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AL�LEGACIONS DE L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA A 
LES NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL 
CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA DE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ  
 
 
 

Consideració preliminar: transparència i participació 
 
La Constitució conté, en el seu article 9.2, el mandat adreçat a tots els poders públics de 
«facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i 
social». Així mateix, l’article 23 reconeix als ciutadans el dret fonamental a participar 
en els assumptes públics. El foment de la participació social en les polítiques públiques, 
així com de la participació individual i associativa en els àmbits cívic, social, cultural, 
econòmic i polític, és igualment reconegut a l’article 43 de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya. 
 
Alhora, la participació ciutadana en els afers públics constitueix un principi general 
bàsic de les Administracions públiques: així ho preveu l’art. 3.5 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions públiques i Procediment 
administratiu comú (Llei 30/1992) quan prescriu que, en llurs relacions amb la 
ciutadania, les Administracions han d’actuar conforme els principis de transparència i 
de participació.  
 
Al seu torn, l’article 22.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya (Llei 26/2010) en el marc 
del dret dels ciutadans a una bona administració, imposa a les administracions 
públiques de Catalunya el mandat de «fomentar la participació ciutadana en les 
actuacions administratives de llur competència, per tal de recollir les propostes, els 
suggeriments i les iniciatives de la ciutadania, mitjançant un procés previ d’informació i 
debat». I d’acord amb l’art. 31.2 (setè i vuitè) del mateix text normatiu, les 
administracions públiques de Catalunya compleixen les funcions que tenen atribuïdes i 
actuen d’acord amb el principis generals de transparència i accessibilitat, i participació 
ciutadana, entre d’altres. 
 
La transparència, en conseqüència, constitueix un pressupòsit ineludible per a facilitar 
la participació ciutadana. 
 
L’Oficina Antifrau de Catalunya (en endavant, OAC), creada mitjançant la Llei 
14/2008, del 5 de novembre, va néixer com a institució específicament dirigida a 
preservar la transparència i la integritat de les administracions i del personal al servei  
del sector públic a Catalunya. 
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És en compliment d’aquesta missió que l’OAC desplega la seva potestat indicativa 
adreçant-se als poders públics amb propostes i recomanacions sobre disposicions 
normatives vigents o en tràmit d’aprovació.  
 
 

Article 1. Preàmbul 
 
Aquest precepte conté la següent previsió: 
 

«El Consell Municipal de Cultura ha d'esdevenir l'eina fonamental per impulsar 
el debat i la reflexió sobre l'estat de la cultura a la ciutat de Vilanova i la Geltrú, 
així com el desenvolupament i la definició de quines han de ser les grans línies 
polítiques culturals municipals, a mig i llarg termini, consensuades a través de 
la participació ciutadana.» 

 
D’entrada, com a recomanació de caràcter sistemàtic, suggerim que el contingut de 
l’actual article 1 passi a formar part del Preàmbul o exposició de motius, sense integrar 
pròpiament l’articulat de la norma. 
 
Ja des del punt de vista substantiu, es constata que la present iniciativa normativa de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú comportarà que el Consell Municipal de Cultura 
passi a integrar-se en el conjunt orgànic institucional de l’Ajuntament com a òrgan de 
nova creació que és. 
 
Raons de tècnica normativa farien aconsellable que en el Preàmbul de la norma es faci 
referència, com a mínim, a dos reglaments de l’Ajuntament dels que la present 
iniciativa porta causa i amb els que haurà d’integrar-se de manera coherent, en ares al 
principi de seguretat jurídica: es tracten del Reglament Orgànic Municipal (en 
endavant, ROM) i del Reglament de Participació ciutadana (en endavant, RPC). 
Ambdues disposicions regulen importants aspectes relatius als consells municipals que, 
necessàriament, hauran de ser tinguts en compte a l’hora interpretar i aplicar la present 
iniciativa una vegada aquesta entri en vigor. 
 
 
 
Article 2. Objectius generals 
 
Entre els objectius que es descriuen en el text aprovat inicialment es troba a faltar el 
corresponent a la “participació i el control municipals”. 
 
Aquest objectiu, de màxima rellevància democràtica, apareix expressament reconegut 
tant al ROM [article 119.2 c)] com en el RPC (article 91 c). Suggerim, en conseqüència, 
que sigui incorporat a la disposició ara considerada. 
 
 
 
Article 3. Competències i funcions 
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Aquest article estableix, literalment: 
 

«1.- Són competències del Consell Municipal de Cultura: 
a. Mantenir un espai formal d'informació, estudi debat entre els 
diferents agents de la ciutat en l'àmbit de la Cultura 
b. Possibilitar que les actuacions municipals comptin amb la consulta la 
participació dels sectors implicats 
c. Recollir valoracions i propostes de tots els agents, a nivell grupal i/o 
individual, relatives al funcionament dels serveis municipals i/o les 
activitats municipals en el territori 

2.- Les funcions del Consell Municipal de Cultura s'exerciran mitjançant 
l'elaboració d'informes, dictàmens, propostes i suggeriments que tindran rang 
de recomanació per als òrgans del govern municipal i per a la resta de 
representants de Ple Municipal. 
Les opinions, treballs, propostes o estudis elaborats pel Consell Municipal de 
Cultura, que facin referència directa a punts sobre els que s'hagi de pronunciar 
La Junta de Govern o el Ple de l'ajuntament, seran inclosos en l'expedient 
corresponent. En el cas d'haver-hi divisió d'opinions quedarà reflectit en l'acta i 
la presidència explicarà, quan calgui, les diferents posicions i manifestarà el 
suport que hagi obtingut cadascuna d'elles.» 

 
Amb relació al que es preveu en l’apartat segon, suggerim que s’afegeixi com a tasca de 
l’òrgan, l’elaboració d’una memòria anual que possibiliti el retiment de comptes sobre 
l’activitat duta a terme. 
 
Elementals raons de transparència fan aconsellable que s’estableixi explícitament que 
tant dita memòria com la resta documents a què fa referència el precepte i en els que es 
manifesta el resultat de l’activitat del Consell, són públics. 
 
 
 
Article 4. Composició del Consell 
 
L’apartat primer de l’article preveu: 
 

«4.1. El Consell Municipal de Cultura, com a òrgan de participació, estarà 
format per: 
a. Representants de totes les entitats culturals registrades en el RME que 
manifestin expressament la voluntat de ser membres 
b. Totes aquelles persones que per raons professionals, de coneixement o 
d'interès en l'àmbit de la política cultural del municipi manifestin la seva 
voluntat expressa de ser membres del Consell, així com el compromís de 
participar-hi a través dels òrgans del mateix. 
c. Els membres (polítics) de la Comissió Informativa en la que es tractin el 
temes de Cultura 
d. Personal tècnic de la regidoria de Cultura: el cap del servei i un tècnic de la 
Regidoria, designat a proposta del cap del servei, que farà les funcions de 
secretari del consell plenari i de la comissió permanent» 
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També en aquest cas, i com a recomanació de caràcter sistemàtic, suggerim que la 
composició del plenari del Consell —que és l’objecte d’aquest article 4, juntament amb 
el nomenament— sigui ubicada després d’haver descrit quins són els òrgans que 
integren el Consell Municipal de Cultura, és a dir, formant part del contingut de l’actual 
article 7. 
 
Advertim que la redacció actual del precepte no concreta el nombre de membres de 
l’òrgan. Una possible explicació a aquesta omissió podria raure en què es pretén deixar 
al desenvolupament posterior a què fa referència la disposició final dita concreció. 
Tanmateix, i com després raonarem en tractar de dita disposició, aquesta solució no és 
adequada. 
 
Resta fora de tot dubte raonable que el bon funcionament de qualsevol estructura es 
fonamenta en un disseny adient que tingui present la dimensió més adequada per a dur 
a terme amb eficàcia les missions encomanades. De fet, la necessitat de dita concreció 
sembla estar prevista en l’article 93.1 c) del RPC segons el qual en la composició bàsica 
d’un consell hi figurarà «[e]l nombre de representants de cada entitat que s’indiqui en 
la creació del consell municipal».  
 
Atès que el text ara considerat no compleix amb aquesta exigència, suggerim que sigui 
reconsiderada l’actual indefinició i es fixi un nombre predeterminat de persones que 
hagin d’integrar el ple del Consell. 
 
En un altre ordre de consideracions, la lletra d) de l’apartat primer fa referència a les 
funcions de secretaria dels òrgans. Importants funcions de documentació (acta de les 
sessions) recauen en la figura del secretari o secretària. És per això que els articles 89.4 
i 93.1 d) del RPC tracten la secretaria com a part de l’estructura administrativa dels 
consells municipals de participació. Al seu torn, l’article 124 del ROM deixa 
meridianament clar que la funció només recaure sobre un empleat públic que tingui la 
condició de funcionari. 
 
En atenció a les anteriors consideracions, i vista la redacció de la lletra d) així com les 
ulterior referències que la norma ara considerada fa a la secretaria (articles 7.5 i 9.3), 
suggerim que sigui reconsiderada la redacció de tots aquests preceptes en el sentit 
d’indicar que la funció només pot ser duta a terme per persona que tingui la condició de 
funcionari públic de l’Ajuntament. 
 
 
 
Article 5. Òrgans del Consell 
 
L’article té el contingut següent: 
 

«Són òrgans del Consell Municipal de Cultura la Presidència, el Consell Plenari, 
la Comissió Permanent i les Comissions de treball sectorials.» 

 
Suggerim que aquest contingut sigui incorporat a l’anterior article 4, doncs es 
correspon plenament amb la composició del Consell Municipal de Cultura. Caldria 
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afegir a dita composició, però, la figura de la secretaria. Així resulta de la previsió 
continguda en l’article 93.1 del RPC. 
 
 
 
Article 7. El Consell Plenari 
 
Aquest article té el contingut següent: 
 

«1.- El Consell Plenari és l'òrgan de màxima representació i debat del Consell 
Municipal de Cultura i estarà integrat pels tots els membres del Consell 
Municipal de Cultura. 
2.- El Consell es reunirà com a mínim dos cops a l'any en sessió ordinària. Serà 
convocat amb 7 dies d'antelació, acompanyades d'un ordre del dia prefixat per la 
comissió permanent. L'ordre del dia serà elaborat pel president, amb les 
propostes que facin els membres de la Comissió permanent. 
Podrà fer sessions extraordinàries quan la Presidència o una quarta part del 
nombre legal de persones membres ho demani. Les sessions extraordinàries 
hauran de ser convocades, com a mínim, dos dies hàbils abans. 
3.- El Consell Plenari quedarà vàlidament constituït quan siguin presents, en 
primera convocatòria 1/3 dels seus membres i, en segona convocatòria, al cap de 
mitja hora més tard amb els assistents convocats. Aquest quòrum s'ha de 
mantenir al llarg de tota la sessió: Cal igualment l'assistència de les persones 
que realitzin funcions de Presidència i Secretaria o de les que, en cada cas, les 
substitueixin.  
Quedarà vàlidament constituït, quan, malgrat no s'hagin acomplert els requisits 
de la convocatòria, estiguin reunits tots els seus membres i així ho determinin. 
4.- Els acords del Consell Plenari s'adoptaran per majoria dels assistents, amb 
vot diriment de la Presidència en cas d'empat. Això mateix regirà per a l'adopció 
d'acords de la Comissió Permanent. 
5.- El Secretari del Consell Plenari serà un treballador municipal de la Regidoria 
de Cultura, designat a proposta del cap de servei, i participarà a les sessions amb 
veu però sense vot i aixecarà les corresponents actes de cada reunió, de la qual 
en lliurarà una còpia a cada un dels membres del Consell. També expedirà les 
certificacions que li siguin sol�licitades, amb el vist-i-plau de la Presidència.» 

 
La norma descriu, en essència, el funcionament del ple del Consell. Tot i que el marc 
normatiu de referència (article 156.2 TRLMRLC; article 98 RPC) ja preveuen que les 
sessions dels òrgans de participació són públiques, suggerim que dita mesura de 
transparència sigui expressament incorporada al text. 
 
Amb idèntic fonament, també hem de suggerir que es facin públics tant els acords com 
les actes de les sessions o aquells hagin estat adoptats. 
 
L’exigència de publicitat, en les seves diverses projeccions —publicitat de les sessions; 
publicació de les deliberacions i dels acords adoptats; i accés a la documentació que 
hagi servit de suport— esdevé l’instrument que possibilita el control de la ciutadania 
sobre el procés de presa de decisions i, per tant, constitueix una manifestació del propi 
principi democràtic i del dret de la ciutadania a la participació en els assumptes públics.  
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Article 8. La Comissió Permanent 
 
Aquest precepte estableix: 
 

«1.- La Comissió Permanent és l'òrgan encarregat de vetllar per l'impuls i bon 
funcionament del Consell Municipal de Cultura i assumeix les funcions de: 
proposar a la presidència del consell l'ordre del dia, contactar amb les entitats 
vinculades al Consell, vetllar pel compliment de les decisions aprovades en el 
plenari i actuar com a òrgan executiu del consell entre sessió i sessió. 
2.- La Comissió Permanent estarà integrada per la Presidència del Consell, el 
Secretari/a del consell plenari, i cinc representants d'entre les persones dels 
apartats c. i d. de l'article 4, que seran designats pel Consell Plenari o, en cas de 
manca d'acord, per Decret municipal. 
3.- Els membres de la comissió permanent seran nomenats formalment per 
Decret de l'Alcalde/essa o del Regidor/a delegat en matèria de cultura. 
4.- El nomenament dels membres de la Comissió Permanent escollits d'entre les 
persones dels apartats c. i d. de l'article 4 tindrà una vigència de 4 anys. La seva 
designació i nomenament es produirà sempre a meitat del mandat municipal, és 
a dir, transcorreguts dos anys des de la celebració de les darreres eleccions 
municipals, per tal de donar continuïtat i coherència al treball de la Comissió 
Permanent i evitar que el seu funcionament es pugui veure afectat per eventuals 
canvis en el govern municipal derivats dels processos electorals locals. Això no 
obstant, en qualsevol moment aquests membres podran renunciar al seu càrrec 
o ser rellevats de les seves funcions per acord del Consell Plenari. 
5.- La Comissió Permanent es reunirà amb la periodicitat que acordin els seus 
membres, i com a mínim, dos cops l'any. 
6.- La convocatòria de les sessions anirà acompanyada de l'ordre del dia 
corresponent, que s'haurà de distribuir entre els membres amb una antelació 
mínima de cinc dies hàbils. Les sessions extraordinàries hauran de ser 
convocades, com a mínim, dos dies hàbils abans. 
7.- S'aplicarà supletòriament el règim de funcionament del Consell Plenari.» 

 
L’apartat primer enumera les funcions de l’òrgan. Entre aquestes funcions es troba a 
faltar la relativa a informar les sol�licituds d’accés/incorporació com a membres del 
Consell, d’acord amb allò que preveu l’incís final de l’article 4.2. Suggerim, en 
conseqüència, que sigui esmenada aquesta omissió. 
 
Amb relació a l’apartat segon, a banda del President del Consell i del Secretari, la 
remissió feta a les lletres c) i d) de l’article 4 significa que dels cinc membres restants, 
un ho serà, necessàriament, el cap del servei de la regidoria de cultura (doncs l’altre 
tècnic d’aquesta àrea realitza les funcions de secretaria), i els quatre restants seran 
polítics de la comissió informativa en què es tracten els temes de cultura. 
 
Es constata, doncs, que en la composició de la Comissió Permanent queden excloses 
tant les entitats com la ciutadania. 
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La Comissió permanent, com a òrgan col�legiat, té un marcat caràcter executiu 
l’operativitat del qual és raonable que impliqui treballar amb un nombre més reduït de 
persones, però sense que això signifiqui desnaturalitzar l’equilibri representatiu de 
l’òrgan mare. 
 
Tant el ROM (article 126) com el RPC (article 94.2) es remeten al propi reglament de 
cada consell per determinar la composició de la comissió permanent. Mentre el ROM 
concreta com a membres el President del Consell i dos representants de l’Ajuntament, 
el RPC només concreta el President i el Secretari. Ambdós reglaments es remeten a 
disposicions posteriors per determinar “la resta de membres” del Consell que hagin de 
formar part de la comissió permanent. 
 
La norma ara considerada opta perquè entre aquesta “resta de membres” només hi 
figurin actors del propi Ajuntament i cap de la societat civil. No és missió d’aquesta 
Oficina fiscalitzar aquesta decisió d’oportunitat política però sí advertir que el marc 
normatiu de què s’ha dotat Vilanova i la Geltrú admetria una altra solució, consistent 
en integrar en la comissió, també, algun representant de la societat civil d’entre els 
enumerats en les lletres a) i b) de l’apartat primer de l’article 4. Aquesta darrera opció 
resultaria, potser, més coherent amb la naturalesa participativa de l’òrgan que es 
regula, i així ho hem de suggerir.  
 
 
 
Disposició final 
 
Segons dita disposició: 
 

«El/la President/a podrà desenvolupar aquestes Normes dictant les 
disposicions oportunes per facilitar el bon funcionament del Consell.» 

 
La disposició té per objecte atribuir al President la facultat de desplegar el present text 
normatiu regulador del Consell Municipal de Cultura. 
 
Es fa recaure la potestat autoreguladora —de règim interior— en la figura del President 
la qual cosa, hem d’advertir, podria resultar contrària al que preveu l’article 92 RPC: 
«[c]ada consell municipal de participació acordarà les seves competències, les seves 
funcions i el seu camp d’activitats, tenint en compte l’art. 90 d’aquest Reglament de 
participació ciutadana». 
 
Sembla raonable que dita potestat, en un òrgan col�legiat de naturalesa participativa, 
recaigui sobre el propi Consell i no en el seu President, raó per la qual, recomanem la 
reconsideració de l’oportunitat d’aquesta Disposició final. 
 
En un altre ordre de consideracions, suggerim, per tal de donar compliment a la 
previsió continguda en l’article 88 RPC, que s’afegeixi un apartat a la present disposició 
final en el sentit de preveure que la creació del Consell Municipal de Cultura així com 
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les presents normes d’organització i funcionament s’han de fer constar com annex al 
Reglament de Participació Ciutadana. 
 
   
 
Barcelona, 4 de febrer de 2014 
 
 
 
 
 
 
Òscar Roca Safont 
Cap d’Àrea de legislació  
i assumptes jurídics 
 


