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Transparència 2021
Informe d'avaluació del dret d'accés a la informació
Ajuntament d'Olot
Categoria: Administració local - Ajuntaments - De 20.001 a 50.000 habitants

Accessible

Eficaç

C omprensible

Garantista

Reutilitzable

Valoració addicional

Adm inistració/Ens
80%

100%

100%

25%

75%

40%

84%

72%

88%

47%

32%

36%

87%

73%

84%

56%

48%

34%

Mitjana categoria

Mitjana subjectes avaluats

Una administració accessible

La sol·licitud es pot presentar per via electrònica?
Hi ha un form ulari de sol·licitud d'accés a la inform ació pública (SAIP) específic?
S'ha accedit al form ulari de sol·licitud d'accés a la inform ació pública en m enys de quatre clics?
La sol·licitud d'accés a la inform ació pública es pot presentar de m anera presencial?
La identificació com pleix m esures de seguretat baix a d'acord am b l'Esquem a nacional de seguretat?
El m otiu de la sol·licitud és obligatori?
El form ulari de sol·licitud accepta sistem es d'identificació electrònica?
Hi ha un vincle directe a la sol·licitud d'accés a la inform ació pública des del portal de transparència, la seu electrònica o el lloc
web propi?

Fortaleses
Incorporar un vincle directe a la sol·licitud d'accés a la inform ació pública des del portal de transparència, la seu electrònica o el lloc web
propi és una bona pràctica adm inistrativa que garanteix la identificació i l'accés de m anera ràpida i directa a l'ex ercici dels drets de la
ciutadania.
En la línia de fom entar l'accessibilitat, és una bona pràctica que les persones puguin accedir a la sol·licitud nom és en tres clics per evitar
que abandonin la pàgina. L'estructura i els sistem es de navegació esdevenen elem ents en el disseny web que tam bé determ inen la
im portància d'uns continguts o tràm its respecte d'uns altres. En aquest sentit, el sistem a de navegació facilita l'accés de la ciutadania al
tràm it.
La norm ativa en m atèria d'adm inistració electrònica afavoreix l'ús de m itjans electrònics per a la tram itació adm inistrativa. En un contex t
com l'actual, el fet de poder tram itar qualsevol sol·licitud -i, en particular, la sol·licitud d'accés a la inform ació pública- m itjançant un
form ulari específic preferentm ent a una instància genèrica garanteix l'ex ercici efectiu dels drets.
Tant la Llei 19/2014 com el Decret 8/2021 prom ouen l'ús de m itjans electrònics no nom és en la publicitat activa, sinó en la tram itació de
les sol·licituds d'accés a la inform ació pública, entre d'altres. A m és, el fet de disposar d'un form ulari específic facilita que la ciutadania
tingui les opcions previstes i ajustades a la norm ativa vigent i que es garanteix i el com plim ent dels seus drets, ja que no se l'obliga a
conèix er específicam ent la norm ativa per identificar els elem ents que s'han d'incloure en el form ulari.
El fet que la tram itació sigui electrònica no im plica que les persones no puguin tram itar els seus ex pedients de m anera presencial,
m itjançant cita prèvia o de m anera no program ada.
Habilitar sistem es d'identificació am b nivells de seguretat baix (com ara l'idCAT Mòbil am b registre telem àtic o la Cl@ve PIN de nivell
bàsic), entre d'altres, garanteix la possibilitat de poder sol·licitar l'accés a la inform ació pública a un nom bre m és alt de persones.
Les sol·licituds d'accés a la inform ació pública han de poder acceptar sistem es d'identificació electrònica per garantir la identitat de la
persona interessada i elim inar la possibilitat de poder form ular sol·licituds anònim es.
Febleses
Són m oltes les adm inistracions que dem anen com a requisit per form alitzar la sol·licitud fer constar el m otiu pel qual es dem ana la
inform ació, quan aquesta dada no és necessària.

Una administració eficaç i resolutiva

Es resol en el term ini d'un m es a com ptar des de l'endem à de la data d'entrada en el registre electrònic de l'adm inistració
pública com petent?
L'adm inistració lliura la inform ació en el term ini establert per la norm ativa?
S'ajusta a la llei la resolució de la inform ació sol·licitada?
La notificació de recepció conté la inform ació sobre recursos?
La notificació de recepció conté el dia de la recepció?
La notificació de recepció conté l'òrgan responsable de resoldre?
La notificació de recepció conté la data m àx im a per resoldre?
La notificació de recepció conté el sentit del silenci adm inistratiu?
La notificació de recepció conté la persona responsable de tram itar?

Fortaleses
Tot i que la resolució com pleix i form alm ent el que estableix la norm ativa en aquesta m atèria, cal, a m és, que s'ajusti m aterialm ent als
objectius de la norm ativa i als drets de la ciutadania, fet que es produeix en aquest cas. En el cas que la resolució sigui desestim atòria o
d'inadm issió, cal que s'em pari en els lím its establerts legalm ent, interpretats restrictivam ent, i en les causes legals d'inadm issió.
La resolució es notifica en el term ini establert, fet que im plica un com plim ent de la norm ativa i un ex em ple de bona gestió dels serveis
públics.
La inform ació s'ha lliurat dins de term ini, de m anera que com pleix la norm ativa i constitueix un ex em ple de bona adm inistració per a la
ciutadania.

Una administració comprensible

S'ofereix inform ació i assessoram ent a través del portal / de la seu electrònica?
La inform ació lliurada fa servir un llenguatge entenedor?
La inform ació del tràm it és entenedora?
La resolució és com prensible/fa servir un llenguatge entenedor?

Fortaleses
El fet que una persona vulgui accedir a una determ inada inform ació pública no im plica que hagi de conèix er el procedim ent, el sentit del
silenci, inform ació sobre recursos o el term ini per resoldre, entre d'altres. Per aquest m otiu, inform ar sobre el tràm it que es vol iniciar és
necessari per increm entar el coneix em ent de la ciutadania en l'ex ercici d'aquest dret.
L'ús d'un llenguatge ex cessivam ent jurídic o de la incorporació de la inform ació fonam entada en la norm ativa, sense aportar claredat i
intel·ligibilitat per al conjunt de la ciutadania, són obstacles a l'hora d'ex ercir aquest dret. En aquest sentit, haver fet l'ex ercici d'escriure la
inform ació del tràm it de m anera entenedora és una garantia per a les persones interessades i evita una gestió ineficient i ineficaç, en el
sentit d'haver de resoldre dubtes i aclarim ents.
La resolució no nom és ha de com plir criteris form als i m aterials, sinó que ha de ser com prensible i entenedora per a la ciutadania, tal com
es produeix en aquest cas.
En la inform ació lliurada s'ha de fer servir un llenguatge entenedor perquè la persona interessada la pugui aplicar coneix ent tots els criteris
que es fan servir a l'hora de lliurar-la - tal com ocorre en aquest cas- , i tam bé en els avisos inform atius sobre les condicions de
reutilització. Q uan es tracta d'inform ació com plex a per raó de la m atèria, cal oferir suport i assessoram ent.

Una administració garantista

S'utilitza un m odel de resolució form al o una com unicació form al, d'acord am b l'establert a la norm ativa?
Consten la signatura i la identificació de l'òrgan que resol a la resolució?
La resolució conté el peu de recurs?
El peu de recurs conté tot el contingut preceptiu?

Fortaleses
En la resolució o la com unicació hi consta la identificació de qui resol el tràm it, com a m ecanism e per form ular el recurs adequat i garantia
per a la ciutadania que el tràm it com pleix els requerim ents legals.
Febleses
Tal com s'ha assenyalat en els darrers inform es del Síndic, la facilitació de la inform ació - m itjançant correu electrònic o trucada telefònica no garanteix els principis d'integritat, autenticitat i fiabilitat que tot docum ent públic ha de tenir. A m és, és poc probable que la facilitació
de la inform ació indiqui les vies de recurs que té la persona interessada.
El peu de recurs és una garantia que perm et a la persona interessada conèix er com pot reclam ar en cas de disconform itat am b la resolució
de l'Adm inistració.
La inform ació del peu de recurs ha de ser com pleta i ha d'incloure tot el contingut preceptiu perquè les persones interessades puguin
ex ercir els seus drets davant l'Adm inistració.

Una administració actualitzada, reutilitzable i interoperable

El form ulari de sol·licitud d'accés a la inform ació pública inclou l'opció d'indicar la form a o el form at en què es vol rebre la
inform ació?
La inform ació sol·licitada es lliura en el form at definit per la persona interessada?
La inform ació es lliura en form at obert i reutilitzable?
S'inform a de les condicions de reutilització de la inform ació publicada?

Fortaleses
El form ulari de sol·licitud ha d'incloure la form a o el form at en què la persona interessada vol rebre la inform ació. De fet, seria positiu que,
a m és de donar la possibilitat a la persona interessada de lliurar la inform ació en suport electrònic o paper, s'habilités l'opció d'indicar el
tipus de form at -en cas que sigui electrònic- en què es vol rebre la inform ació.
La inform ació sol·licitada es lliura en el form at definit per la persona interessada, de m anera que es com pleix i am b la seva sol·licitud i es
faciliti que tingui les m ínim es dificultats per poder reproduir-la i divulgar-la de m anera ràpida i àgil, d'acord am b les seves finalitats.
La inform ació sol·licitada es facilita en form at reutilitzable, am b la finalitat que pugui ser ex plotada m itjançant la reproducció i divulgació
per qualsevol m itjà, de m anera que perm eti la creació de productes o serveis d'inform ació am b valor afegit, dins dels lím its establerts en la
norm ativa sobre reutilització de la inform ació, tal com estableix el Decret 8/2021.
Febleses
La inform ació lliurada és un bé públic i, com a tal, s'ha de protegir per no ser divulgada, reproduïda o utilitzada am b finalitats que puguin
generar un perjudici, ja sigui en com plim ent de la norm ativa de protecció de dades, dels drets de propietat intel·lectual o industrial, o dels
m ateix os serveis, béns i valors públics.

Valoració addicional

S'ha localitzat en el web de l'Adm inistració alguna cam panya institucional per prom oure l'ús de la sol·licitud d'accés a la
inform ació pública?

-

S'incorpora un vincle directe a la GAIP per form ular un recurs?

-

S'inform a de la possibilitat de dem anar un certificat de les condicions de reutilització?

-

S'inform a en el portal de transparència de les resolucions d'accés a la inform ació pública rebudes i tram itades durant l'any en
curs?

-

La inform ació del tràm it és ex haustiva/com plerta?
L'Adm inistració resol en la m eitat del term ini establert per la norm ativa?
L'Adm inistració lliura la inform ació en la m eitat del term ini establert per la norm ativa?

Fortaleses
La inform ació del tràm it conté la inform ació addicional i les concrecions establertes en el Decret 8/2021.
Resoldre en un term ini inferior im plica no nom és com plir la norm a, sinó m illorar la percepció de la ciutadania respecte de la qualitat del
servei públic.
Lliurar la inform ació en un term ini inferior al que estableix la norm ativa im plica increm entar la percepció de transparència de
l'Adm inistració.
Febleses
Per no fer un ús inadequat de la inform ació pública, les persones interessades tenen dret a poder dem anar un certificat de reutilització de
la inform ació pública en un m om ent determ inat. És per aix ò que és recom anable inform ar d'aquesta possibilitat, en el tràm it, en la
resolució o en el lliuram ent de la inform ació.

Recomanacions

Cal revisar els m odels de sol·licitud electrònica i evitar requerir inform ació no preceptiva, com ara el m otiu pel qual es
form ula la sol·licitud, sens perjudici de dem anar-ho com a potestatiu per poder ponderar en la resolució.
A ccessible

Garantista

Cal utilitzar un m odel de resolució form al o una com unicació form al, en els term es que estableix la norm ativa en m atèria
de transparència.
Cal utilitzar un m odel de resolució form al o una com unicació form al, en els term es que estableix la norm ativa en m atèria
de transparència.
Les resolucions han de contenir el peu de recurs.
El peu de recurs ha d'incloure tot el contingut preceptiu.

Cal inform ar de les condicions de reutilització de la inform ació lliurada, en els term es previstos norm ativam ent.
Reutilitzable

Cal inform ar la persona interessada de la possibilitat de dem anar un certificat de reutilització de la inform ació pública en
un m om ent determ inat.
Valoració
addicional

Transparència 2021
Informe d'avaluació del dret d'accés a la informació
Consell Comarcal de la Garrotxa
Categoria: Administració local - Ens supramunicipals - Consells comarcals

Accessible

Eficaç

C omprensible

Garantista

Reutilitzable

Valoració addicional

Adm inistració/Ens
100%

100%

100%

50%

25%

40%

93%

67%

85%

36%

41%

27%

87%

73%

84%

56%

48%

34%

Mitjana categoria

Mitjana subjectes avaluats

Una administració accessible

La sol·licitud es pot presentar per via electrònica?
Hi ha un form ulari de sol·licitud d'accés a la inform ació pública (SAIP) específic?
S'ha accedit al form ulari de sol·licitud d'accés a la inform ació pública en m enys de quatre clics?
La sol·licitud d'accés a la inform ació pública es pot presentar de m anera presencial?
La identificació com pleix m esures de seguretat baix a d'acord am b l'Esquem a nacional de seguretat?
El m otiu de la sol·licitud és obligatori?
El form ulari de sol·licitud accepta sistem es d'identificació electrònica?
Hi ha un vincle directe a la sol·licitud d'accés a la inform ació pública des del portal de transparència, la seu electrònica o el lloc
web propi?

Fortaleses
Incorporar un vincle directe a la sol·licitud d'accés a la inform ació pública des del portal de transparència, la seu electrònica o el lloc web
propi és una bona pràctica adm inistrativa que garanteix la identificació i l'accés de m anera ràpida i directa a l'ex ercici dels drets de la
ciutadania.
En la línia de fom entar l'accessibilitat, és una bona pràctica que les persones puguin accedir a la sol·licitud nom és en tres clics per evitar
que abandonin la pàgina. L'estructura i els sistem es de navegació esdevenen elem ents en el disseny web que tam bé determ inen la
im portància d'uns continguts o tràm its respecte d'uns altres. En aquest sentit, el sistem a de navegació facilita l'accés de la ciutadania al
tràm it.
La norm ativa en m atèria d'adm inistració electrònica afavoreix l'ús de m itjans electrònics per a la tram itació adm inistrativa. En un contex t
com l'actual, el fet de poder tram itar qualsevol sol·licitud -i, en particular, la sol·licitud d'accés a la inform ació pública- m itjançant un
form ulari específic preferentm ent a una instància genèrica garanteix l'ex ercici efectiu dels drets.
Tant la Llei 19/2014 com el Decret 8/2021 prom ouen l'ús de m itjans electrònics no nom és en la publicitat activa, sinó en la tram itació de
les sol·licituds d'accés a la inform ació pública, entre d'altres. A m és, el fet de disposar d'un form ulari específic facilita que la ciutadania
tingui les opcions previstes i ajustades a la norm ativa vigent i que es garanteix i el com plim ent dels seus drets, ja que no se l'obliga a
conèix er específicam ent la norm ativa per identificar els elem ents que s'han d'incloure en el form ulari.
El fet que la tram itació sigui electrònica no im plica que les persones no puguin tram itar els seus ex pedients de m anera presencial,
m itjançant cita prèvia o de m anera no program ada.
Habilitar sistem es d'identificació am b nivells de seguretat baix (com ara l'idCAT Mòbil am b registre telem àtic o la Cl@ve PIN de nivell
bàsic), entre d'altres, garanteix la possibilitat de poder sol·licitar l'accés a la inform ació pública a un nom bre m és alt de persones.
Les sol·licituds d'accés a la inform ació pública han de poder acceptar sistem es d'identificació electrònica per garantir la identitat de la
persona interessada i elim inar la possibilitat de poder form ular sol·licituds anònim es.
A diferència d'altres adm inistracions, aquest ens no inclou el m otiu de la sol·licitud com a obligatori, tal com estableix en la Llei i el Decret,
de m anera que es garanteix que es requereix la inform ació necessària a la sol·licitud i no s'obliga a haver de donar resposta a
requerim ents no preceptius.

Una administració eficaç i resolutiva

Es resol en el term ini d'un m es a com ptar des de l'endem à de la data d'entrada en el registre electrònic de l'adm inistració
pública com petent?
L'adm inistració lliura la inform ació en el term ini establert per la norm ativa?
S'ajusta a la llei la resolució de la inform ació sol·licitada?
La notificació de recepció conté la inform ació sobre recursos?
La notificació de recepció conté el dia de la recepció?
La notificació de recepció conté l'òrgan responsable de resoldre?
La notificació de recepció conté la data m àx im a per resoldre?
La notificació de recepció conté el sentit del silenci adm inistratiu?
La notificació de recepció conté la persona responsable de tram itar?

Fortaleses
Tot i que la resolució com pleix i form alm ent el que estableix la norm ativa en aquesta m atèria, cal, a m és, que s'ajusti m aterialm ent als
objectius de la norm ativa i als drets de la ciutadania, fet que es produeix en aquest cas. En el cas que la resolució sigui desestim atòria o
d'inadm issió, cal que s'em pari en els lím its establerts legalm ent, interpretats restrictivam ent, i en les causes legals d'inadm issió.
La resolució es notifica en el term ini establert, fet que im plica un com plim ent de la norm ativa i un ex em ple de bona gestió dels serveis
públics.
La inform ació s'ha lliurat dins de term ini, de m anera que com pleix la norm ativa i constitueix un ex em ple de bona adm inistració per a la
ciutadania.

Una administració comprensible

S'ofereix inform ació i assessoram ent a través del portal / de la seu electrònica?
La inform ació lliurada fa servir un llenguatge entenedor?
La inform ació del tràm it és entenedora?
La resolució és com prensible/fa servir un llenguatge entenedor?

Fortaleses
El fet que una persona vulgui accedir a una determ inada inform ació pública no im plica que hagi de conèix er el procedim ent, el sentit del
silenci, inform ació sobre recursos o el term ini per resoldre, entre d'altres. Per aquest m otiu, inform ar sobre el tràm it que es vol iniciar és
necessari per increm entar el coneix em ent de la ciutadania en l'ex ercici d'aquest dret.
L'ús d'un llenguatge ex cessivam ent jurídic o de la incorporació de la inform ació fonam entada en la norm ativa, sense aportar claredat i
intel·ligibilitat per al conjunt de la ciutadania, són obstacles a l'hora d'ex ercir aquest dret. En aquest sentit, haver fet l'ex ercici d'escriure la
inform ació del tràm it de m anera entenedora és una garantia per a les persones interessades i evita una gestió ineficient i ineficaç, en el
sentit d'haver de resoldre dubtes i aclarim ents.
La resolució no nom és ha de com plir criteris form als i m aterials, sinó que ha de ser com prensible i entenedora per a la ciutadania, tal com
es produeix en aquest cas.
En la inform ació lliurada s'ha de fer servir un llenguatge entenedor perquè la persona interessada la pugui aplicar coneix ent tots els criteris
que es fan servir a l'hora de lliurar-la - tal com ocorre en aquest cas- , i tam bé en els avisos inform atius sobre les condicions de
reutilització. Q uan es tracta d'inform ació com plex a per raó de la m atèria, cal oferir suport i assessoram ent.

Una administració garantista

S'utilitza un m odel de resolució form al o una com unicació form al, d'acord am b l'establert a la norm ativa?
Consten la signatura i la identificació de l'òrgan que resol a la resolució?
La resolució conté el peu de recurs?
El peu de recurs conté tot el contingut preceptiu?

Fortaleses
D'acord am b el que s'ha assenyalat en els darrers inform es del Síndic, la facilitació de la inform ació - m itjançant correu electrònic o trucada
telefònica - no garanteix els principis d'integritat, autenticitat i fiabilitat que tot docum ent públic ha de tenir. Per aix ò, és adequat, tal com
ocorre en aquest cas, fer ús del m odel de resolució form al i com unicació form al, en els term es previstos per la norm ativa.
En la resolució o la com unicació hi consta la identificació de qui resol el tràm it, com a m ecanism e per form ular el recurs adequat i garantia
per a la ciutadania que el tràm it com pleix els requerim ents legals.
Febleses
El peu de recurs és una garantia que perm et a la persona interessada conèix er com pot reclam ar en cas de disconform itat am b la resolució
de l'Adm inistració.
La inform ació del peu de recurs ha de ser com pleta i ha d'incloure tot el contingut preceptiu perquè les persones interessades puguin
ex ercir els seus drets davant l'Adm inistració.

Una administració actualitzada, reutilitzable i interoperable

El form ulari de sol·licitud d'accés a la inform ació pública inclou l'opció d'indicar la form a o el form at en què es vol rebre la
inform ació?
La inform ació sol·licitada es lliura en el form at definit per la persona interessada?
La inform ació es lliura en form at obert i reutilitzable?
S'inform a de les condicions de reutilització de la inform ació publicada?

Fortaleses
El form ulari de sol·licitud ha d'incloure la form a o el form at en què la persona interessada vol rebre la inform ació. De fet, seria positiu que,
a m és de donar la possibilitat a la persona interessada de lliurar la inform ació en suport electrònic o paper, s'habilités l'opció d'indicar el
tipus de form at -en cas que sigui electrònic- en què es vol rebre la inform ació.
Febleses
La inform ació sol·licitada s'ha de lliurar en el form at definit per la persona interessada, am b l'objectiu que tingui les m ínim es dificultats per
poder reproduir-la i divulgar-la de m anera ràpida i àgil, d'acord am b les seves finalitats.
La inform ació sol·licitada s'ha de facilitar en form at reutilitzable, am b la finalitat que pugui ser ex plotada m itjançant la reproducció i la
divulgació per qualsevol m itjà, de m anera que perm eti la creació de productes o serveis d'inform ació am b valor afegit, dins dels lím its
establerts en la norm ativa sobre reutilització de la inform ació.
La inform ació lliurada és un bé públic i, com a tal, s'ha de protegir per no ser divulgada, reproduïda o utilitzada am b finalitats que puguin
generar un perjudici, ja sigui en com plim ent de la norm ativa de protecció de dades, dels drets de propietat intel·lectual o industrial, o dels
m ateix os serveis, béns i valors públics.

Valoració addicional

S'ha localitzat en el web de l'Adm inistració alguna cam panya institucional per prom oure l'ús de la sol·licitud d'accés a la
inform ació pública?

-

S'incorpora un vincle directe a la GAIP per form ular un recurs?

-

S'inform a de la possibilitat de dem anar un certificat de les condicions de reutilització?

-

S'inform a en el portal de transparència de les resolucions d'accés a la inform ació pública rebudes i tram itades durant l'any en
curs?

-

La inform ació del tràm it és ex haustiva/com plerta?
L'Adm inistració resol en la m eitat del term ini establert per la norm ativa?
L'Adm inistració lliura la inform ació en la m eitat del term ini establert per la norm ativa?

Fortaleses
La inform ació del tràm it conté la inform ació addicional i les concrecions establertes en el Decret 8/2021.
Resoldre en un term ini inferior im plica no nom és com plir la norm a, sinó m illorar la percepció de la ciutadania respecte de la qualitat del
servei públic.
Lliurar la inform ació en un term ini inferior al que estableix la norm ativa im plica increm entar la percepció de transparència de
l'Adm inistració.
Febleses
Per no fer un ús inadequat de la inform ació pública, les persones interessades tenen dret a poder dem anar un certificat de reutilització de
la inform ació pública en un m om ent determ inat. És per aix ò que és recom anable inform ar d'aquesta possibilitat, en el tràm it, en la
resolució o en el lliuram ent de la inform ació.

Recomanacions

Les resolucions han de contenir el peu de recurs.
El peu de recurs ha d'incloure tot el contingut preceptiu.
Garantista

Cal lliurar la inform ació en el form at definit per la persona interessada.
Cal que la inform ació es lliuri en form at reutilitzable.
Cal inform ar de les condicions de reutilització de la inform ació lliurada, en els term es previstos norm ativam ent.
Reutilitzable

Cal inform ar la persona interessada de la possibilitat de dem anar un certificat de reutilització de la inform ació pública en
un m om ent determ inat.
Valoració
addicional

