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AL�LEGACIONS DE L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA 
AL REGLAMENT ORGÀNIC D’ORGANITZACIÓ I 
FUNCIONAMENT DELS SERVEIS DE COMUNICACIÓ 
MUNICIPALS DE L’HOSPITALET 
 
 
 

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, raó per la qual es valora positivament que la present iniciativa 
normativa trobi el seu fonament substantiu en el mandat contingut tant a l’article 69 
LRBRL com a l’article 154 del Text refós de la llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i adreçat a les 
corporacions locals, consistent en facilitar la més àmplia informació sobre la seva 
activitat i la participació de tots els ciutadans en la vida local.  
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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. 
 
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 5. Missions del servei públic dels SCML’H 
 
Als efectes del present informe ens interessa destacar l’apartat següent: 
 

«Les missions com servei públic dels SCML’H, que es garantiran en el disseny 
de la programació i els continguts, són: 
»  a); b); c); d) [...]. 
e) La participació i el debat democràtics mitjançant la difusió de l’activitat i 
l’accés als mitjans de les organitzacions polítiques i dels agents socials tant de 
Catalunya com de la ciutat de l’Hospitalet amb especial atenció a l’activitat de 
l’Ajuntament de l’Hospitalet i dels seus grups municipals. 
» f);g); h); i); j); k); l); m); n) [...].» 

 
De les consideracions efectuades en l’apartat preliminar del present informe es desprèn 
amb relativa facilitat la importància de la missió aquí descrita. 
 
Atès el contingut de l’article 5 del Reglament, és raonable que les missions de servei 
públic es descriguin de forma genèrica, dotant-les se prou amplitud com per facilitar-ne 
una posterior concreció. 
 
Ara bé, per la seva importància de cara a garantir que la ciutadania pugui ser 
coneixedora del procés de presa de decisions municipal amb la màxima amplitud 
possible, suggerim que l’esmentat apartat sigui modificat en la seva redacció per tal 
d’incloure —ja en el Reglament— la difusió de les sessions públiques dels òrgans 
municipals. 
 
Amb la mesura proposada es tracta de garantir que els successius contractes programa 
a què fa referència l’article 8 hagin d’incloure necessàriament, entre les obligacions de 
servei públic, la relativa a la retransmissió i difusió del contingut íntegre de les sessions 
públiques.  
 
 

Article 13. Règim de funcionament del Consell Consultiu i Assessor 
 
Als efectes del present informe ens interessa destacar els següents apartats: 
 

» 1 ; 2; 3; 4; 5; 6; 7 [...]. 
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8. De les sessions dels Consell Consultiu i Assessor s’estendran les 
corresponents actes, que seran subscrites pel President/a i el Secretari/a. 
9. En allò no previst en el present Reglament, o en la normativa interna que 
s’aprovi, si escau, s’estarà a allò que s’estableix el vigent reglament orgànic de 
participació ciutadana per a la celebració de la sessions del Consell de Ciutat i la 
resta de legislació aplicable.» 

 
El Consell Consultiu i Assessor es configura com l’òrgan de participació social i política 
en la gestió dels serveis de comunicació (article 9). Com a tal òrgan de participació, té el 
seu origen en la previsió continguda en l’article 33.4 de la Llei 22/2005, de 29 de 
desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya. 
 
Per tal de reforçar la transparència en la gestió del servei públic de comunicació 
municipal, i tot i que l’article 156.2 del Text refós de la llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, ja preveu que les 
sessions dels òrgans de participació siguin públiques, suggerim que dita mesura sigui 
expressament incorporada al text. 
 
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. 
 
Amb idèntic fonament, també hem de suggerir que es facin públics tant els acords com 
les actes de les sessions en què aquells hagin estat adoptats. A tal efecte, el vehicle idoni 
per a aquesta mesura s’entén que ha de ser el web municipal. 
 
 

Article 15. La Presidència del Consell Executiu i de Programació 
 
El precepte es limita a establir que «[l]a Presidència del Consell Executiu i de 
Programació és l’òrgan unipersonal que representa el Consell en el seu àmbit de 
projecció social». 
 
A manca de previsió específica en el Reglament ara considerat, suggerim que sigui 
establerta la forma en què ha de ser designada la persona que hagi d’assumir tal càrrec, 
aclarint si és triada entre els propis membres de l’òrgan col�legiat, o especificant quins 
requisits o aptituds han de concórrer en dita persona per tal de poder ser inclosa en la 
candidatura a què fa referència l’article 17.1. 

 

Article 19. Estatut personal dels membres del Consell Executiu i de 
Programació 
 
El precepte té el contingut següent: 
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«1. Els membres del Consell Executiu i de Programació no tenen dedicació 
exclusiva ni perceben cap retribució econòmica per aquesta funció, exercint les 
seves funcions amb total autonomia orgànica i funcional per tal de garantir la 
seva plena independència i neutralitat. No perceben dietes per assistència a 
sessions, llevat que el ple ho acordi amb la majoria de 2/3. 
2. La condició de membre del Consell Executiu i de Programació està sotmesa al 
règim d’incompatibilitats i prohibicions establert a l’ordenament legal vigent. 
3. Els membres del Consell Executiu i de Programació de l’entitat gestora no 
poden tenir interessos en empreses audiovisuals, quan els mateixos siguin 
susceptibles d’entrar en col�lisió o de generar per al membre afectat un conflicte 
d’interessos amb les activitats de l’entitat gestora. 
4. Els membres del Consell Executiu i de Programació han de complir amb els 
deures de diligent administració, fidelitat, lleialtat i de confidencialitat. El deure 
de guardar secret o reserva es manté també després que el conseller/a hagi 
cessat en el càrrec. 
5. Han d’atendre molt especialment els deures de confidencialitat de les 
informacions obtingudes en l’exercici de les seves funcions i el de lleialtat a 
l’entitat gestora i no poden utilitzar el nom de l’entitat gestora ni invocar la seva 
condició de membre del Consell Executiu i de Programació per a la realització 
d’operacions per compte propi o de persones a ells vinculades. Els consellers 
han de comunicar al Consell Executiu i de Programació qualsevol situació de 
conflicte d’interès que poguessin tenir amb l’entitat gestora. El conflicte 
d’interessos serà apreciat i resolt per acord del propi Consell Executiu i de 
Programació. 
6. Serà requisit per a la presa de possessió del càrrec que els membres formulin 
declaració de no trobar-se en cap causa d’incompatibilitat o inelegibilitat.» 

 
Amb relació a l’apartat segon, hem d’advertir que la remissió «al règim 
d’incompatibilitats i prohibicions establert a l’ordenament legal vigent» pot generar 
serioses dificultats en la seva aplicació doncs, atesa l’heterogeneïtat dels membres de 
l’òrgan, no és suficient una remissió genèrica com la que es fa, sense distingir entre 
col�lectius. 
 
Pel que fa l’apartat tercer, es recomana la seva reformulació per tal de fer extensiva la 
prohibició, no només a les empreses audiovisuals, sinó també a la resta de mitjans 
relacionats en l’article 2 del Reglament. La motivació d’aquest suggeriment rau en què 
no s’entén en què modifica la situació de l’existència d’un eventual conflicte 
d’interessos la classe de mitjà (ràdio, televisió, premsa escrita...). 
 
Amb relació a l’incís final de l’apartat cinquè caldria especificar que en l’adopció de 
l’acord que hagi d’apreciar i resoldre el conflicte d’interès no hi pot prendre part el 
membre afectat. Igualment, en aquest punt, suggerim que sigui inclosa la previsió de 
què l’acord que finalment s’adopti sobre el conflicte d’interès sigui comunicat de 
manera immediata al Consell Consultiu i Assessor, com a mesura imprescindible de 
control intern. 
 
En darrer terme, i pel que fa a l’apartat sisè, en coherència amb el que s’ha dit en 
comentar l’apartat segon, suggerim que la declaració tingui per objecte una relació dels 
interessos de la persona que la formula. 
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Article 20. Competències del Consell Executiu i de Programació 
 
Al conjunt de funcions que el precepte enumera, 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 Executiu i de Programació, són públics. 
 
 
 
Article 24. Nomenament del/de la Director/a dels mitjans de 
comunicació municipals 
 
Aquest precepte conté la següent previsió: 
 

«1. El/la Director/a serà nomenat/da pel Ple pel procediment recollit en aquest 
reglament per al nomenament del Consell Executiu i de Programació. La seva 
designació determinarà la duració del seu nomenament, i serà confirmat o 
revocat amb motiu de la renovació total del Consell Executiu i de Programació, 
podent ser renovat en el càrrec sense limitació temporal. 
2. No obstant això, podrà ser revocat del seu càrrec, en qualsevol moment, per 
acord del Ple municipal adoptat amb el quòrum de la majoria de 2/3 del número 
legal de membres de la Corporació. 
3. El/la Director/a tindrà la condició de personal d’alta direcció i s’integrarà en 
la plantilla de personal de l’Ajuntament o de l’òrgan que gestioni per compte 
d’aquest els mitjans de comunicació municipals.» 

 
L’article 24 s’insereix en el Capítol IV (“De la direcció dels mitjans de comunicació 
municipals i el Consell de Redacció”) del Títol III (“Organització i funcionament dels 
mitjans de comunicació municipals”), i comprèn els articles 23 a 29 del Reglament. 
 
Correspon a la figura del director, segons es desprèn de l’article 23, encapçalar 
l’organització executiva del mitjans de comunicació municipals. 
 
El/la director/a, al seu torn, forma part del Consell Executiu i de Programació que és 
també, juntament amb el/la director/a dels mitjans de comunicació municipals, el 
màxim òrgan de gestió (col�legiat) dels serveis. 
 
L’article 18 del Reglament, en regular la durada del mandat del membres del Consell 
Executiu i de Programació, la vincula directament amb el mandat representatiu de la 
Corporació, limitant-la a un màxim de 4 anys amb possibilitat de reelecció per nous 
mandats, sense que la permanència continuada en el càrrec pugui superar els deu (10) 
anys. D’aquesta regla en queda expressament exclòs el director dels mitjans de 
comunicació municipals, remetent-se l’article 18, a aquests efectes, a l’article 24. 
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Del Reglament es despèn el perfil professional —d’alta direcció— de la figura. En aquest 
sentit, suggerim que sigui valorada la conveniència que el propi text del Reglament 
expliciti més clarament dit perfil, definint les condicions d’idoneïtat, probitat i 
professionalitat necessàries per a exercir el càrrec.  
 
Pel que s’acaba d’exposar, semblaria raonable que fos presa en consideració la 
recomanació núm. 3 del Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública 
1—a la que el Propi Reglament es remet, invocant-lo en l’article 20. c)— segons la qual 
els professionals responsables dels mitjans de comunicació local de titularitat pública 
«[n]o han d’estar supeditats als canvis que es produeixin als equips de govern o cada 
vegada que se celebrin eleccions». 
 
Tanmateix, de la redacció dels apartats primer i segon de l’article 24 es desprèn que la 
continuïtat d’aquest professional queda sotmesa a confirmació o revocació, coincidint 
amb la renovació total del Consell Executiu i de Programació, que sí està sotmesa a les 
contingències electorals cada quatre anys. 
Si a aquesta circumstància s’hi afegeix la revocació en qualsevol moment, i sense causa 
justificada, que es preveu en l’apartat segon del precepte, difícilment pot considerar-se 
respectat el punt 3 de l’esmentat Decàleg. 
 
Suggerim, en conseqüència, que sigui valorada l’oportunitat de modificar el precepte 
mitjançant una nova redacció més respectuosa amb el perfil professional de la figura 
del/la director/a dels mitjans de comunicació municipals.  
 
 
 
Article 25. Funcions del/la Director/a 
 
Amb relació a la lletra b) de l’apartat 2 del precepte, advertim de l’existència d’un error 
tipogràfic: on diu “confirmat”, hauria de dir “conformitat”. 
 
 
   
 
Barcelona, 16 de març de 2014 
 
 
 
 
 
 
Òscar Roca Safont 
Cap d’Àrea de legislació  
i assumptes jurídics 
 

                                                 
1 Elaborat pel Laboratori de Comunicació Pública de la UAB, l’any 2003. 


