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Al.legacions de l'Oficina Antifrau de Catalunya a
l'aprovació inicial de l'Ordenanga d'administració
electrónica de l'Ajuntament de Badalona

En sessió ordinária celebrada el dia So de gener de zor8 l'Ajuntament de Badalona
va acordar l'aprovació inicial de l'Ordenanqa d'administració electrdnica.

La proposta normativa se sotmet a informació pública pel termini de 3o dies hábils,
per a la formulació d'al.legacions i de suggeriments, d'acord amb la publicació de
l'anunci corresponent al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7SSg, de
15 de febrer de zor8.

Aquestes observacions i aquests suggeriments de l'OficinaAntifrau de Catalunya (en

endavant, I'OAC) al text de l'Ordenanqa s'emeten a l'empara dels articles r i 3 de la
Llei r4lzoo8, del 5 de novembre, de I'OAC (LOAC), així com de l'article $.2 d) de
les Normes d'actuació i Régim 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 trámit d'aprovació perqué les elevi al
Parlament, al Govern, als ens locals i, en els termes en qué la normativa ho permeti,
a les institucions i els organismes estatals, comunitaris i internacionals.

Les 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 ámbits sobre els quals recauen les funcions que la LOAC atribueix a I'OAC amb
l'objectiu d'enfortir la integritat de les institucions i dels servidors públics, tot tenint
en compte en aquest cas que l'article 75 de la Llei t9f zot4, del z9 de desembre, de
transparéncia, accés a la informació pública i bon govern determina que, d'acord
amb les funcions que té atribuides, l'Oficina Antifrau ha de vetllar pel compliment
de les obligacions i drets establerts per la Llei esmentada. Per tant, aquestes
al.legacions es limiten als ámbits esmentats.

Precisament en relació amb la transparéncia de l'activitat pública, valorem molt
positivament el fet que la tasca de cerca i localització d'aquest projecte d'ordenanqa
s'hagi facilitat mitjanqant l'enllag al web d'aquestAjuntament que s'indica a l'anunci
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sobre l'aprovació inicial de l'ordenanqa esmentada, així com que el projecte es trobi
en aquest web de forma rápida i senzilla.

Consideracions en relació amb l'articulat del text:

Article 2. Ambit subiectiu

En l'apartat primer d'aquest article s'indica que aquesta Ordenanqa és d'aplicació a

l'Ajuntament de Badalona, que a aquests efectes, inclou tot el sector públic local, i a
continuació es detallen els drgans o ens que s'inclourien en el sector públic local,
entre els quals trobem, en el subapartat d) les entitats privades que emeten factures
a l'Ajuntament i al sector públic local, i en el subapartat e) les societats i les entitats
concessionáries de serveis públic municipals, quan així ho disposi el títol
concessional o ho aprovin els seus drgans de govern, en les seves relacions amb
l'Ajuntament de Badalona i amb els ciutadans, en el marc de la prestació de serveis
públics municipals i en I'exercici de potestats administratives de la seva

competéncia.

A efectes d'una major claredat i per no induir a confusió, seria convenient que es

valorés si la referéncia a aquestes entitats no s'hauria de fer en un apartat
independent, atés que la inclusió d'aquestes entitats en el concepte "sector públic
local" podria semblar estranya atesa la definició feta del sector públic en l'article z
de la Llei 40f 2oLS, d't d'octubre, de régim jurídic del sector públic.

Article 4. Responsables de l'aplicació de l'ordenanga

En I'apartat primer d'aquest article s'indica que els representants locals i els titulars
de les unitats encarregades dels ámbits organitzatius de I'Ajuntament de Badalona
poden ser responsables del compliment dels deures i les obligacions establerts en
aquesta Ordenanqa. En aquesta previsió seria convenient substituir la menció de

"poden ser" per la de "són" per no deixar cap marge de dubte sobre a qui s'atribueix
la responsabilitat.
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Article 5. Principis organitzatius de l'administració electrdnica

En aquest article recomanem afegir l'adjectiu de "pública" en l'apartat g) referit al
principi de transparéncia, quan s'al.ludeix a la informació a la qual s'ha de facilitar
la máxima difusió, publicitat i transparéncia en coheréncia amb la normativa
reguladora de la transparéncia, accés a la informació pública i bon govern.

Article 6. Principis de difusió de la informació administrativa electrdnica

En l'apartat b) d'aquest article, referit al principi d'accessibilitat i usabilitat, on es fa
referéncia a la utilització d'un llenguatge fácilment i culturalment accessible de
manera que aquests documents quedin intel.lectualment a l'abast de la majoria de
les persones, recomanem que es substitueixi la referéncia relativa que aquests
documents quedin intel.lectualment a l'abast de la majoria de les persones per la
referéncia que aquests documents resultin intel.ligibles. D'aquesta manera no es

faria referéncia a la capacitat de les persones per entendre o copsar la informació
sinó a una característica de la informació que es conté en els actes i documents
administratius que s'han de difondre per üa electrdnica. En aquest sentit convé
posar en relleu que l'article 5.1 de la Llei tgf zot4, del z9 de desembre, disposa que
la informació subjecta al régim de transparéncia ha de fer-se pública en les seus

electrdniques i els llocs web dels subjectes obligats, de forma clara, estructurada, i
en format reutilitzable.

Capítol II. Portal de transparéncia i publicitat activa.

Com a consideració general recomanem que es reüsi I'articulat d'aquest capítol
tenint en consideració que l'Ordenanqa pot desenvolupar la normativa reguladora
de la transparéncia peró no la pot contradir; formulem consideracions en relació
amb els aspectes que poden tenir més relleváncia.

Article 21. Abast de les obligacions de publicitat activa.

En aquest article recomanem que es valori la conveniéncia de disposar amb més
nivell de detall quina és la informació a qué es refereixen les obligacions de publicitat
activa, en aplicació del principi de transparéncia, així com afegir aquells casos en qué
es consideri convenient ampliar els continguts que cal difondre.
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Article 23. Obligacions de publicitat activa.

En l'apartat primer d'aquest article, quan es fa referéncia que la informació
publicada s'actualitza de forma periódica i, preferentment, automática, recomanem
que es valori la conveniéncia d'especificar la periodicitat de I'actualització.

Article 24.Límits a la publicitat activa.

Quant a aquest article, recomanem que es revisi I'apartat segon atés que la seva

redacció pot generar confusió.

Article 2T.Principi general favorable a l'accés a la informació pública.

En aquest article s'indica que, amb carácter general, s'afavorirá l'accés a la
informació pública. En aquest punt cal posar en relleu que el dret d'accés a la
informació pública es garanteix, a totes les persones, d'acord amb l'article 2o.1de la
Llei tglzot4, del z9 de desembre, per tant, suggerim que es canvii la referéncia a

afavorir l'accés o favorable a I'accés, per la de garantia al dret d'accés, que entenem
que resulta més ajustada al principi general contingut en l'esmentat precepte legal.

Article 28. Régim iurídic aplicable.

Quant a aquest article, recomanem revisar el contingut de I'apartat segon tenint en
consideració la doctrina de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació
Pública. A més, recomanem que s'adeqüi la seva redacció al que es disposa a la
disposició addicional primera de la Llei rglzor4, del z9 de desembre, pel que fa a
l'accés a la informació pública en les matéries que tenen establert un régim d'accés

especial.

Article 29. Titularitat del dret.

En l'apartat primer d'aquest article es fa referéncia a I'article t3.d) de la Llei 39lzot5,
d't d'octubre. En aquest punt, recomanem que es faci referéncia a la norma específica
de la Generalitat de Catalunya que determina les persones que tenen dret d'accés a

la informació pública, que és la Llei Lgf 2or4, del z9 de desembre.
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Article 30. Concepte d'informació pública.

En aquest article suggerim adequar la seva redacció a la definició d'informació
pública continguda a l'article z apartat b) de la Llei Lgf 2oL4, del z9 de desembre.

Article 31. Protecció de les dades personals.

Recomanem que es reüsi el contingut de l'article per adequar-lo a les previsions
contingudes als articles zgi z4 de Ia Llei tgf zot4, del z9 de desembre, que regulen
de forma específica les limitacions al dret d'accés a la informació pública derivades
de la protecció de dades de cardcter personal.

Article 33. Procediment relatiu al dret d'accés a la informació pública.

En primer lloc, i com a consideració general, recomanem que es reüsi el contingut
d'aquest article tenint en consideració les previsions contingudes en els articles z6 i
següents de la Llei rgf 2oL4, del z9 de desembre, si el que es pretén és regular de
manera exhaustiva el procediment relatiu al dret d'accés a la informació pública.

En segon lloc, a l'apartat seté s'estableix un termini de resolució de les sol.licituds
d'accés a la informació pública de trenta dies. Atés que en principi els dies s'han de
computar com a hábils, excloent dissabtes, diumenges i festius (d'acord amb I'article
3o.2 de la Llei ggl2ol;, d't d'octubre), el termini disposat a l'Ordenanqa és superior
al que estableix la Llei tgf zot4, del z9 de desembre, en el seu article 33; atés aixó,
recomanem que s'adeqüi el termini disposat en aquest apartat a la previsió legal
continguda a l'article 33 citat.

En tercer lloc, i pel que fa al contingut de l'apartat nové, suggerim que es valori si
convé especificar en quins casos I'accés a la informació pública no és gratuit, per a
una major seguretat jurídica.

Per últim, en I'apartat desé seria convenient afegir que la contraprestació económica,
no pot excedir el cost de l'operació, de conformitat amb el que estableix l'article 37.2
de la Llei tgf zot4, del z9 de desembre, també per a una major seguretat jurídica.
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Article 37. Criteris generals.

Pel que fa a l'apartat tercer d'aquest article, recomanem que es revisi la referéncia a

la Llei ggl2or;, d't d'octubre, atés que sembla que s'hauria de referir a la Llei
37lzoo7, del 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic.

Article 40. Prohibició de drets exclusius.

En aquest article recomanem que es revisi el seu contingut d'acord amb les
previsions contingudes a I'article 6 de la Llei g7lzoo7, de 16 de novembre, si el que
es pretén és reproduir aquest article.

CAPITOL VI. Et TAUTER D'EDICTES ELECTRONIC

Com a consideració general, en relació amb el títol i l'articulat d'aquest capítol,
recomanem ometre la referéncia a "edictes", ja que sota la denominació de tauler
electrdnic es poden abastar més continguts que sota la denominació proposada per
I'Ordenanga.

Article 64. Publicitat de trámits i actuacions.

En aquest article es diu que també es publicará en la seu electrónica els centres o
dependéncies on es pugui exercir el dret per part dels ciutadans. En aquest punt seria
convenient especificar el dret de qué es tracta per a una major seguretat jurídica.

Article 100. Impuls de la licitació electrdnica.

En l'apartat tercer d'aquest article es fa referéncia que en la tramitació electrónica
dels procediments de contractació pública es garantirá en tot moment la posada a

disposició dels licitadors i altres interessats per mitjans telemátics de tota la
documentació i informació que es consideri oportuna. En aquest punt, i per tal de
garantir una major transparéncia d'aquests procediments i una major seguretat
jurídica, recomanem que es revisi la conveniéncia de mantenir la mencií a "que es

consideri oporttrne", d'acord amb les previsions contingudes a la Llei glzotz, del 8
de novembre, de contractes del sector públic, i a la normativa reguladora de la
transparéncia, accés a la informació pública i bon govern.
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Article 102. Publicitat de les licitacions.

En aquest article es fa referéncia a la Llei tgf zotg, del 9 de desembre, de
transparéncia, accés a la informació pública i bon govern. Si es vol referéncia en
aquest precepte a textos normatius concrets, entenem que, a banda d'esmentar la
Llei básica estatal, també caldria fer referéncia a la Lleitglzor4, del z9 de desembre,
de la Generalitat de Catalunya.

Article 109. Procediment d'accés a Ia informació.

En relació amb aquest article, suggerim que es reüsi la seva redacció tot tenint en
compte les preüsions de I'article 164 del Text refós de la Llei municipal i de régim
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2f 2oo1, del zB d'abril.

Disposició Addicional Tercera. Seu electrónica.

En aquesta disposició addicional recomanem especificar el títol complet de la
Resolució d'Alcaldia de 4logl2o1o, publicada al BOP deltTlrtlzolo, a la qual s'hi
fa referéncia, per a una major seguretat jurídica.

Barcelona, z6 de marq de zor8

Vist i plau

Cristina García Macarro

Técnica jurista
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