
AL·LEGACIONS DE L'OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA 
A L'APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT ORGÁNIC 
MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE GIRONA 

Consideracions preliminars 

En la sessió ordinaria celebrada el día 12 de desembre de 2016, el Ple 
municipal de l'Ajuntament de Girona va acordar aprovar inicialment el seu 
Reglament organic municipal (en endavant, I' "Ajuntament" i el "ROM", 
respectlvament), que té un triple objecte, d'acord amb el seu article 1: 
regular el regim deis organs municipals, l'estatut deis membres de la 
Corporació i els mecanismes de participació ciutadana. 

La proposta normativa es sotmet a informació públlca pel període de 30 dies 
des de l'endema de la seva publicació, per a la formulació d'al·legacions i 
suggeriments, d'acord amb la publicació de l'edicte corresponent tant al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7271, de 21 de desembre 
de 2016, com al Butlletí Oficial de la Província de Girona, de 23 de 
desembre de 2016. 

Les presents observacions i suggeriments de !'Oficina Antifrau de Catalunya 
(en endavant, l'OAC) al text del ROM són emesos a l'empara deis art. 1 i 3 
de la Llei 14/2008, de 5 de novembre, de !'Oficina Antifrau de Catalunya, 
així com de l'art. 13.2 d) de les Normes d'actuació i regim intern de !'Oficina 
Antifrau de Catalunya (en endavant, la LOAC i les NARI, respectivament), 
segons el qua!, correspon a la Direcció de prevenció formular al director o 
directora de !'Oficina propostes i recomanacions sobre disposicions 
normatives vigents o en tramit d'aprovació perque les elevi al Parlament, al 
Govern, als ens locals i, en els termes en que la normativa ho permeti, a les 
institucions i els organismes estatals, comunitaris i internacionals. 

Així, aquestes al·legacions que tot seguit passen a formular-se pretenen 
incidir particularment en aquells aspectes del text projectat que, 
directament o indirecta, guarden relació amb els ambits sobre els que 
recauen les funcions que la LOAC atribueix a l'OAC amb l'objectiu d'enfortir 
la integritat de les institucions i deis servidors públics, sens perjudici 
d'aquelles altres observacions de caracter tecnic que, tangencialment, 
s'estimi oportú també efectuar. 
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Funcionament i regim jurídic deis organs municipals 
{Títol 111 del ROM) 

Els principis i deures de publicitat i transparencia imposats per les lleis de 
transparencia vigents -Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparencia, 
accés a la informació pública i bon govern, i Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparencia, accés a la informació pública i bon govern (Llei 
19/2013 i Llei 19/2014, respectivament- fan necessari manifestar les 
següents observacions, relatives al funcionament deis organs de govern i 
administració col·legiats de l'Ajuntament, entes aquest en el sentít ampli 
que es descriu en l'art. 3 del ROM: 

1. En virtut del principi de transparencia i del dret d'accés a la informació 
deis ciutadans, considerem que seria desitjable que les sessions de 
tots els organs coHegiats de l'Ajuntament, previstos en el Títol II del 
ROM, relatiu a I' "organització municipal", tinguessin caracter públic. 

Al respecte, l'art. 77 del ROM afirma que «les sessions del Ple seran 
públiques» (tret de possible afectació deis drets fonamentals recollits a 
l'article 18 CE o per raons d'ordre públic motívades, i en tot cas amb el 
vot favorable de la majoria absoluta deis seus membres). 

En canvi, l'art. 95 del ROM prescriu que les sessions de la Junta de 
Govern Local no tíndran caracter públíc, «llevat deis assumptes que es 
sotmetin a la seva consideració en exercici de competencies delegades 
del Ple» 

Certament, tant l'art. 70.1 de la Llei 7 /1985, de 2 d'abril, reguladora 
de les bases del regim local (en endavant, la LRBRL) com l'article 
156.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d1abril, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de regim local de Catalunya (en 
endavant, el TRLMRLC) exigeixen tan sois que «les sessions del Ple de 
les corporacions loca Is siguin públiques», pero també és cert que 
exclouen expressament la publicitat de les sessions de la Junta de 
Govern local. 

Respecte de les comissions informatives, l'art. 99 ROM disposa que les 
seves sessions «no tenen caracter públic, tot i que amb caracter 
excepcional, el seu President o Presidenta podra acordar que ho siguin. 
En aquest sentit, l'apartat 3r de l'art. 156 del TRLMRLC deixa ciar que 
«[l]es sessions deis altres organs de govern són secretes, llevat que es 
disposi altrament per acord del ple» de la corporació local. Així dones, 
la facultat de concebre com a públiques les sessions d'altres organs de 
govern locals s'atribueix a la lliure decisió del Ple. 
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Per tant, i a mode de recomanació, cal concloure que, tot i que les 
previsions del Projecte en relació a la publicitat de les sesslons deis 
organs COl·legiats no contravenen l'ordenament jurídic, fora bo 
estendre el princlpi de transparencia i publicitat que se'n deriva a les 
sessions de tata !'estructura organica de l'Ajuntament, tret de la Junta 
de Govern local i resta d'organs de govern. Així s'aprofundíria en 
!'exigencia de bona governanc;a que porta implícits, entre d'altres, els 
mandats de transparencia i de retiment de comptes els quals 
pressuposen que la ciutadania tingui ple accés -sense més 
restriccions que les que puguin resultar necessaries en una societat 
democratica- al procés de presa de decisions deis poders públics i, 
molt en especial, als debats i les diferents postures que en ells es 
manifesten i la precedeixen. 

2. Per a la deguda consecució de !'anterior, es recomana que el Projecte 
de ROM prevegi així mateix, l'adopció de les mesures adients de 
difusió pública de les convocatories deis seus organs, en especial i 
necessariament, respecte del Ple, d'acord amb !'exigencia de l'article 
155.1 TRLMRLC in fine, segons el qual, «la corporació, per acord del 
ple, ha de determinar els mitjans necessaris pera donar publicitat [ ... 
a les ] les convocatories deis organs les sessions deis quals siguin 
públiques, a fi de garantir el dret deis ciutadans a la més amplia 
informació sobre les activitats de l'ens local». 

Tanmateix, l'article 72 del ROM ("convocatoria de les sessions 
plenaries") tan sois es refereix al deure de posar a dlsposició de tots 
els membres de la Corporació en la seu electrónica, amb preví avís a 
cadascun d'ells per conducte electr6nic, les convocatories de les 
sessions plenaries, amb una antelació mínima de tres dies habils. 

Seria oportú, dones, que el ROM exigís, a més de la notíficació de la 
convocatoria de les sessions a tots els membres integrants de 1'6rgan, 
que aquesta sigui també difosa en la seu electrónica i el Portal de 
transparencia pera tata la ciutadania, com a mesura de garantía de la 
publicltat de les sessions, especialment pel que fa al Ple, on opera de 
forma preceptiva. 

3. El principi de transparencia i publicitat ha de ser present també en els 
acords adoptats pels organs de govern de l'Ajuntament. 

Els articles 101 i 102 del ROM es limiten a disposar el deure d'aixecar 
acta de les sessions deis 6rgans col·legiats que, un cop· siguln 
aprovades s'han de transcriure als !libres d'actes oficials. 
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Tanmateix, cap precepte del ROM es fa resso de la garantia de 
publicitat deis acords presos pels organs col·legiats de la Corporació 
municipal. 

L'apartat primer de l'art. 70.2 LRBRL exigeix que els acords adoptats 
per els entitats locals es publiquin «en la forma prevista per la llei.» 

Perla seva banda, igualment l'article 155.1 TRLMRLC estableix que «la 
corporació, per acord del ple, ha de determinar els mitjans necessaris 
per a donar publicitat als acords adoptats per la corporació i les 
convocatories deis organs les sessions deis quals siguin públiques, a fi 
de garantir el dret deis ciutadans a la més amplia informació sobre les 
activitats de l'ens local». 

És per aquest motiu que l'apartat segon de l'article legal que acabem 
de referir reconeix a tots els ciutadans, entre d'altres, el dret a «a) 
Obtenir copies i certificacions acreditatives deis acords adoptats per les 
corporacions locals i deis seus antecedents.» 

A la llum de les previsions legals respecte a aquesta materia, així com 
amb la finalitat de garantir un major abast i presencia deis principis de 
transparencia i publicitat deis acords presos per organs col·legiats deis 
ens locals, és necessari fer-ne els següents comentaris i observacions: 

(i) En cap cas seria procedent limitar la publicitat deis acords 
presos a un resum o "extracte" del seu contingut: la publicitat 
de les decisions col·legials preses ha d'abastir la totalitat deis 
acords, tal i com han estat deliberats i objecte de votació a les 
corresponents sessions celebrades; altrament s'estaria privant 
la ciutadania d'una informació transcendental per coneixer la 
totalitat d'arguments i raons subjacents en el procés decisori; 

(ii) Entenem necessari que la publicitat deis acords tingui com a 
ambit subjectíu d'aplicació la totalítat deis organs de govern i 
administracíó de l'ens local, i no només del Ple; 

(iii) En qualsevol cas, les mateixes raons de transparencia fan 
aconsellable que la publicació de les actes tingui lloc de forma 
immediata, amb independencia de quina sigui la posterior data 
d'aprovació de l'acta, ates que l'establiment de llur aprovació 
com a condicionant per a fer efectiu el lliure accés a la 
informació comportaría necessariament buidar el contingut 
essencial del dret de la ciutadania a coneixer la informació 
complerta, vera~ i "actual" en mans de les Administracions 
públiques. La finalítat i garantía que persegueix la 
transparencia administrativa podria veure's frustrada si s'exigís 
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esperar al moment de l'aprovació de l'acta per a fer efectiu el 
dret deis ciutadans i ciutadanes a coneixer el seu contingut. 

(iv) Els canals electronics per fer efectiva aquesta publicltat han de 
ser la seu electrónica i el Portal de transparencia de 
l'Ajuntament. 

Davant l'omissió al respecte en el text del ROM sotmes a tramit 
d'audiencia, i a fi i efecte de garantir una necessaria i actual visibilitat 
de l'activitat duta a terme pels organs de govern el funcionament deis 
quals s'hi regula, suggerim que s'inclogul en la norma un nou precepte 
amb la següent previsió: 

«En un termini maxim de 10 dies habils a comptar del següent a 
la data de celebració de la sessió, les actes de les sessions deis 
órgans col·legiats, tant ordinaries com extraordinaries, s'han de 
trametre a tots efs membres de l'órgan i publicar íntegrament a 
la pagina web municipal i al Portal de transparencia, amb la 
finalítat de garantir el lliure accés als cíutadans i ciutadanes, 
sense perjudici de fer constar aquel/es modificacions ulteriors 
que puguin resultar de l'aprovació definitiva de /'acta.» 

4. Igualment recomanem que, en el si de l'art. 104 ROM, es valori 
incorporar un regim de publicitat activa de les resolucions d'alcaldia. A 
aquests efectes convé tenir present que, d'acord amb les lletres f), g) i 
h) de l'article 10.1 de la Llei 19/2014, ha de ser difosa la informació 
relativa a actes administratius d'incidencía sobre la gestió de serveis 
públics, domíni públic, els que hagin estat objecte de revisió 
administrativa i les resolucions que puguin tenir rellevancia pública, 
entre d'altres. 

Estatut deis memhres de la Corporació municipal 
(Títol IV del ROM) 

Dret d'accés a informació per part deis membres (art. 118 a 122 
ROM) 

El dret d'accés a la informació pública deis representants electes de la 
Corporació consisteix en un regim específic, manllevat de l'article 164 del 
TRLMRLC, que ha d'operar amb més intensitat respecte del regim general 
d'accés previst i regulat a les Llei 19/2013 i 19/2014, per la qual cosa 
suggerim que el ROM introdueixi una referencia de salvaguarda, generica i 
dinamica, en el sentit que, en tot cas, els regidors tenen garantit com a 
mínim, accedfr a la informació pública en els termes que i amb l'extensió 
que estableix la normativa de transparencia i accés a la informació pública. 
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Des d'un punt de vista formal, suggerim suprimir les reiterades referencies 
que en aquesta secció es fan al concepte d' "autorització 11

, evitant-se 
d'aquesta manera el recurs a una terminología administrativa més propia de 
l'activitat de limitació. 

Deure de presentar declaracions (art. 124 a 129 ROM} 

La major part deis articles que integren el Capítol II del Títol IV del ROM, 
relatiu als deures deis membres de la Corporació, responen a l'obligació que 
recau en els poders públics de preveure i regular un regim adequat tendent 
a la gestió deis conflictes d'interes, constituint fonaments d'aquesta previsió 
normativa tant el deure deis servidors públics de servir amb objectivitat els 
interessos generals, d'acord amb els articles 98.4 i 103 de la Constitució 
espanyola, i d'acord amb el principi de coresponsabilitat -que els imposa 
l'assumpció deis objectius i prioritats de govern en l'acceptació i exercici de 
llur carrec-, com també el fet que tot servidor púbic té interessos legítims 
lligats a la seva condició de ciutada privat, la qual cosa determina que les 
situacions de concurrencia d'ínteressos es puguin produir en la practica 
d'una manera natural pel mer fet que els servidors públics són també 
persones. 

D'aquesta deguda objectivitat deis servidors públics es despren el deure 
d'evitar que llurs interessos personals puguin influir indegudament en 
l'exercici de les seves funcions i responsabilitats públiques, tot entenent que 
el concepte d' "interessos personals" ha d'abastir tant els ínteressos propis, 
com els familiars i sítuacions d'amistat, enemístat, litigioses o vinculacions 
professionals o empresarials. En qualsevol cas, els conflictes d'interessos es 
situen en una zona gris en la que no apareixen conductes il·lícites o 
constitutives de delicte en sentit estricte, sinó una serie de situacions i 
indicadors que es situen en el marge de la frontera que separa els 
interessos privats de l'interes general, raó per la qual no es poden prohibir, 
de la mateixa manera que !'existencia d'un conflicte d'interessos no equival 
automaticament a una situació de corrupció: l'ordenament ha de procurar 
definir-los, identificar-los i gestionar-los de tal manera que es garanteixi un 
exercici íntegre i imparcial de les funcions públiques. 

La finalitat de les declaracions 

Els mecanismes jurídics per a la gestió deis conflictes d'interes tenen 
caracter essencialment preventius, és a dir, actuen a mode de control 
preventiu contra la corrupció -de forma ex ante i no de forma repressiva-, 
per la qual cosa esdevé d'especíal rellevancia el fet que aquests 
mecanismes legals es basín en l'analisi previa de les situacions personals í 
patrímonials deis servidors públics, imprescindible per a determinar 
!'existencia o no del conflicte d'interessos. 
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Les declaracions d'activitats, béns interessos deis alts carrecs 
constitueixen el més ciar exemple d'instruments legals de prevenció del 
conflicte d'interessos que tenen per objecte assolir la necessaria 
transparencia sobre la situació professional i patrimonial del servidor públic, 
de tal forma que proporcionen la informació precisa sobre !'eventual 
existencia de situacions generadores de conflicte en les persones servidores 
públiques, alhora que reafirma la majar eficacia de les tecniques 
preventives en comparació als instruments de caracter repressiu o 
sancionador. 

Subjectes obligats a declarar 

Les declaracions acostumen a imposar-se, com a eina de prevenció del 
conflicte d'interes, a les persones que tenen condició d' alt carrec. En el cas 
que ens ocupa, la LRBRL, al seu art. 75. 7 predica el deure de formular 
declaracions deis "representants locals, així com els membres no electes de 
la Junta de Govern Local" -encara que aquest darrer incís, referent als 
membres no electes de la Junta de Govern local, perd sentit amb la nova 
redacció de l'article 23 LRBRL, la Junta de Govern local es compasa tan sois 
de persones que ostenten la condició de carrecs electes-. 

Tanmateix, i de la mateixa manera que ho fa la LRBRL, el darrer paragraf 
de l'artícle 125 del ROM amplia aquest ambit d'aplicacfó del regim de 
declaracions al personal referit al punt 2n de la DA lSa de la LRBRL, és a 
dir, al «personal directíu local i als funcionaris de les Corporacions Locals 
amb habilitació de caracter estatal que, conforme a allo previst en 1' article 
5.2 de la Dísposició Addicional Segona de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de 
l'Estatut Basic de l'Empleat Públic, desenvolupin en les Entitats locals !loes 
que hagin estat provei"ts mitjan~ant lliure designació en atenció al caracter 
directiu de llurs funcions o a !'especial responsabilitat que assumeixin.» 

L'adequació del ROM al regim de declaracions previst a la LRBRL, pero, 
convindria que, en lloc d'operar per remissió a la llei, s'establís mitjan~ant la 
previsió d'una regulació específica d'aquesta ampliació subjectiva que fes 
l'esforc; de definir-ne els conceptes jurídics indeterminats que identifiquen 
aquest "personal directiu local" i el personal habilitat "prove·it mitjanc;ant 
lliure designació en atenció al caracter directiu de llurs funcions", per tal 
d'assolir així una major seguretat jurídica i concreció en aquest punt, tan 
reclamada perla doctrina en l'aplicació de la DA 15a LRBRL. 

Els continguts de les declaracions 

D'acord amb l'art. 75. 7 de LRBRL, ca Id ria incorporar, entre els continguts 
mínims de la declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre 
qualsevol actívitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos 
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economics que relaciona l'art. 127 ROM, qualssevol «activitats de 
representació o assessorament en el sector público privat.» 

Alhora, proposem valorar la previsió d'amplíar el deure de declarar també, 
amb caracter preví a la presa de possessió (art. 5 i 124 ROM), aquelles 
activitats desenvolupades i finides abans de l'ocupació del carrec públic, 
dins d'un període preví de mínim 5 anys. 

Pel que fa al contingut mínim exigible als efectes de la declaració de béns 
patrimonials, ha d'interpretar-se en el sentit més ampli d'abastir qualssevol 
informacions relatives 1 no només a béns mobles o immobles1 participacions 
societaries i liquidacions d'impostos (tal i com recull l'art. 126 ROM), sinó 
que ha d'incloure qualssevol drets i obligacions patrimonials1 valors o actius 
financers, i altres interessos i vincles societaris, tant propis o indirectes, és 
a dir1 referents a determinats familiars. 

Declaració post-carrec 

Amb caracter essencial convé apuntar que el ROM proposat oblida en el seu 
text fer esment i regular la declaració que davant de !'Oficina de Conflictes 
d'Interessos (prevista a l'article 15 LRBRL) han de fer els membres electes 
que hagin ostentat responsabilitats executives, en relació amb les actívítats 
que es dísposin a dur a terme (amb caracter previ al seu inici), durant els 2 
anys següents a l'acabament del seu mandat. 

Aquesta declaració és actualment prevista i regulada a l'apartat 6e de l'art, 
15 de la Llei 3/2015, de 30 de mar~, reguladora de l'exercici de l'alt carrec 
de l'Administració General de l'Estat, i és aplicable als membres locals que 
hagin ostentat responsabilitats executives, atesa la remissió que l'art. 75.8 
LRBRL fa a l'art. 8 de la Llei 5/2006, de 10 d'abril, de Regulació deis 
Conflictes d'Interessos de los Membres del Govern i deis Alts Carrecs de 
l'Administració General de l'Estat. Havent estat la Llei 5/2006 derogada per 
la Lleí 3/2015, la remissió cal entendre-la feta a l'esmentat article 15 
d'aquesta darrera 1 d'acord amb el que estableix la DA 2a de la Llei 3/2015. 

Una major completesa del regim integral de declaracions obligaria a que el 
RODG se'n fer resso. 

Declaració de «sítuació patrimonial» 

Tampoc es fa esment en la versió propasada del ROM a la declaració 
indicativa de la situació patrimonial deis alts carrecs que es preveu a 
l'article 56.2 de la Llei 19/2014, per la qual cosa caldria que el ROM s'hi 
referís, i procedís1 alhora, a la necessaria concreció de l'abast i contingut de 
la referida declaració, respecte de la qual la Llei 19/2014 tan sois es limita a 
fer-ne constar el deure de fer-la pública, així com la interdicció d1 incloure 
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l'lmt1) º"""". y DEC"ALUNVA 

dades de localització ni d'altres relacionades amb la privacitat i seguretat 
deis titulars. 

A aquests efectes, convé tenir molt present que la declaració ha de tenir un 
ampli ambit subjectiu d'aplicació, ates que l'art. 4.1 b) de la Llei 19/2014 
integra dins del concepte d' "alt carrec" al servei de les Adminlstracions 
locals, «els representants locals i els titulars deis organs superiors i 
directius, d'acord amb el que estableix la legislació de regim local", 
referencia aquesta la concreció de la qual valdría la pena que aclarís, un cop 
més, el propi ROM. 

Regím de transparencia i accés afs continguts objecte de decfaració 

L'article 129 del ROM ve a donar resposta a la necessitat que els 
instruments legals de prevenció deis conflictes d'interes i corrupció tinguin 
per objecte, entre d'altres, el d'aconseguir la necessaria transparencia sobre 
la situació professional i patrimonial del servidor públic, així com obtenir, 
tant des d'un moment inicial, com també durant i després l'exercici d'un 
carrec públic, la informació precisa sobre !'eventual existencia de situacions 
generadores de conflicte. En aquest sentit, el caracter públlc de les 
declaracions actua com un element dissuasiu enfront eventuals temptacions 
il·lícites d'utilitzar l'exercici del carrec en profit propi. 

Concretament, són dues les eines de publicitat i transparencia que, en 
relació ambles declaracions, es preveuen en aquest art. 129 del ROM: 

a) La publicació anual de les declaracions en el Portal de transparencia, 
deure que ve a recollir allo disposat al paragraf 4rt de l'article 75. 7 
LRBRL, que prescriu que «[l)es declaracions anuals de béns i 
activitats sera n pu bllcades a mb ca racter anua 1 ( ••• ) ». 

Tanmateix, pero, el ROM omet qualsevol referencia a !'exigencia 
imposada pel mateix precepte de la LRBRL, de publicar les 
declaracions també «( ... ) en tot cas en el moment de la finalització 
del mandat, en els termes que fixi l'Estatut municipal.» 

En aquets punt és rellevant citar el que estableix la Llei 19/2013, en 
relació amb la publicació activa de les declaracions anuals de béns i 
activitats deis representants locals, que estableix que, «en qualsevol 
cas, s'ometran les dades relatives a Ja localització concreta deis béns 
immobles i es garantira la privacitat i seguretat de llurs titulars.» 

b) El caracter públic d'ambdós registres. Es tracta aquesta de la 
publícitat registra! inherent a qualsevol registre de caracter públic. I 
és aquesta publicitat registra! la que redunda en un augment de la 
confian~a de la ciutadania en les institucions, en la constatació d'alts 
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nivells d'integritat en la majoria de carrecs, en l'evitació del 
sorgiment de conflictes d'interes, i, en definitiva, en una més 
satisfactoria capacitació de la ciutadania per a jutjar el rendiments 
deis seus carrecs i funcionaris públics. 

En relació amb el deure d'inscripció de les declaracíons í del caracter 
públic deis continguts registrals convé apuntar les següents 
observacions o suggeriments: 

(i) Observem que a l'hora de prescriure aquest caracter públic, el 
precepte del RODG tan sois es refereix a un únic "el Registre" 
(singular), que sembla abastir tots els continguts a declarar, 
mentre que l'article 128 obviament fa referencia a que les 
declaracions «s'inscriuran en sengles Registres creats a l'efecte», 
és a dir, referint-s'hi en temes plurals. Caldria dones esmenar 
aquesta incongruencia amb el paragraf Se de l'article 75.7 LRBRL, 
que prescriu que les declaracions deis membres locals «s'han 
d'inscriure en els següents Registres d'interessos, que tindran 
caracter públic: 

a} La declaració sobre causes de possible incompatibilitat i 
activitats que proporcionin o puguin proporcionar ingressos 
económics, s'inscriura en el Registre d'Activitats constitu'it en 
cada Entitat local. 

b) La declaració sobre béns i drets patrimonials s'inscriura en el 
Registre de Béns Patrimonials de cada Entitat local, en els terme 
que estableixi llur respectiu estatut.» 

(iii) El ROM estableix un regim d'accés als contínguts registrats 
respecte del que aquesta Oficina es permet formular-hi alguna 
recomanació: 

Quan el precepte al·ludeix als subjectes que poden accedir al 
registre empra el terme "qualsevol cíutada", que caldria 
corregir: substantivament i principal, perque el dret d'accés a 
informacions públiques, d'acord amb les lleis de transparencia 
referides, es predica de qualsevol persona o subjecte de dret, 
i no només d'aquells que tinguin la condició jurídica limitada a 
una ciutadania, vinculada a l'estat civil dependent del 
ve'inatge civil; i formalment, perque el terme emprat, en 
genere masculí, comporta un ús sexista del llenguatge. 

El precepte exigeix a més, per accedir als continguts registra!, 
el requisit de la majoria d'edat, restricció aquesta que no 
entenem procedent, en coherencia amb la jurisprudencia i 
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amb les lleis de transparencia i accés a informació pública 
recentment aprovades, que, o bé no imposen aquest requisit 
(és el cas de la Llei 19/2013), o bé exigeixen l'edat de 16 
anys per accedir a informació pública (Llei del Parlament 
19/2014). 

En la regulació del procés per a accedir als continguts 
registrals, el ROM exigeix una previa sol·licitud a través del 
Registre general de l'Ajuntament. Alhora, atribueix la 
competencia per resoldre la sol·licitud a l'Alcaldia, en un 
termini maxim de 5 dies habils, i prescriu un silenci positiu en 
cas que transcorrin 10 dies habils des de la finalització del 
termini sense notificació de la resolució. 

Tanmateix, pero, entenem que, tret de !'exigencia raonable 
de sol·licitud a l'efecte, no procedeix configurar el dret a 
accedir a un registre de caracter públic com un procediment 
administratiu resolutori ad hoc, com sí que ho seria el dret a 
accedir a informacions públiques que no consten en un 
registre de caracter públic: l'accés als continguts registrals ha 
de ser automatic, per mandat legal, atesa la publicitat 
incondicional de les dades registrades, de tal forma que no es 
tracta aquest d'un dret subjecte a decisió administrativa. 

En qualsevol cas, fins i tot acceptant que el dret a accedir al 
registre públic requereixi d'una resolució en cada cas, no seria 
pertinent identificar l'objecte resolutori amb una 
"autorització", terme que pressuposa una activítat de limitació 
o policia de l'administració. La resolució perseguiría, en tot 
cas, la finalitat d'estimar o no la sol·licitud i, per tant, donar o 
denegar l'accés a les dades sol·licitades. 

A mode de proposta normativa alternativa a la proposada, 
suggerim que el termini de 5 dies habils establerts operi pera 
la concessió material o efectiva de l'accés a la informació 
registra! sol·licitada. 

En darrer lloc, la configuració del que sembla ser un silenci 
administratiu (en aquest cas, positiu), no pot prendre com a 
base el transcurs d'un termini (de 10 dies habils) que se suma 
o afegeix amb posterioritat al termini per resoldre: les 
exigencies del dret administratiu obligarien en tot cas a fer 
néixer un eventual acte presumpte en el moment de 
l'expiracíó de l'estricte termini per a dictar i notificar l'acte 
resolutori, i no en la finalització de cap altre termini afegit 
amb posterioritat. 
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Convé en darrer terme tenir present que les limitacions 
aplicables a qualsevol accés a informació pública són les que 
es troben recollides a les lleis de transparencia citades, que 
s'apliquen també a l'accés a continguts registrals, incloses les 
derivades del regim de protecció de dades de caracter 
personal. En aquest sentit, la major o menor publicitat de les 
dades registrades dependra en cada cas, de tal forma que 
sera més controvertida quant més sensibles siguin les dades 
que consten en el registre. D'aquesta manera, l'accés reservat 
en determinats continguts busca conciliar la finalitat 
perseguida pel regim d'incompatibilitats, de gestió de 
conflictes d'interessos, i el dret a la íntímitat. 

Regim d'incompatibilitats (art. 132 ROM} 

La regulació de les segones ocupacions i altres fonts d'ingressos és l'objecte 
principal del regim d'incompatibilitats que afecta els servidors públics. 
Aquest regim, que respon originariament al mandat que la Constitució 
adre~a a l'Administració pública de servir amb objectivitat els interessos 
generals. Si recondu'im el regim d'incompatibilitats al paper d'eina 
preventiva de gestió deis conflictes d'interes, convé aclarir que el seu 
objectiu és fer front a conflictes de caracter potencial, ja sigui eliminant 
l'interes particular, ja sigui evitant la influencia d'aquest interes en el 
compliment deis deures inherents al carrec o lloc públic. 

Les incompatibilitats legals que afecten els carrecs electes locals s'han de 
reconduir a les causes d'inelegibilitat indicades en l'article 6 de la Llei 
organica 5/1985, de 19 de juny, de regim electoral general (LOREG), als 
suposits que afecten els representants electes en corporacions locals, 
contingudes en els articles 177.2 i 178.2 de la mateixa llei, i a les 
íncompatibilitats postcarrec que es deriven de l'art. 15 de la Llei 3/2015 -
per remissió DA 15a LRBRL, preceptes legals, tots ells, que haurien de ser 
identificats en el ROM, en comptes de contenir-ne una mera remissió a la 
"legislació vígent" aplicable, identificació que permetria assolir una major 
concreció i seguretat en relació amb el regim aplicable. 

A més, des d'aquesta Oficina hem apuntat en diverses ocasions a la 
insuficiencia d'un regim legal com aquest, que en el cas deis electes locals 
solament s'ocupa parcialment d'incompatibilitats per a l'exercici d'alguns 
carrecs públics i segones ocupacions o fonts d'ingressos de caracter privat, 
per la qual cosa esdevé necessari que l'ordenament jurídic ampffi els 
suposits d'incompatibilitat més enlla de les causes d'inelegibilitat que 
actualment preveu la LOREG. 
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Així mateix, i a manca de cap autoritat independent i externa de control en 
aquesta materia, fora bo preveure, en !'organigrama de l'Ajuntament, un 
organ de control al que s'assigni un rol proactiu en la detecció i la gestió 
deis eventuals conflictes d'interes en que pugui trabar-se tant els carrecs 
electes com els alts carrecs i els empleats, i efectu"i un segulment periodic 
del grau de compliment del regim de segones ocupacions pera col·lectius 

En darrer terme, convindria refon;:ar les mesures de publicitat i 
transparencia en l'ambit del control de les incompatibilitats i, si més no, que 
el ROM es fes resso de les mesures que se'n preveuen. Així, la Llei 19/2014 
ordena la inclusió també en el Portal de transparencia, a mode de contingut 
exigible de publicitat activa, tant de les resolucions sobre incompatibilitats 
deis alts carrecs, en la forma i condicions que es determini per reglament 
(art. 9.1 m), com de les resolucions dictades per l'organ competent per a 
instruir i resoldre els expedients relatius a les declaracions d'activitats, 
patrimonials i d'interessos deis alts carrecs i a la inscripció en els registres 
corresponents, en aplicació de la normativa sobre incompatibilitats dels alts 
carrecs (art. 11.1 d) -recordem que en l'ambit local inclou els membres 
electes, i també els titulars o directius deis ens locals-. En el mateix sentit 
ho recull la llei estatal basica 19/2013 (art. 8.1 g) i h), respectlvament). 

Deure d'abstenció (art. 133 ROM) 

L'abstenció suposa l'últíma barrera de protecció, en aquells casos en que el 
conflicte ja és present i només és possible preservar la imparcialitat 
apartant la persona del procés decisori. Amb aquesta finalitat, l'article 133 
del ROM ve a recollir i desenvolupar el precepte contingut a l'art. 76 LRBRL, 
tot i que el seu redactat mereix algun suggeriment: 

Primerament convé objectar que no trobem fonament ni tampoc precedents 
normatius que motivin o puguin justificar la inclusió de les excepcions al 
deure d'abstenció que prescriu el darrer paragraf de l'art. 133 del ROM 
(debat de disposicions generals o instruments de planejament urbanístic 
sense afectació individual, padrons fiscals, mocions de censura i elecció de 
l'Alcalde/essa o defensa de la gestió deis propis membres), ates que 
l'apreciació d'un conflicte d'interes real que pugui motivar el deure 
d'abstenir-se ha de ser valorada cas per cas, davant la concreta 
concurrencia d'un interes personal o individual del servidor públic 
susceptible d'esbiaixar el seu discerniment, i aquesta concurrencia és 
possible en qualsevol decisió pública, també en la tramitació de les 
disposicions generals, del planejament urbanístic o de la resta de materies 
que l'art. 133 del ROM configura com excepcions del deure d'abstenció. Per 
tant, es suggereix, o bé l'eliminació de les excepcions citades, o bé, si fas 
possible, una adequada fonamentació i concreció del seu abast que motivi 
en abstracto i suficíentment la impossibilitat d'esdevenir-se un conflicte 
d'ínteres real en determinats casos. 
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D'altra banda 1 i per als casos en que el membre electe no s'abstinguí davant 
una causa de possible conflicte d'interes, seria convenient que el ROM 
prevegi un sistema de control, per exemple per part del Ple, amb atribució 
de funcions de resolució d1una eventual recusació, o d'emetre ordre 
d'inhibició, previ raonament del motiu, a mode similar de la mesura que a 
aquest efecte ja es traba prevista pera alts carrecs de la Generalitat. 

En qualsevol cas, es recomana que qualsevol decisió d'apartament sigui 
pública. 

Codi de conducta deis alts carrecs 

La regulació deis deures deis membres de la Corporació que dispensa el 
ROM en aquest Títol IV ha de ser necessariament complementada i 
integrada amb les previsions contíngudes al Codi de Bon Govern de la 
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), aprovat en Junta de 
Govern de la FEMP del dia 24 de mar~ de 2015, al que el Ple de 
l'Ajuntament, en sessió del dia 13 d'abril de 2015, va acordar adherir-s'hi, 
en compliment del mandat establert a l'art. 55.1 de la Llei 19/2014, segons 
el qual els ens locals «han d'elaborar un codi de conducta de llurs alts 
carrecs que concreti i desenvolupi els principis d'actuació a que fa referencia 
l'apartat 1, n'estableixi altres d'addicionals1 si escau, i determini les 
conseqüencies d'incomplir-los, sens perjudici del regim sancionador 
establert per aquesta llei.» 

En aquest sentit, el codi etic, com a instrument normatiu amb encaix en 
l'ambit de la cultura etica organitzativa, esdevé una eina normativa 
essencial, en la mesura que suposa un necessari complement a les 
previsions que el ROM estableix en relació amb el sistema d'integritat deis 
membres de l'Ajuntament: d'una banda, representa la identificació deis 
estandards de conducta exigibles per l'organització als seus membres o 
empleats tot establint els valors institucionals i principis que articulen i 
concreten aquests valors i, en darrera instancia, i sobretot, de concretes 
regles d'actuació o conducta d'obligat compliment, cridades a desenvolupar 
i inclús innovar els drets i deures que ja prevegi l'ordenament legal vigent; 
de l'altra, facilita el control social (extern i intern), pera la consecució de la 
bona administració; alhora, específicament, el codi de conducta ve a complir 
una funció de norma "en blanc'1, cridada a integrar el contingut punible de la 
infracció greu en materia de bon govern continguda a l'art. 78.3 g) de la 
llei 14/2019, relativa a l'incompliment deis «principis de bona conducta 
establerts per les lleis i els codis de conducta, sempre que no constitueixin 
una infracció molt greu.» 
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Participació ciutadana 
(Títol V del ROM) 

Canals de participació ciutadana previstos 

La Constitució conté, en el seu article 9.2, el mandat adrec.;at a tots els 
poders públics de «facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida 
política, economica, 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 ambits cívic, social, cultural, 
economic i polític, és igualment reconegut a l'article 43 de l'Estatut 
d'Autonomia de Catalunya. 

Per la seva banda, l'article 18 LRBRL inclou entre els drets i deures deis 
ve'ins, el dret de «participar en la gestió municipal d'acord amb allo disposat 
a les lleis i, en el seu cas, quan la col·laboració amb caracter voluntari deis 
ve'lns sigui interessada pels organs de govern i administració municipal» t 
alhora que l'art. 69.1 LRBRL crida les Corporacions locals a «facilitar la més 
amplia informació sobre la seva activitat i la participació de tots els 
ciutadans en la vida local». En el mateix sentit, els art. 43.1 b) i 154 del 
TRLMRLC. 

La participació ciutadana en els afers públics constitueix de fet un princ1p1 
general basic de les Administracions públiques (art. 3.1 e) Llei 40/2015, de 
l'l d'octubre, de regim jurídic del Sector Públic). L'article 22.2 de la Llei 
26/2010, de 3 d'agost, en el marc del dret deis ciutadans a una bona 
administració, imposa a les administracions públiques de Catalunya el 
mandat de «fomentar la participació cíutadana en les actuacions 
administratives de llur competencia, per tal de recollir les propostes, els 
suggeriments i les iniciatives de la ciutadania, mitjanc,;ant un procés previ 
d'informació i debat». D'acord amb l'art. 31.2 (sete i vuite) del rnateix text 
normatiu, les administracions públiques de Catalunya compleixen les 
funcions que tenen atribuTdes i actuen d'acord amb el principis generals de 
transparencia i accessibilitat, i participació ciutadana, entre d'altres. 

En compliment d'aquest mandat, una de les finalitats del ROM, segons el 
seu art. 1, consisteix precisament en regular els mecanismes de participació 
ciutadana. Per aix6, el ROM, al llarg del seu articulat, estableix diverses vies 
o mitjans de participació individual de la ciutadania en l'activitat de 
l'Ajuntament, en virtut de llur potestat d'autoorganització: dret de petició 
(art. 137 e) i 140 del ROM), dret a formular queixes (art. 63 i 137 f) del 
ROM), dret a presentar reclamacions o iniciatives (art. 139 ROM), consulta 
popular (art. 141 del ROM) o dret a assistir a les sessions públiques del Ple 
(art. 137 h) i 143 del ROM). 
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Al respecte de la regulació que aquest darrer citat article 143 del ROM 
dispensa a la participació individual en el Ple, convé objectar, en 
coherencia amb la normativa aplicable i amb l'art. 77 del mateix 
ROM, que aquest dret no pot limitar-se només a les seves sessions 
"ordinaries", com sembla indicar l'art. 143 del ROM. Tampoc resulta 
addient preveure la facultat de l'Alcalde/essa d'incorporar els precs en 
la sessió com una facultat "discrecional", tal i com explícitament 
determina el ROM, en la lletra d) del precepte referit. 

Així mateix, els articles 144 a 149 del ROM tenen per objecte regular el dret 
de participació col·lectiva de les associacions constituides i inscrites en el 
Registre Municpal d'Entitats, en assumptes del seu interes i deis ve'ins del 
munícipi, d'acord amb les condicions que estableix l'apartat 3r de l'art. 144 
del ROM per a l'exercici d'aquest dret. 

Participació ciutadana i organització municipal 

Tanmateix, cal dir que es troba a faltar, en la regulació que ofereix el ROM 
deis mitjans i formes de participació ciutadana, la prevísió de la facultat de 
crear organs específics de participació en !'estructura organitzativa de 
l'Ajuntament. 

És precisament en el si de la participació col·lectiva on s'encabeix la 
participació directa deis ciutadans i ciutadanes en organs municipals i, per 
tant, la creació d'organs de participació, amb la finalitat d'integrar-hi els 
ciutadans i ciutadanes, així com les associacions i entitats en els afers 
municipals. 

En aquest sentit, a la legislació basica en regim local, l'art. 70 bis de la 
LRBRL, prescriu als ajuntaments el deure d' «establir i regular en normes de 
caracter organic els procediments i organs adequats per a !'efectiva 
participació deis ve'ins en assumptes de la vida pública local, tant en l'ambit 
del municipi en el seu conjunt, com en el deis dictrictes ( ... )».Així mateix, 
quan l'art. 48 TRLMRLC fa esment deis órgans deis municipis, a l'apartat 
segon b) determina que els órgans de participació ciutadana poden 
complementar l'organització municipal. El següent article de la norma ( 49) 
torna a fer al·lusió a la potestat deis ajuntaments, en virtut de llur 
autonomía organitzativa, de crear 6rgans municipals complementaris, quina 
creació «ha de respondre als principis d'eficacia, economia organitzativa 
participació ciutadana». 

D'acord amb l'art. 123.1 c) LRBRL i 113 TRLMRLC, el regim de 
funcionament deis órgans de participació, com a órgans que poden 
complementar !'organigrama municipal, ha de ser determínat pel Ple de la 
corporació, tot tenint en compte les previsions contingudes en els regims 
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generals previstos legalment per als órgans col·legiats de l'Administració, 
als art. 15 a 18 de Llei 40/2015, i 13 a 20 de la Llei 26/2010. 

En qualsevol cas, cal tenir present aquí que l'art. 15.2 de la Llei 40/2015 
estableix la facultat d'establir o completar llurs própies normes de 
funcionament (i, per tant, entenem que de forma preferent a la regulació 
legal) en el cas d'organs administratius col·legiats en els que participin 
organitzacions representatives d'interessos socials ' organs que «restaran 
integrats en 1' Administració Pública que correspongui, tot i que sense 
participar en !'estructura jerarquica de la mateixa, tret que així ho 
estableixin les seves normes de creació, se desprengui de llurs funcions o 
de la propia naturalesa de l'organ col·legiat». 

Per tant, sería convenient que el ROM, tot recollint aquesta facultat, en 
desenvolupi la seva regulació basica, en el sentit d'incídir tant en les 
funcions propies d'aquests organs de participació (proposta, informe, 
consulta i/o suggeriment) en relació amb al sector d'interessos propis de 
cada organ, com en l'establiment d'un regim comú de composició i 
funcionament, amb la finalitat de garantir així la coordinació entre tots 
aquests espais de participacíó, ja siguin de caracter general, sectorial o 
territorial. 

A aquests efectes i entre d'altres aspectes, convé tenir present que l'apartat 
segon de l'art. 156 TRLMRLC exigeix la publicitat en les sessions deis organs 
de participació, amb els efectes jurídics que aquesta exigencia ha de 
comportar en termes de publicitat i transparencia de les convocatories de 
les seves sessions, així com deis acords presos, d'acord amb les 
observacions formulades més amunt en el present document d'al·legacions. 

Barcelona, 3 de febrer de 2017 

Óliver García Muñoz 
Tecnic jurista 
Área de legislació i assumptes jurídics 

Vistiplau 

Osear Roca Safont 
Director de Prevenció 
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