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Antecedents

L'Oficina Antifrau de Catalunya (en endavant, OAC)' és una institució específicament
dirigida a preservar la transparència 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 reforçar les bones pràctiques en l'actuació pública. En aquest context s'emmarca la
potestat indícatíua que la llei atorga a I'OAC, facultant-la a ossessorar i formular
propostes i recomanacions ìes quals, d'acord amb I'article rg d) de les Normes
dActuació i de Règim Interior de I'OAC (en endavant, les NARI), es vehiculen a través
de la Direcció de Prevenció quan recauen sobre disposicions normatives vigents o en

tràmit d'aprovació.

En virtut del que acabem de manifestar ad supro, el proppassat 9 de setembre de zo16
I'OAC va trametre un seguit de d'al.legacions i consideracions a l'Ordenança Municipal
de Transparència i Administració Electrònica (en endavant, Ordenança) de

I Ajuntament d'Altafulla.

El7 d'octubre zo16 (amb registre d'entradaB-t457lzot6) es rep escrit de I'Ajuntament
d'Altafulla que informa de les valoracions de les al.legacions presentades per I'OAC.

Actuacions de seguiment

Donant compliment al'article 3o de les NARI,I'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 I'OAC.

En aquest sentit, les recomanacions que I'Oficina Antifrau adreça a I Ajuntament
d'Altafulla s'encaminen a detectar i posar de manifest aquells aspectes en què segons el

parer de I'Oficina, el text proposat és susceptible d'enriquiment o millora.

Article z. Àmbit d'aplicació subjectiu

L'OAC va observar que en el redactat de l'article z el precepte es limitava a citar
exclusivament l'Ajuntament d'Altafulla i, en canvi, no esgotava la totalitat dels ens que

podien configurar el sector públic local. És per aquest motiu, que I'OAC va recomanar
que s'inclogués en el seu redactat a"les associacíons,fundocions del sector públic o els

consor cís municipals".

loficina Antifrau de Catalunya indistintament anomenada com OAC, Oficina, Oficina Antifrau o bé Ofìcina
Antifrau de Catalunya, segons correspongui.
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En el text definitiu de l'Ordenança s'observa que I'Ajuntament d'Altafulla ha recolÌit la
proposta incloent al seu article z apartat b) Ia redacció proposada per l'Oficina.

Addicionalment, I'OAC va observar que la lletra c) de I'apartat 3 de I'article z objecte
d'anàlisi, quan reproduïa I'article 3.4 de la Llei tgfzot4, en el sentít d'establir els

llíndars mínims quantitatius de subuencions o ajuts pitblics percebuts, per tal de

determinar les entitats príuades que resten sotmeses al règim de transparència
actiua, també feia constar en la mateixa lletra c) "els partits polítics,les assocíacions i
fundacions uínculades f les organitzacions síndicals i empresorials".

L'Ofìcina al respecte, exposava que aquesta redacció podria generar certa confusió atès

que podia semblar que aquells llindars quantitatius eren igualment exigibles als partits
polítics, Ies associacions i fundacions uinculodes i /es organitzacfons sindrccls i
empresarials, mentre que a tots aquests subjectes els hi resulta directament exigible el

compliment de les obligacions de transparència activa sense cap requisit, i aquests

llindars quantitatius son aplicables tant sols a les "entitats privades".

Aquesta proposta suggerida per I'OAC ha estat ben rebuda per part del Consistori i
recollida en el article 2.3 apartat d) del redactat definitiu de l'Ordenança.

Article 4. Principis generals d'aquesta Ordenança

Dels principis generals regulats a I'article 4, I'OAC va posar especial atenció al principi
descrit a l'apartat q), referent al principi d'accés i disponibilitat limitoda. En el seu

anàlisi I'OAC va denotar que a banda de I'ambigüitat i generalitat de la formulació del
precepte, obria un cert marge a la discrecionalitat de I'Administració, buidava de

contingut els drets reconeguts i frustrava la seva garantia i exercici efectiu.

En vistes d'aquesta motivació per part de I'OAC, I'Ajuntament d'Altafulla decideix
eliminar l'apartat q) de I'article 4 relatiu al príncipi d'accés i disponibílitat límítada.

Article 9. Portal de la Transparència

Tenint en compte que l'Ajuntament d'Altafulla, al mateix article 9 crea el Portal de

Transparència, d'acord amb el que disposa I'article 5 de la Llei tglzor4, I'OAC va
proposar que caldria avançar, en aquest mateix precepte 9, gue la transparència rau
també en aquest Portal web municipal propi al que es podrà accedir a través del Portal
de Transparència de la Generalítat, atès que ambdós portals configuren eì que la Llei
tglzot4 designa com una "plataforma electrònica de publícítat actiua e internet",
alhora que, d' acord amb l'article 5 de la Llei tgf zot4, tant un portal com un altre han
de contenir un enllaç a Ia seu electrònica municipaÌ (regulada a l'article ry de

I'Ordenança).
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El Consistori decideix estimar la recomanació de l'Oficina tot afegint un tercer apartat
al mateix article 9 de I'Ordenança.

Article rr. Obligacions de Publicitat activa

7 Continguts exigibles.

En aquest cas, I'OAC recomanava que en comptes de reproduir els continguts legals,
que representen un mínim exigible a la transparència activa, convindria fer un esforç
per tal d'ampliar-los de forma proactiva a altres informacions públiques, com per
exemple als que I'OAC s'ha referit en nombroses ocasions, com ara"lapublicacíó de les
agendes dels representants locals i responsables o directíus", o "la difusíó de
resolucions sobre actiuitats i incompatibílitats de tot eI personal públíc munícipal".

El Consistori estima aquest suggeriment i decideix ampliar els continguts exigibles tot
incloent la informació referent a l'agenda institucional dels alts còrrecs de I'equip de
gouern i les resolucions sobre eI règim d'incompatíbilitats dels empleats públics,
afegint les lletres o) i p) a I'apartat r de I'article tr de l'Ordenança.

2 Actualit zació de la infor mació

Aquí, I'OAC proposava que l'Ajuntament d'Altafulla anés un pas més enllà i esmenés les
mancances de la norma legal, en el sentit de definir uns terminis d'actualitzacií de les

informacions publicades més destacades.

L'Ajuntament d'Altafulla tot adaptant la seva Ordenança a les propostes de I'OAC
incorpora un nou apartat 3 a l'article rr amb les lletres a), b), c), d) i e), tot indicant els

terminis bimestral, trimestral i anual d'actualització de Ia informació, així com
l'actualització esporàdica i actualitzacií conforme es produeixen canvis.

Article 14. Unitat responsable de la informació

En aquest cas concret I'OAC observava que el precepte en qüestió preveia i regulava que
"le competència per resoldre les so/'licftuds adreçades a I'Admínßtracíó Local la
tindrien en primera ínstància els òrgans que determinessin les normes orgonitzatiues
pròpies".

Segons indicacions de I'Oficina, es feia precís per part del Consistori especifìcar a quin
òrgan corresponia aquesta competència per a resoldre les sol.lrcituds d'accés o la
informació i, en tal cas, suggeria I'Oficina que l'Ordenança incorporés aquesta previsió.
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Donat que el suggeriment exposat per aquesta Oficina no ha quedat recollit en el text
definitiu de I'Ordenança Municipal de Transparència i Administració Pública, segons

consta en Certificat emès pel Consistori en data o3 d'octubre 2076, s'entén que

I'al.legació ha estat desestimada i per tant, que la competència rau en l'Alcalde mentre
no s'estableixi una altre decisió.

Article +2. Règim sancionador

El present article atribueix I'exercici de Ia potestat sancionadora a "l'Alcaldia o òrgan
en què deleguí". Recordava I'OAC que, atenent al que disposa I'article 103.2 de la Llei
z6f zoto, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, "les competèncíes d'ínstruccíó i de resolució del procediment
sqncionador no es poden atribuir a un mateíx òrgen".

Per aquest motiu, l'Oficina recomanava concretar l'atribució de les competències
municipals en cadascuna de les fases del procediment sancionador.

El Consistori seguint el suggeriment de l'Oficina, decideix adoptar un nou redactat de

I'article 4z de I'Ordenança i proposa un nou text tot indicant que '?a potestat de les

fases d'incoació i de resolucíó de I'expedient sancionador correspondrò, a I'Alcaldio o

l'òrgan en quí delegui, mentre que la fase dlnstrucció correspondrà. al Secretari o

funcionari en qui delegui".

Finalment, en concloure les al.legacions, I'Oficina recordava al Consistori dos aspectes

des del punt de vista de I'Ordenança, un d'ells el relatiu a Ia importància d'elaborar un
Codi de Conducta dels seus alts càrrecs, tal í com preüeu I'artí.cle SS8 de la Lleí
t9/zot4 i I'altre, el relatiu a la necessitat de donar complimenl a I'exigència
d'aualuoció ínterna del compliment de les oblígacions de transparèncio, preuísto o
I'article 63 de la IIei tg/zot4.

En el primer dels casos, en la línia de recomanació de l'Oficina, ja esta previst elaborar
per part del Consistori un Codi de Conducta dels altes càrrecs. I respecte del segon dels

casos, I'Ajuntament d'Altafulla ha estimat el suggeriment i ha afegit I'apartat 4 a

I'article ro de I'Ordenança tot indicant que: "mítjançant I'espai d'indícadors de

transparència contingut al Portal de Transparència, es consultorà als usuaris de

forma periòdica eI seu grau de satisfocció respecte al compliment de les obligocions de

transparència de I'ens, mítjonçant enquestes basades en índicodors objectíus que

garanteixín la partícipacíó d'experts independents i del ciutodans".
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Conclusions

A la llum del que hem exposat al llarg de I'Informe de Tancament i de la resposta emesa

per I'Ajuntament d'Altafulla, aquesta Oficina vol destacar la col.laboració i
predisposició del Consistori, durant el procés de redacció de l'Ordenança, per
incorporar les al'Ìegacions proposades per l'Oficina al text final de l'Ordenança
Municíp aI de Tr ansp ar ència i Adminßtr ació Electr òníca.

Des del punt de vista quantítatiu, s'ha de remarcar i valorar positivament la bona
acollida de les al.legacions de l'Oficina per part de l'Ajuntament d'Altafulla. En general,

es pot afirmar que de totes les al.legacions presentades s'han acceptat pel Consistori
quasi bé totes. Tant sols una d'elles la referent a "l'Òrgan competent per o resoldre les
sol'licituds d'accés a Ia informació" ha estat desestimada.

En darrer terme, d'acord amb allò establert als articles zz i zg de la Llei t4lzoo8, i
articles 3o.z i gT de les NAR[, s'adjunta com a Annex z al present informe, document
amb les propostes de turt, enuersió tant abreujada com ertense, per olo seuaínclusió
en la memòría anual de I'Oficina Antifrau de Catalunya de zot6, en què s'identifiquen
Ies actuacions empreses per aquesta Oficina, les seves recomanacions i requeriments
cursats en el present expedient d'al.legacions, així com la seva acollida en el text
resultant de les al.legacions de diversos organismes.

Finalment, val a dir que, amb aquestes actuacions es dóna per fìnalitzat i tancat el

seguiment de les al.legacions a l'Ordenança municipal de Transparència i
Administració Electrònica de I'Ajuntament d'Altafulla.

Barcelona, 16 de novembre de zo16

Susanna i Olmos Ángel Gimeno Jubero

Tècnica Jurista Director de I'Oficina Antifrau
de Catalunya
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Annex t:

Proposta de text per al quadre d'al.legacions de la pàgina web de I'OAC

Ordenança
Municipal de
Transparència i
Administració
Electrònica

Ajuntament
d'Altafulla

ogloglzot6 o7/ro/zo:.6 3o/tt/zot6 t6lrrlzot6

Iniciatir ¿r

Nonnatir-¿i
Instituciír
lrlclmotola

N.lcgacions Rcs¡rosta
cle l'Ofìcina
Antifrau

Inlbrurc cle

t¿rnc¿rnrcnt cìcì

scguiurent

Tcxt
a¡rrclr-at
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Annex z: Propostes de text per a la memòria anual

Versió abreujada

En data o9 de setembre de zo16, l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) va fer arribar a

l'Ajuntament d'Altafulla (comarca del Tarragonès) un seguit d'al.legacions en relació
amb l'Ordenança municipal de Transparència i Administració Electrònica.

En aquesta línia, pel que fa al'àmbit d'aplicacíó subjectíu,l'OAc va trobar a faltar la
referència a les ossociacions,fundacions del sector públic o els consorcis municípals. I,
en conseqüència, va proposar que aquestes fossin incloses en el text de I'Ordenança
amb la finalitat de donar una major cobertura de l'àmbit d'aplicació subjectiu, ja que el

redactat de l'article z no esgotava la totalitat dels ens que podien configurar el sector
públic. De igual forma, I'OAC va subratllar que per tal d'evitar confusió sobre els

llindars mínims quantitatius de subvencions o ajuts públics assignables a diferents ens,

era precís separar en diferents paràgrafs la distinció entre "enhtats priuades" i"pertíts
polítics, Ies assocíacions i fundacions uinculades, i les organitzacions sindfcals i
empresarials".

Addicionalment, respecte del seu article 4 relatiu al principi d'accés i disponibilitat
Iimitada, l'Oficina recordava que les necessitats o limitacions organitzatives i
econòmiques de I'Administració no podien alhora condicionar, Iimitar o impedir
I'exercici de drets legalment reconeguts a la ciutadania, com ho és el dret d'accés a Ia
ínformacíó pública.I, com a resultat, el Consistori va decidir eliminar l'apartat a) de

I'article 4 en el seu redactat final de l'Ordenança.

Alhora, I'OAC va voler subratllar que, de igual forma que I'article S de Ia Llei rglzot4
preveu que les administracions locals i la resta d'administracions i entitats poden crear

Ilurs Portals de Transparència, l'accés al contingut dels quals s'ha de facilitar des del
Portal de la Transparència de la Generalitat, I Ajuntament d'Altafulla podia fer
indicació, a l'article 9 de l'Ordenança, d'aquesta possibilitat tot avançant que eÌ

fonament de la transparència també rau en el propi portal de I Ajuntament d'Altafulla,
al que es podrà accedir a través del Portal de Transparència de la Generalitat.

Seguidament, quant a les obligacions de publicítat actíua,l'Ofìcina recomanava que

caldria fer un esforç per ampliar els continguts legals, i no limitar-se a reproduir els

continguts de transparència activa exigits amb caràcter de mínims a les Lleis rg/zot3 i
tgf zot4, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, així recomanava
per exemple, publicar les agendes de representants locols i responsobles o dírectíus o

també la difusió de resolucions sobre actiuitats í incompatíbilitats de tot el personal
públic municípal, í no només d'alts càrrecs
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En la mateixa línia, l'Oficina proposava que fora bo establir els termin¿s mdxr'ms que
asseguressin una adequada actualització de la informació publicada pel Consistori, en
el sentit de definir uns terminis d'actualització de les funcions publicades més
destacades. Val a dir que ambdues propostes suggerides per I'OAC han estat estimades i
incorporades per I'Ajuntament en el text final de ì'Ordenança.

Addicionalment, es va proposar a I Ajuntament que especifiqués quin seria l'òrgan
competent per a resoldre les so/.lfcituds d'accés a Io informacíó i que fos la pròpia
Ordenança que incorporés aquesta previsió. No obstant això, el suggeriment exposat
per aquesta Oficina no va quedar recollit en el text definitiu de I'Ordenança Municípal
de Transparència í Adminístració Pública, segons Certificat emès pel Consistori de
data o3 d'octubre zot6, i per tant, es va entendre que I'al.legació va ser desestimada per
l'Ajuntament.

Finalment, I'OAC va recomanar que l'Ordenança hauria de concretar I'atribució de les
competències municipals en cadascuna de les fases del procediment sancionador. I així,
l'Ajuntament d'AltafulÌa va estimar i incorporar a I'Ordenança en el seu redactat final.

En darrer terme, l'Oficina va recomanar la necessitat d' elaborar un Codi de Conducta
dels alts càrrecs, el procés d'elaboració del qual ja estava previst per part del
Consistori.

En última instancia, I'Oficina va proposar la necessitat d'una aualuació interna de
compliment de les oblígacions de transparència, tot suggerint que fora bo que

l'Ordenança dediqués part del seu articulat a regular el procediment i condicions
d'exigibilitat i exercici d'aquesta funció avaluadora en el sí de la Corporació municipal.
Fet que va resultar en la incorporació d'un nou apartat 4 a I'article ro de I'Ordenança.

Finalment, tenir present que tota la informació sobre les presents al.legacions i el seu

seguiment es poden trobar al Portal web de l'Oficina (! /rry.a4tifraU.qaÐ i
concretament, dins l'apartat de "Transparència" i "Al.legacions a normes".
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Versió extensa

Dins de la fase d'informació pública (instrumentada mitjançant Edicte de data z6 de
juliol de zo16, i publicat al DOGC amb data oz d'agost de zo16), el proppassat 9 de

setembre de zot6, l'Oficina Antifrau de Catalunya va presentar tot un seguit
d'al.legacions i consideracions en relació amb I'Ordenança municipal de Transparència
i Administració Electrònica de I'Ajuntament d'Altafulla. I l'Ajuntament va informar de

la seva valoració en data o3 d'octubre zot6 (Registre d'entrada E-t457lzot6 de o7

d'octubre zo16).

Article z. Àmbit d'aplicació subjectiu

L'OAC va observar que en el redactat de l'article z el precepte es limitava a citar
exclusivament I'Ajuntament d'Altafulla i, en canvi, no esgotava la totalitat dels ens que
podien configurar el sector públic local. És per aquest motiu, que I'OAC va recomanar
que s'inclogués en el seu redactat a"Ies assocíacíons,fundacions del sector públíc o els

c o ns or cis munícip al s " .

En el text definitiu de I'Ordenança s'observa que I'Ajuntament d'Altafulla ha recollit la
proposta incloent al seu article z apartat b) la redacció proposada per l'Oficina.

Addicionalment, I'OAC va observar que la lletra c) de I'apartat 3 de l'article z objecte

d'anàlisi, quan reproduïa I'article 3.4 de la Llei rgf zor4, en eI sentit d'establir els

llíndars mínims quantitatius de subuencíons o ojuts públics percebuts, per tal de

determinar les entitats príuades que resten sotmeses al règím de transparèncio
octiua, també feia constar en la mateixa lletra c) "els partits polítics,Ies associacions i
fundacions uinculade.s i les organitzacions sindicals i empre.saric/s".

L'Oficina al respecte, exposava que aquesta redacció podria generar certa confusió atès

que podia semblar que aquells llindars quantitatius eren igualment exigibles als partits
polítics, Ies associacions i fundocions uinculades i les organitzacions sindicals i
empresaríals, mentre que a tots aquests subjectes els hi resulta directament exigible el

compliment de les obligacions de transparència activa sense cap requisit, i aquests

llindars quantitatius son aplicables tant sols a les "entitats privades".

Aquesta proposta suggerida per I'OAC ha estat ben rebuda per part del Consistori i
recollida en el article 2.3 apartat d) del redactat defìnitiu de l'Ordenança.
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Article 4. Principis generals d'aquesta Ordenança

Dels principis generals regulats a I'article 4, I'OAC va posar especial atenció al principi
descrit a l'apartat q), referent aI principí d'accés i disponibilitat límitadc. En el seu

anàlisi I'OAC va denotar que a banda de I'ambigüitat i generalitat de la formulació del
precepte, obria un cert marge a la discrecionalitat de l'Administració, buidava de

contingut els drets reconeguts i frustrava la seva garantia i exercici efectiu.

En vistes d'aquesta motivació per part de I'OAC, l'Ajuntament d'Altafulla decideix
eliminar I'apartat q) de I'article 4 relatiu al princípi d'accés i dísponíbilitat limitado.

Article 9. Portal de la Transparència

Tenint en compte que l'Ajuntament d'Altafulla, al mateix article 9 crea el Portal de

Transparència, d'acord amb el que disposa I'article 5 de la Llei t9lzor4, I'OAC va
proposar que caldria avançar, en aquest mateix precepte 9, gue la transparència rau
també en aquest Portal web municipal propi al que es podrà accedir a través del Portal
de Transparència de Ia Generalitat, atès que ambdós portals configuren el que la Llei
rgl2oL4 designa com una "platoforma electrònico de publicitat actíua e. internet",
alhora que, d' acord amb l'article 5 de la Llei tgf zot4, tant un portal com un altre han
de contenir un enllaç a la seu electrònica municipal (regulada a I'article t7 de

l'Ordenança).

El Consistori decideix estimar la recomanació de l'Oficina tot afegint un tercer apartat
al mateix article 9 de l'Ordenança.

Article rr. Obligacions de Publicitat activa

S. Continguts exigibles.

En aquest cas, I'OAC recomanava que en comptes de reproduir els continguts legals,
que representen un mínim exigible a la transparència activa, convindria fer un esforç
per tal d'ampliar-los de forma proactiva a altres informacions públiques, com per
exemple als que I'OAC s'ha referit en nombroses ocasions, com ara"lo- publicació de les

agendes dels representants locals i responsables o directius", o "Ia difusió de

resolucions sobre actiuitats i incompatibíIitats de tot el personol públic municípol".

El Consistori estima aquest suggeriment i decideix ampliar els continguts exigibles tot
incloent la informació referenl a I'agenda institucional dels alts càrrecs de I'equip de

gouern i les resolucíons sobre el règim dincompatíbilitats dels empleats públics,
afegint les lletres o) i p) a I'apartat r de I'article rr de I'Ordenança.
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4. Actualització de lainformació

Aquí, I'OAC proposava que l'Ajuntament d'Altafulla anés un pas més enllà i esmenés les
mancances de la norma legal, en el sentit de definir uns terminis d'actualitzaciô de les
informacions publicades més destacades.

L'Ajuntament d'Altafulla tot adaptant la seva Ordenança a les propostes de I'OAC
incorpora un nou apartat 3 a Ì'article u amb les lletres a), b), c), d) i e), tot indicant els

terminis bimestral, trimestral i anual d'actualització de la informació, així com
l'actualització esporàdica i actualitzacií conforme es produeixen canvis.

Article 14. Unitat responsable de la informació

En aquest cas concret I'OAC observava que el precepte en qüestió preveia i regulava que
"Ie competència per resoldre les sol.Iicituds adreçades a I'Administració Local la
tíndrien en primera ínstància els òrgans que determinessin les normes organitzatiues
pròpies".

Segons indicacions de I'Oficina, es feia precís per part del Consistori especificar a quin
òrgan corresponia aquesta competència per a resoldre les so/.licituds d'accés a Ia
informació i, en tal cas, suggeria l'Ofìcina que l'Ordenança incorporés aquesta previsió.

Donat que el suggeriment exposat per aquesta Oficina no ha quedat recollit en el text
definitiu de l'Ordenança Municipal de Transparència i Administració Pública, segons

consta en Certificat emès pel Consistori en data o3 d'octubre 2016, s'entén que

l'al.legació ha estat desestimada i per tant, que la competència rau en l'Alcalde mentre
no s'estableixi una altre decisió.

Article 42. Règim sancionador

El present article atribueix l'exercici de la potestat sancionadora a "l'Alcoldia o òrgan
en què deleguí". Recordava I'OAC que, atenent al que disposa I'article 103.2 de la Llei
z6f zoto, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, "les competències dlnstrucció i de resolució del procediment
sancionador no es poden atríbuir a un mateix òrgan".

Per aquest motiu, l'Oficina recomanava concretar l'atribució de les competències
municipals en cadascuna de les fases del procediment sancionador.

El Consistori seguint el suggeriment de I'Oficina, decideix adoptar un nou redactat de

I'article 4z de I'Ordenança i proposa un nou text tot indicant que '?a potestat de les

fases d'incoació i de resolució de I'expedíent sancionodor correspondrà a I'Alcaldia o

I'òrgan en quí deleguí, mentre que la fase d'ínstrucció correspondrà ol Secretari o

funcíonarí en qui deleguí".
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Finalment, en concloure les al.legacions, l'Oficina recordava al Consistori dos aspectes

des del punt de vista de l'Ordenança, un d'ells el relatiu a la importància d'elaborar un
Codi de Conducta dels seus alts còrrecs, tal i com preueu I'artícle SS3 de la LIei
tg/zot4 i I'altre, el relatiu a la necessitat de donar complimenl a I'exígència
d'aualuació interna del compliment de les obligacions de transporència, preuista a

I'article 63 de laIIeí ry/zot4.

En el primer dels casos, en la línia de recomanació de I'Oficina, ja està previst elaborar
per part del Consistori un Codi de Conducta dels alts càrrecs. I respecte del segon dels

casos, l'Ajuntament d'Altafulla ha estimat el suggeriment i ha afegit I'apartat 4 a

I'article ro de l'Ordenança tot indicant que "mitjançant I'espai dlndicadors de

transparència contingut al Portal de Transparència, es consultarà als usuarß de

forma períòdíco el seu grau de satisfacció respecte al compliment de les obligacions de

transparència de I'ens, mítjançant enquestes basades en indicadors objectíus que

g ar anteíxin Ia p articip ació d' exp ert s indep endent s í del ciutodans".
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