la presentació de
documents i el còmput de terminis estableix que l'accés al registre
electrònic es podrà fer durant les 24 hores del dia, tot i que el registre <<es

regeix per la data i l'hora oficials.>> En aquest sentit, no podem passar per
alt que I'article 16 de la Llei 39/2OL5, en el paràgraf 4rt del seu apartat 1r,
exigeix que les disposicions de creació dels registres electrònics han
d'especificar tant <<l'òrgan o unitat responsable de la seva gestió (la qual
cosa ja fa l'apartat 5è del present article de l'Ordenança), així com la data i

hora oficial i els dies declarats inhàbils.>

Per tal d'evitar confusions i possibles contradiccions amb les prescripcions
legals que operen en aquesta matèria, seria convenient aclarir el redactat
de l'apartat 3r de l'article d'acord amb les exigències de l'article 16 de la Llei
39/20L5, que preveu que en el Registre Electrònic General de cada
administració s'han de fer assentaments de "tot document que sigui
presentat o que es rebi". En aquest sentit, l'apartat 5è del precepte legal
estableix l'obligació expressa de digitalitzar tots els documents que es
presentin de manera presencial davant I'administració, tasca que correspon
fer-la a l'oficina d'assistència en matèria de registres -que ve a substituir
els anteriors registres presencials-. En coherència, l'apartat 7è obliga a fer
pública, no una relació de registres, sinó la relació d'oficines d'assistència
per a la presentació no electrònica de documents.

En darrer terme, convé assenyalar que la lletra c) de l'apartat 3r de l'article,
en prescriure que podrà presentar-se en el registre de I'Ajuntament
<<qualsevol sol.licitud, escrit o comunicació adreçada a altres
administracions públiques amb les quals s'hagi subscrit el conveni de
cooperació>> corresponent, incorre en el risc de contradir la previsió legal
continguda a l'article L6.4 de la Llei 39/2015, segons la qual, els documents
que els interessats adrecin a les Administracions, poden presentar-se no
només davant de l'Administració a la que s'adrecin, sinó també en els
registres electrònics de <<qualssevol dels subjectes als que es refereix
l'article 2.L>> d'aquesta Llei ("sector públic"), i també <<en les oficines
d'assistència en matèria de registres>>, sense cap condicionant ní limitació.

Article SS. Obligacions de publicitat activa

Aquest article té per objecte relacionar els continguts mínims d'informació
que I'Ajuntament de Manresa té el deure de difondre. Convé tenir present
que l'article 6.2. Llei t9/2O14 prescriu que les obligacions de transparència
establertes per aquesta llei són mínimes i generals, i s'entenen sens
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@
perjudici de les que pugui establir d'una manera més detallada i específica
la legislació aplicable, en cada cas.

Observem que el llistat de continguts d'informació a difondre que
relaciona l'article 35 de l'Ordenança es limita a reproduir (i
sintetitzar, en alguns casos) enunciats d'informacions la difusió de les
quals ja és prevista, amb caràcter de mínims, en la norma legal
citada, sense que, per tant, en cap cas l'Ordenança proposada en
concreti, desenvolupi o ampliï el seu abast, com podria haver fet i

hagués estat desitjable que hagués fet. No només obvia l'Ordenança
concretar o desenvolupar continguts d'informació públíca a difondre
sinó gu€, a més, s'introdueixen en el llistat algunes clàusules
("matèries i actuacions la publicitat de les quals s'estableixi per
norma" o "qualsevol matèria d'interès públics") gu€, per la seva
generalitat i indefinició, converteixen un llistat, en principi de mínims,
una relació oberta que, lluny de clarificar i millorar les exigències
legals, susciten una major incertesa i inconcreció a l'hora d'esclarir
els continguts d'informació que han de ser difosos proactivament, i

alhora semblen incoherents amb el caràcter de mínims que es predica
del llistat de continguts relacionats.

Recomanem, per tant, que en lloc de reproduir o inclús sintetitzar els
continguts legals, que representen un mínim indefectiblement
exigible a la transparència activa, convindria fer un esforç en el
redactat de l'Ordenança per tal d'ampliar-los a d'altres informacions
d'interès general per a la ciutadania que convindria fer públiques de
forma proactiva, i a les 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 activitats i incompatibilitats de tot el personal públic
municipal, i no només dels alts càrrecs, entre d'altres informacions.

En aquest sentit, si finalment s'optés en canvi per mantenir la manca
de detall/ampliació de les dades i informacions a difondre d'acord
amb les Llei L9/2013 i L9/2014, convindria que el llistat de continguts
mínims proposat per I'Ordenança fos substituit per una mera remissió
als continguts mínims d'informació previstos al Capítol II del Títol II
de la Llei L9/2014 (articles B a 15), la difusió dels quals és ja exigible
legalment.

Res no diu l'article en relació amb la previsió legal continguda a
l'article 8.1 m) de la Llei t9/2O14, segons la qual, l'Ajuntament ha de
fer públiques <<les informacions que siguin demanades amb més
freqüència per via de I'exercici del dret d'accés a la informació
pública.>>. En aquest punt, fóra oportú que l'Ordenança fes I'esforç de
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@
concretar acuradament i deguda la previsió legal, en el sentit de
determinar quina ha de ser la freqüència exigible a aquest efecte.

D'acord amb el mandat de l'article 6.1 b) de la Llei L9/2014, segons
el qual cal garantir que la informació es difon de manera constant i

s'actualitza 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.>>r I'Ordenança significa I'oportunitat
de complementar aquesta previsió legal, en el sentit de, primer, fixar
terminis generals o criteris d'actualització de les informacions
publicades per tal d'evitar fer dependre la freqüència de I'actualització
de la discreció administrativa (tal i com sembla fer I'actual text
proposat, quan al'ludeix a <<la freqüència que es consideri
adequadan); i, en segon lloc, exigir informar, en tot cas, de la data,
de la propera actualització de cadascun dels continguts publicats, en
benefici d'una major informació i coneixement de la ciutadania.

Article 44. /rccês a la informació

L'objecte d'aquest article de l'Ordenança es redueix a preveure una remissió
a <<una Instrucció>> per tal de regular aspectes com els òrgans competents o
el procediment a seguir en matèria de dret d'accés a la informació.

Tanmateix, aquesta Oficina vol manifestar la necessitat que el règim
aplicable a I'exercici del dret d'accés gaudeixi de rang normatiu, en la
mesura que comporta un desplegament de les previsions legals contingudes
al respecte tant a la Llei L9/2OI3 com a la Llei L9/20L4 i que, alhora,
obeeix al deure de concretar o desenvolupar les condicions i requeriments
per a fer efectiu l'exercici d'un dret subjectiu, la regulació del qual afecta
directament l'esfera jurídica de qualsevol persona en les seves relacions
amb una administració pública com ara ho és lAjuntamènt de Manresa.

Aquesta necessitat de regulació normativa, amb totes les garanties i

exigències procedimentals i de publicitat que aquesta naturalesa comporta,
no pot veure's en cap cas satisfeta amb I'aprovació d'una ínstruccíó, de
caràcter intern i sense valor normatiu.

Per tant, entenem que la present Ordenança seria l'instrument idoni per tal
d'abordar el desplegament normatiu que l'exercici del dret d'accés a

informació pública requereix, en el marc de lAjuntament de Manresa, en
compliment del mandat genèric contingut a l'article L9.2 de la Llei t9/20L4,
per tal que els subjectes obligats adoptin les mesures organitzatives per al
compliment del dret d'accés, com és la necessitat de preveure òrgans amb
competències de tramitació i resolutòries, d'acord amb l'article 32 b) de la
Llei esmentada. Cal tenir en compte que moltes d'aquestes necessàries
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mesures organitzatives a prendre guarden estreta relació amb l'àmbit
objectiu de I'Ordenança, la qual cosa converteix aquesta norma en un
instrument normatiu encara més idoni per a regular-les. En aquest sentit,
per exemple, el desenvolupament normatiu és cridat a donar compliment,
entre d'altres, al concret mandat contingut a l'article 27.2 de la Llei
19/20L4, relatiu al deure dels subjectes obligats de preveure un <<formulari
electrònic senzill i fàcilment accessible que el Portal de la Transparència ha
de posar a disposició dels ciutadans>> a fi i efecte de poder presentar
sol'licituds per mitjans electrònics, o bé preveure'n el mitjà alternatiu que
es consideri oportú per a aquesta finalitat.

Avaluació interna del compliment dels deures de transparència

De la mateixa manera entenem que fóra bo també que I'Ordenança
dediqués algun precepte en el seu articulat a la finalitat de regular ells
procediment/s, les condicions d'exigibilitat i l'exercici de la potestat
d'avaluació interna del grau d'acompliment dels deures de transparència.

Aquesta avaluacíó interna és de preceptiva imposició segons I'article 6.3 de
la Llei 79/2OL4, i opera al costat de l'avaluació externa del compliment de la
llei L9/2O14, que el seu Títol VIII encomana al Síndic de Greuges.

En qualsevol cas, la norma municipal hauria d'establir procediments basats
en indicadors objectius per a avaluar el compliment de les obligacions de
transparència. Al mateix temps, cal regular els canals i condicions en què ha
d'instrumentar-se la necessària participació tant d'experts independents
com dels ciutadans a aquest efecte.

Règim sancionador en matèria de transparència

Dins del seu Títol VII ("sistema de garanties"), la Llei L9/2O14 preveu un
Capítol II dedicat al "règim sancionador" per infraccions en matèria de
transparència. Als seus articles 86 a 89 s'estableixen criteris d'atribució
competencial en l'exercici d'aquesta potestat sancionadora, tot distingint
entre les potestats d'incoar el procediment sancionador, d'instruir-lo ¡

finalment de resoldre'|.

Tanmateix, i atès que l'Ordenança proposada en manté absolut silenci,
entenem recomanable que s'hi prevegi algun precepte en el sentit, almenys,
d'atribuir les corresponents competències en aquesta matèria sancionadora
en el si de I'organització administrativa de I'Ajuntament, tant pel que fa a la
incoació, com la instrucció i la resolució del procediment sancionador.
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Necessitat de previsió o remissió al règim legal vigent aplicable amb
caràcter supletori

Atesa la pluralitat i alhora complexitat de les matèries que constitueixen
l'objecte normatiu regulat a l'Ordenança, es troba en falta la previsió entre
el seu articulat d'una disposició addicional en què es citin les normes legals
que necessàriament han de complementar, amb caràcter supletori, la
regulació parcial que ofereix l'Ordenança de les matèries que en
constitueixen el seu objecte.

En aquest sentit, entenem de cabdal importància referir-se a la necessària
aplicació, en tot el no previst per l'Ordenança, de normes amb rang de llei
com són la Llei L9/2Ot3,la Llei L9/2OL4,la Llei 39/2OL5,la Llei 26/2OL0, o
la Llei 29/20LO, entre d'altres.

Aquesta necessitat rau en què, tot i la detallada previsió normativa
continguda a l'Ordenança proposada, són diversos els aspectes que, tot i

ser exigibles d'acord amb I'ordenament legal vigent, no es referencien a

I'Ordenança municipal.

A mode d'exemple, ens referim als principis, condicionants tècnics i deures
genèrics relatius a la transparència activa o difusió d'informació pública que
la Llei t9/20L4 prescriu al llarg dels seus articles 5 i6: el deure de garantir
la transparència de la informació pública per mitjà d'un sistema integral
d'informació i coneixement en format electrònic, d'accés fàcil i gratuit;
I'obligació de fer pública la informació d'una manera clara, estructurada i en
format reutilitzable; I'exigència de veracitat i objectivitat en els continguts a

difondre; la necessitat de difusió constant i actualitzada permanentment,
amb informació fàcilment accessible i comprensible i una ordenació temàtica
dels continguts -criteris temàtics i cronològics, seguint el quadre de
classificació documental comparatiu i incorporant-hi índexs o guies de
consulta-; l'ús de mitjans informàtics en formats fàcilment comprensibles í

que permetin la interoperabilitat i la reutilització; els requeriments legals en
torn al Portal de la Transparència -que ha de disposar d'un cercador que
permeti un accés ràpid, fàcil í comprensible a la informació i que incorpori
mecanismes d'alerta sobre les dades que s'han actualitzat i que ha de
complir les recomanacions de la Iniciativa d'Accessibilitat Web per a

facilitar-hi l'accés a les persones amb discapacitat-; o el ple respecte que,
d'acord amb l'article 7 de la Llei L9/2Ot4, cal observar, en la difusió activa
de continguts, als límits legals establerts també per a l'exercici del dret
d'accés a la informació pública.
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Codi de conducta dels alts càmecs

A mode de recordatori id'acord amb el mandat establert a l'art. 55.1 de la
Llei t9/2014, convé també tenir present que els ens locals <<han d'elaborar
un codi de conducta de llurs alts càrrecs que concreti i desenvolupi els
prÍncipis 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 establert per aquesta llei.>>

Aquest Codi de Conducta, l'aprovació del qual és ja exigíble 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 a integrar el contingut punible de la infracció greu en matèria de
bon govern continguda a l'art. 78.3 g) de la Llei L4/20L9, 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.>>

Barcelona ,2L de novembre de 2016

òliver Garcia Muñoz
Tècnic jurista
Area de legislació i assumptes jurídics

Vistiplau

òscar Roca Safont
Cap de lArea de legíslació i

assumptes jurídícs
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