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El Ple de l'Ajuntament de Camprodon va aprovar inicialment I'Ordenança
d'administració electrònica.

La proposta normativa se sotmet a informació pública pel termini de 3o dies
hàbils, per a la formulació d'al.legacions i suggeriments, d'acord amb la
publicació de l'edicte corresponent al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya núm. T3o6, de to.z.zot7.

[æs presents observacions i suggeriments de l'Oficina Antifrau de Catalunya (en
endavant, I'OAC) al text de I'Ordenança són emesos a I'empara dels articles r i 3
de la Llei t4/zoo8, de 5 de novembre, de I'OAC, així com de l'article 4.2 d) de
les Normes d'actuació i Règim Intern (NARI), segons el qual, correspon a la
Direcció de Prevenció formular al director o directora de l'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, els suggeriments que tot seguit passem a formular pretenen incidir
particularment en aquells aspectes del text projectat eü€, directament o
indirecta, guarden relació amb els àmbits sobre els quals recauen les funcions
que la LOAC atribueix a I'OAC amb I'objectiu d'enfortir la integritat de les
institucions i dels servidors públics.
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Article 7. Taulell d'edictes electrònic

En primer lloc i com a mera recomanació d'estil, seria bo adequar el terme
"taulell" al terme generalment emprat per la normativa sectorial, és a dir,
"tauler". Tanmateix, seria oportú que l'article es titulés tauler electrònic,
prescindint del terme "d'edictes", doncs sota el nom de tauler electrònic es pot
abastar més continguts que sota el proposat per l'Ordenança.

Pel que fa al contingut d'aquest article, seria recomanable que es definís què
s'entén per tauler electrònic. Cal tenir en compte que entre d'altres el tauler és el
lloc on es publica la informació d'interès general.

Així mateix, recomanem aprofitar l'espai que ofereix l'ordenança per concretar
el contingut del tauler més enllà de la mera remissió legal. Així, l'Ordenança
podria preveure, com a continguts del tauler els actes, anuncis, edictes convenis
o qualsevol altre document dels quals una norma exigeixi la seva publicació en
el diari oficial. En aquest cas,la publicació tindrà caràcter complementari.

Recomanem, també, ampliar les característiques que ha tenir aquest tauler per
tal de donar més seguretat i garanties al ciutadà. Ens referim, per exemple, a
preveure el principi d'accessibilitat, gratuitat i facilitat d'ús del tauler i la
previsió de les possibles interrupcions del seu funcionament i la seva incidència
en els efectes de còmput de terminis.

Ens referim, també a fer esment en l'ordenança de la necessària autenticitat i
integritat mitjançant l'ús de la signatura electrònica en aquells documents que
ho requereixin.

Finalment, en relació amb la protecció de dades de caràcter personal, I'OAC
recomana afegir un article, el 8 que necessàriament desplaçaria el 8 actual, que
mencionés de forma expressa que el funcionament i la gestió del tauler
electrònic i els continguts que es publiquin han de respectar la normativa vigent
en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Aquest aspecte és una
mesura de seguretat jurídica.

Article 8. Publicitat activa

Tot i ser conscients que aquesta és I'ordenança d'administració electrònica i no
pas I'ordenança de transparència, seria recomanable que l'article dedicat a la
publicitat activa fos desenvolupat. En primer lloc, hem de parar atenció a la
remissió normativa que es fa a la Llei t9lzor3, de 9 de desembre. Tot i ser
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oporhrna aquesta remissió, cal recordar que la Llei t9f zotg, és una llei estatal
bàsica i que es completa amb la Llei tgf zot4, de z9 de desembre, del Parlament
de Catalunya. Aquesta segona respecta les premisses de la primera i amplia les

seves exigències de publicitat activa. Per aquest motiu, recomanem que la
remissió es faci o bé a la llei catalana o bé a ambdues.

Cal recordar, en aquest punt allò establert a l'article 5.r de la Llei t9f zot4, en el
sentit que la informació subjecta al règim de transparència s'ha de fer pública en

les seus electròniques i els llocs web d'una manera clara, estructurada i en

format reutilitzable. A més, I'apartat 3 del precepte exigeix que la informació
que es faci pública per mitjà d'un sistema integral d'informació i coneixement
ho sigui mitjançant un accés fàcil i gratuit.

Estableix el segon apartat de l'article 8 de l'Ordenança:

<<En aquest sentit, l'Ajuntament publicarà:
-Informació institucional, organitzativa i de planificació.
-Informació de rellevància jurídica, això és normativa pròpia, tant ordenances o
reglaments com a ordenances fiscals o qualssevol altres disposicions de caràcter
general.
-Informació econòmica, pressupostària i estadística>.

Tot i que, aquest precepte sembla seguir allò disposat als articles 9 a tS de la Llei
tgf2ot4, seria recomanable que I'Ordenança fos exhaustiva en el sentit
d'incloure la totalitat d'epígrafs relatius als continguts subjectes a publicitat
activa. Així, s'hauria d'afegir al text proposat per l'Ordenança: la informació en

matèria de planificació i programació, la transparència en la contractació
pública, els convenis de col.laboració i, finalment, la transparència en I'activitat
subvencional.

Tot i sent sabedors, com ja s'ha dit més amunt, que aquesta és una ordenança
que tracta I'administració electrònica, en absència d'ordenança de
transparència, seria oporfú fer esment dels continguts esmentats.

Barcelona, zt de març de zotT

Mar Cardona Martínez
Tècnic jurista

Pablo
d'àrea
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