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Informe resum  
 
Seguiment al·legacions 43/2017 
Ordenança d’administració electrònica i 

transparència de l’Ajuntament de Calafell 

 

  

1. AL·LEGACIONS DE L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA 

 

L’Oficina Antifrau de Catalunya va presentar en data 22 de desembre de 

2017 al·legacions davant l’Ajuntament de Calafell, en referència a 

l’Ordenança d’administració electrònica i transparència, dins el tràmit 

d’informació pública.  

 

En data 5 de març de 2018, el Consistori de referència va aprovar de forma 

definitiva aquesta disposició administrativa de caràcter general.  

 

En l’escrit d’al·legacions des de l’Oficina formulàvem 7 recomanacions a les 

disposicions esmentades, les quals han tingut un 86% d’acollida total i un 

14% d’acollida parcial. 

  

De manera esquemàtica, les matèries respecte de les quals vam formular 

al·legacions van ser les següents: 

 

— Perfil del contractant 

— Registre de contractes 

— Dret d’accés a la informació pública 

— Gravacions de les sessions del ple 

— Informació més sol·licitada 

— Règim legal supletori 

— Avaluació del compliment 

Legislació i Assumptes Jurídics 
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2. INDICADORS 

 

A continuació es relacionen els indicadors per matèries respecte de les 

quals l’Oficina Antifrau de Catalunya va presentar al·legacions, posant-los 

en relació amb el text aprovat definitivament: 

 

Indicadors  Disposicions Afectades 

Perfil del contractant  Article 34 

Registre de contractes  Article 47 

Dret d’accés a la informació pública  Article 53 

Gravacions de les sessions del ple  Article 56 

Informació més sol·licitada  Disposició addicional 3ª 

Règim legal supletori  Disposició addicional 4ª 

Avaluació del compliment  Disposició addicional 3ª 

 

3. GRAU D’ACOLLIDA  

 

Les al·legacions han tingut el següent grau d’acollida: 

 

Indicadors  S’han acceptat? 

Perfil del contractant  Sí 

Registre de contractes  Sí 

Dret d’accés a la informació pública  Sí 

Gravacions de les sessions del ple  Sí 

Informació més sol·licitada  Sí 

Règim legal supletori  Sí 

Avaluació del compliment  Parcialment 
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