
El Consell- Metropolità
Barcelona ha adoptat, €ñ
següent acord:

NOTIFICAR aquest acord
i PUBLICAR fes citades
Província de Barcefona.

a 1'Oficina Antifrau de Catalunya
esmenes aI Butl-Ietí Oficial- de l-a

E
- 7 FEB. 20t3

de f'Àrea Metropolitana
sessió de data 05/02/2013,

de
eI

Àrea Metropolitana
de Barcelona ANT]FIAU

OECATALL'NYA

Núm.

Data: 5 de febrer de 20L3 Destinatari
OFICINA ANTIFRAU
CATALUNYA
RrBES, 3
OBO13 BARCELONA

Unitat d'origen: Secretaria.

Assumpte: ESMENAR EL REGLAMENT ORGÀNIC METROPOLITÀ EN RAO

DE LES AL.LEGACIONS FORMULADES PER L'OF]CINA ANTIFRAU DE

CATALUNYA

DE

Ref. nostra:

Article 1 4

garanteix a

I93I / 12
r5a4/i3

Exp.
Doc.

APROVAR les esmenes no substancials resultants dels
suggeriments f ormul-ats per l-' Of icina Antif rau de
Catalunya a1 text del- Reglament Orgànic Metropolità,
aprovat definitivament en sessió de data 1B de desembre
de 2012, eû el- sentit que tots els ciutadans puguin
exercir els drets def s articles 7 4 .I, 14 .2 i '15, i
d' establir Ìa publicació a l-a web de 1'AMB del- text
íntegre dels acords af s qual-s es ref ereix l-' article 11 .2
de f'esmentat reglament. Tot això segons el- text
definítiu dels citats articles que s'adjunta com a annex
al- present acord.

ANNEX

Article 14 punt 1: "L'AMB reconeix i garanteix el- dret de
tots els ciutadans a participar en els assumptes públics
i es compromet a informar a fa població de Ìa seva gestió
mitjançant ef s dj-versos mitjans al seu abast."

punt 2: "En concret,
tots els ciutadans: "
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Article 15. Registres: "A banda del- Registre generaÌ, els
ciutadans podran dirigir els seus escrits i les seves
instàncies a través del-s Ajuntaments integrants de
]-'AMB. "

Articl-e 11 punt 2: "La pàgina web metropoJ-itana també
recol-l-irà en f ormat accessi-bf e el-s acords del- Consef I
Metropolità i la Junta de Govern, aixi com fes Actes del-s
òrgans col. legiats del-s organismes autònoms. Dins
d'aquestes informacions es presentaran els acords
ref erits a l' estructura saf arial general- i l-es
retribucions dels òrgans superiors o directius. Aquesta
infornració també incorporarà l-a referida a fes entitats i
organismes autònoms de l-'AMB i a l-es societats prÒpies,
participades, vincuJ-ades o dependents de fa mateixa."

Aquesta transcripció es reculf a partir de l'esborrany de
f'acta de fa sessió i a reserva defs termes que resul-tin
de 1a seva aprovació a l-a següent sessió, fent-li saber
què en cas que es produis al-guna rectificació li seria
comunicada. Tot això us ho comunico en compliment d'afl-ò
que determina l-' articl-e 5B de Ia Ll-ei 30 /1,992, de 26 de
novembre , i segons l-'article 206 del Regl-ament
d'OrganiLzaciô, Funcionament i Règim Juridic defs ens
l-ocals, del 28 de novembre de 1986.

ELS T GENERAL,
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