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Ref.: Al·legacions de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya a l’aprovació inicial de l’Ordenança 
de transparència i administració electrònica 
de l’Ajuntament d’Almenar (Exp. 3/2022) 

 
 
 
 
Il·lma. Sra. Maria Teresa Malla Aige 

Alcaldessa 
 

 

Benvolguda alcaldessa, 

 

En la sessió ordinària celebrada el dia 29 de desembre de 2021 el Ple 

de l’Ajuntament d’Almenar va aprovar inicialment l’Ordenança de 

transparència i administració digital. El text se sotmet a informació 

pública pel termini de trenta dies, d’acord amb la publicació de 

l’edicte corresponent al Butlletí Oficial de la Província de Lleida (en 

endavant BOPL), de 18 de gener de 2022. La Corporació també va 

donar publicitat al termini d’exposició pública mitjançant publicació 

al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (en endavant DOGC), 

núm. 8588, de 20 de gener de 2022. 

 

En aquest tràmit i a l’empara dels articles 1 i 3 de la Llei 14/2008, de 

5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya (en endavant 

LOAC), us faig arribar les observacions i els suggeriments que ha 

formulat la Direcció de Prevenció de l’Oficina Antifrau de Catalunya 

(en endavant l’Oficina), d’acord amb les previsions de l’article 13.2 d) 

de les Normes d’actuació i règim interior de l’Oficina Antifrau de 

Catalunya, i que en allò substancial es transcriuen a continuació: 
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“Les al·legacions que formulem a continuació pretenen incidir 

particularment en aquells aspectes de la disposició normativa projectada 

que, directament o indirectament, guarden relació amb els àmbits sobre 

els quals recauen les funcions que la LOAC atribueix a l’Oficina amb 

l’objectiu d’enfortir la integritat de les institucions i els servidors públics.  

 

En aquest marc, les consideracions que expressem són essencialment 

observacions de caràcter tècnic i reflexions sobre algunes previsions de 

l’ordenança que, al nostre judici, podrien no resultar suficientment clares. I 

tot això amb la voluntat de prestar servei a l’Ajuntament d’Almenar en 

aquest tràmit d’informació pública sobre una norma que regula qüestions 

directament vinculades a la transparència, la qual té un paper molt 

destacat en el reforç de la integritat. 

 

Cal recordar també que l’Oficina té una vinculació especial en matèria de 

transparència, d’acord amb la Llei del Parlament de Catalunya 19/2014, de 

29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 

govern (en endavant LTAIPBG), en la mesura que el seu article 75.1 ens 

atribueix la missió de vetllar pel compliment de les obligacions i els drets 

que estableix, d’acord amb les funcions que tenim atribuïdes. 

 

A manera d’advertiment previ volem deixar constància que no hem fet una 

anàlisi exhaustiva del conjunt de l’Ordenança, sinó que hem centrat i 

limitat el nostre estudi a aquelles qüestions que considerem nuclears del 

text de la proposta d’Ordenança referents a la publicitat activa i al dret 

d’accés a la informació pública i que tenen relació directa amb els nostres 

àmbits competencials.  

 

1. Consideracions prèvies 

Abans d’analitzar l’articulat del projecte d’ordenança, voldríem formular 

algunes consideracions sobre la publicitat i l’accessibilitat del text, sens 

dubte elements centrals per garantir l’eficàcia real de l’exposició pública i 

donar compliment al principi de transparència recollit a l’article 129.5 de la 

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques (en endavant LPAC), el qual es concreta en 

l’obligació per part de les administracions públiques de possibilitar que els 

potencials destinataris tinguin una participació activa en l’elaboració de 

les normes.    

 

1.1. Transparència  

La publicació dels projectes de disposicions administratives de caràcter 

general al DOGC, el BOP i el tauler d’edictes municipal, que sovint es 
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produeix en moments diferents, pot donar peu a confusió a l’hora de 

determinar l’inici del còmput del termini d’informació pública. En aquest 

sentit, considerem una bona pràctica que en els anuncis s’especifiqui a 

partir de la data de quina de les publicacions començarà a córrer el 

termini. 

 

En absència de concreció, atès que l’article 63 del Decret 179/1995, de 13 

de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens 

locals, utilitza una conjunció copulativa en l’enunciat, s’ha d’entendre que 

el termini d’informació pública no pot iniciar el seu còmput fins que s’ha 

donat compliment, en la seva totalitat, a la condició fixada per la norma. 

És a dir, fins que l’anunci estigui publicat “al butlletí oficial de la província, 

al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de 

comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la corporació.” De 

manera similar, i pel que fa a les ordenances fiscals, s’ha pronunciat el 

Tribunal Suprem en diverses ocasions, entre d’altres, en les Sentències de 

21 de febrer de 2005 (recurs de cassació núm. 1043/2000), i de 27 de juny 

de 2006 (recurs de cassació núm. 3124/2001).  

 

Per consegüent, aconsellem que, en aplicació del principi de seguretat 

jurídica, en el mateix edicte de publicació s’especifiquin totes les 

publicacions previstes, així com a partir de quan començarà a comptar el 

termini d’informació pública. Al nostre entendre, l’opció més curosa i 

ajustada a normativa és fixar l’inici del termini l’endemà de la publicació 

del darrer anunci. 

 

D’altra banda, tot i que la regla general en relació amb el còmput de 

terminis és la de computar dies hàbils, per a major claredat en relació amb 

la ciutadania, que en principi no ha de tenir coneixements jurídics, 

considerem una bona pràctica el fet que en l’anunci s’especifiqui que el 

còmput ho és de dies hàbils. Aquesta pràctica contribuiria a reforçar la 

seguretat jurídica i la transparència, ambdós principis de bona regulació 

recollits a l’article 129 de la LPAC. 

 

1.2. Accessibilitat 

Pel que fa al contingut dels anuncis esmentats cal posar de manifest que 

cap dels dos no conté el text íntegre del projecte d’ordenança aprovada 

inicialment pel Ple.  

 

Si bé, a diferència del que succeeix amb l’aprovació definitiva, ni l’article 

178.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text 

refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (en endavant 
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TRLMRLC), ni els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 

de les bases del règim local (en endavant LRBRL), no especifiquen la 

necessitat de publicar conjuntament amb l’edicte el text aprovat 

inicialment, és una pràctica recomanable, en la mesura que reforça la 

publicitat activa i facilita l’accés al document.   

 

Destaca també que, en compliment del que determinen els articles 83.2 i 

133 de la LPAC, així com el 10 de la LTAIPBG, els edictes indicaven el lloc 

de consulta del text tant en suport paper, en les dependències municipals, 

com en format digital. 

 

Des de l’Oficina ens ha estat possible trobar fàcilment el text inicialment 

aprovat a la pàgina web municipal en el moment de redactar aquestes 

al·legacions. En aquest sentit, volem posar en relleu la importància de 

donar compliment a les previsions de l’article 6 de la LTAIPBG que, per tal 

de fer efectiu el principi de transparència, afegeix el deure d’organitzar la 

informació pública de manera que sigui fàcilment accessible i 

comprensible per a les persones i que en faciliti una consulta àgil i ràpida 

per mitjà d’instruments de cerca dotats de les característiques tècniques 

que ho garanteixin. 

 

2. Responsables de l’aplicació de l’ordenança  

L’article 3 del projecte d’ordenança descriu els responsables de l’aplicació 

de l’ordenança analitzada. 

 

Es proposa revisar la previsió de l’apartat 3, que indica que la Unitat 

d’Informació coordina, dona suport i assessora els òrgans i les 

unitats responsables del compliment i que remet al que disposa l’article 

que la regula (l’apartat remet a l’article 10 quan la remissió sembla que 

hauria de ser a l’article 11).  

 

3. Deures de les persones 

L’article 6 del projecte d’ordenança detalla un llistat de deures de les 

persones en el marc de l’ordenança projectada. En relació amb aquesta 

qüestió, des de l’Oficina aconsellem que, en cas que es vulguin incorporar 

previsions en aquest sentit en les ordenances municipals, s’examinin molt 

detingudament per tal d’assegurar que no porten a pensar en deures que 

no es trobin recollits en una norma de rang legal, especialment ateses les 

conseqüències que tindria excedir l’àmbit previst per la Llei d’acord amb 

els articles 47.2 de la LPAC i 1.2 del Codi Civil. 
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4. Publicitat activa 

Al nostre entendre, en relació amb les obligacions de publicitat activa cal 

destacar que el desenvolupament reglamentari municipal de la LTAIPBG 

està cridat a ampliar i concretar l’abast de les lleis de transparència. En 

aquest sentit, hem de recordar que l’article 6.2 de la LTAIPBG estableix 

que: “les obligacions de transparència establertes per aquesta llei són 

mínimes i generals, i s’entenen sens perjudici de les que pugui establir 

d’una manera més detallada i específica la legislació aplicable.” Cal 

recordar que les previsions de la LTAIPBG han estat recentment 

desenvolupades de forma parcial mitjançant el Decret 8/2021, de 9 de 

febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública (en 

endavant, Decret 8/2021, de 9 de febrer) amb la finalitat de garantir una 

implementació de la Llei més homogènia, efectiva i exhaustiva, clarificar 

conceptes jurídics indeterminats i resoldre dubtes interpretatius. Entre 

d’altres, aquesta norma ha determinat, a l’article 46, que tots els acords 

presos en les sessions dels òrgans col·legiats han de publicar-se 

preceptivament, previsió en relació amb la qual s’haurien de tenir en 

compte, però, les excepcions legalment previstes.  

 

L’article 13 del projecte d’ordenança regula la transparència en l’activitat 

pública i, en el seu apartat 1 estableix que l’Ajuntament: “ha de difondre a 

través del seu portal de transparència com a mínim la informació 

establerta a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a 

la informació pública i bon govern, d’acord amb allò que disposa el Decret 

8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la 

informació pública”. És per això que convidem a reflexionar sobre la 

possibilitat d’ampliar les obligacions de la Corporació en matèria de 

publicitat activa, per incloure-hi aquella altra informació que, per les seves 

característiques, resulti idònia perquè la ciutadania sigui coneixedora de la 

presa de decisions i de les raons que les justifiquen, especialment quan 

comportin compromisos econòmics. Així per exemple, aquesta ampliació 

és factible mitjançant previsions en relació amb: 

 

- la publicació dels esborranys de les actes del Ple pendents d’aprovació, 

amb els advertiments corresponents. Aquesta mesura permetria garantir la 

publicació dels acords de manera immediata, amb independència de la 

data d’aprovació de l’acta, i es donaria compliment al mandat de l’article 6 

de la LTAIPBG que determina que la transparència requereix que la 

informació publicada sigui completa, veraç i actual. En aquest sentit 

l’article 206 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 

s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 

entitats locals preveu el següent: “podran expedir-se certificacions de les 
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resolucions i acords dels òrgans de govern i administració de les entitats 

locals, abans de ser aprovades les actes que els continguin, sempre que es 

faci l’advertiment en aquest sentit i condicionades als termes que acabin 

resultant de l’aprovació de l’acta corresponent”.     

 

- la publicació del responsable del contracte (cosa que es pot fer 

mitjançant la identificació del lloc de treball que ocupa) i les concretes 

atribucions que se li encomanen en cada cas, així com de les decisions i 

instruccions que pugui adoptar. Atesa la transcendència de les funcions 

que la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 

atribueix a aquest responsable, l’ampliació de les obligacions municipals 

de transparència en aquest sentit contribuiria a reduir les oportunitats de 

riscos per a la integritat en la fase d’execució del contracte.  

 

En segon lloc, pel que fa a la publicitat de l’agenda oficial, recollida a 

l’apartat 4 de l’article 13 del projecte d’ordenança, en consonància amb el 

que estableix l’article 55.1 c) de la LTAIPBG, volem recordar que des de 

l’Oficina hem aconsellat en diverses ocasions que quan s’abordi aquesta 

qüestió en la normativa local es reculli l’obligació, per part de les autoritats 

i els càrrecs públics, de no rebre a qui, tenint la condició de grup d’interès, 

no estigui inscrit al Registre de grups d’interès de Catalunya, o 

eventualment, al registre municipal que es creï a aquests efectes, ambdós 

regulats al Decret llei 1/2017, de 14 de febrer, pel qual es crea i regula el 

Registre de grups d'interès de Catalunya (en endavant DLRGIC).  

 

Pel que fa a les agendes, és imperativa la publicitat establerta en el 

precepte esmentat, però també és recomanable fer públiques les de 

qualsevol servidor públic que tingui contactes amb grups d’interès i, molt 

especialment, d’aquells servidors públics que tinguin la possibilitat d’influir 

en les decisions públiques (per exemple, mitjançant l’emissió d’informes o 

propostes). L’agenda publicada ha d’incloure tots els contactes, 

presencials i de qualsevol altre tipus (trucades telefòniques...) i ha de 

permetre que la ciutadania conegui l’objecte i els temes que s’han tractat 

en el contacte corresponent; no es pot limitar a descripcions genèriques 

escassament descriptives. També cal assegurar que es documenta 

qualsevol contacte amb el grup d’interès incorporant-hi la documentació 

que el grup d’interès ha lliurat a l’ens públic, documentació que també ha 

de ser accessible per a la ciutadania. La tramitació d’una ordenança 

municipal ofereix doncs una oportunitat per determinar el contingut mínim 

de les anotacions en les agendes que compleixi aquest objectiu.   
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Així mateix, aquestes disposicions administratives de caràcter general 

també són idònies per acollir una altra recomanació de l’Oficina: que la 

publicitat activa de les agendes sigui el més amplia possible i no es limiti a 

les relacions amb els grups d’interès, sinó que inclogui, en general, 

qualsevol reunió i específicament les mantingudes amb altres 

administracions, institucions o ens públics, amb sindicats i formacions 

polítiques (que podrien no encaixar en el concepte de grup d’interès), i fins i 

tot amb persones físiques, sens perjudici d'anonimitzacions en el cas que 

sigui escaient.  

 

En tercer lloc, suggerim revisar l’article 13.1 de l’ordenança projectada 

també per tal d’assegurar la seva concordança amb l’article 5.1 de la 

LTAIPBG i que estableix que la informació subjecta al règim de 

transparència s’ha de fer pública tant en les seus electròniques com en les 

pàgines web dels subjectes obligats.  

 

En quart lloc, suggerim revisar l’apartat 9 de l’article 13 del projecte 

d’ordenança per tal d’assegurar la seva concordança amb l’article 51 del 

Decret 8/2021, de 9 de febrer, que estableix que la “informació pública 

sol·licitada amb més freqüència” és aquella que hagi estat sol·licitada tres 

o més vegades en un període d'un any natural per persones sol·licitants 

diferents. 

 

En cinquè lloc, al nostre entendre correspon també a les ordenances locals 

en matèria de transparència desenvolupar i adaptar a la realitat municipal 

l’estructura organitzativa dedicada a donar compliment a les previsions de 

la LTAIPBG i el Decret 8/2021, de 9 de febrer, en matèria de publicitat 

activa. En el cas que ens ocupa, l’article 11 del projecte d’ordenança remet 

a un decret d’alcaldia la tasca de designar la Unitat d’Informació, prevista 

a l’article 3 del Decret 8/2021, de 9 de febrer. Per això volem recordar la 

importància que en aquest punt tindrà executar les previsions del projecte 

d’ordenança i desenvolupar la composició de la unitat d’informació, així 

com la necessitat de donar-hi publicitat.  

 

5. Dret d’accés a la informació pública 

El procediment per exercir el dret d’accés a la informació pública davant 

l’Ajuntament d’Almenar es troba regulat en el capítol tercer del Títol II de 

l’ordenança. Des de l’Oficina hem reiterat en diverses ocasions que, en el 

marc de les limitacions establertes en l’article 1.2 de la LPAC, el 

desenvolupament reglamentari de la tramitació concreta que ha de seguir 

dins l’Ajuntament el procediment previst per a l’exercici del dret d’accés 

previst a la LTAIPBG és una de les principals potencialitats de la normativa 



 

Al·legacions a l’Ordenança de transparència d’Almenar -3/2022-    8 

 

local. En relació amb el dret d’accés a la informació pública, l’article 19.2 

de la LTAIPBG determina, que: “Les administracions públiques, han 

d’adoptar les mesures organitzatives necessàries per a garantir el 

compliment del dret d’accés a la informació pública, d’acord amb el que 

estableix aquest títol”. 

 

Tot i que constatem que l’Ajuntament s’ha enfrontat a aquesta tasca en la 

norma reglamentària projectada, voldríem formular algunes 

consideracions.  

 

Primerament, l’apartat 1 de l’article 17 del projecte l’ordenança preveu que 

les sol·licituds d’accés a la informació pública es poden presentar per 

qualsevol mitjà (presencialment a l’Oficina d’Assistència en Matèria de 

Registres o electrònicament a través del tràmit accessible des del Portal de 

la transparència i la seu electrònica de l’Ajuntament d’Almenar), en 

consonància amb l’article 27.1 de la LTAIPBG. Atenent a les previsions de 

l’article 27.2 de la LTAIPBG i de l’article 54 del Decret 8/2021, de 9 febrer, 

s’hauria de facilitar a la ciutadania un formulari electrònic específic i 

senzill, fàcilment accessible al portal de la transparència, sempre tenint en 

compte que la seva existència no pot excloure en cap cas el dret que 

assisteix la ciutadania de presentar la sol·licitud per qualsevol dels mitjans 

admesos per la normativa d’aplicació, d’acord amb les disposicions dels 

articles 13, 14 i 66 de la LPAC. 

 

En segon lloc, recomanem revisar el redactat de l’apartat 10 de l’article 17, 

en la mesura que dona peu a confusió en establir que les sol·licitud d’accés 

a la informació pública es resoldran, “al més aviat possible i, en qualsevol 

cas, en el termini màxim de trenta dies”. En aquest sentit, l’article 33 de la 

LTAIPBG determina que les sol·licituds d’accés a la informació pública es 

resoldran en el termini d’un mes (pel que fa al dies a quo, s’haurien de tenir 

en compte les previsions de l’article 71.2 del Decret 8/2021, de 9 de febrer).  

 

En relació amb això, de les disposicions generals en matèria de 

procediment administratiu a què farem referència a continuació es deriva 

que les expressions “un mes” i “trenta dies” no es poden utilitzar com a 

sinònimes, per la qual cosa el termini que preveu l’ordenança no coincideix 

amb el termini previst per la LTAIPB, i entra en contradicció amb la norma 

de rang legal.   

 

Així, l’article 30.4 de la LPAC estableix: “si el termini es fixa en mesos o 

anys, aquests es computaran a partir del dia següent a aquell en que es 

produeixi la notificació o publicació de l’acte en qüestió, o des del dia 
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següent a aquell en el qual es produeix l’estimació o desestimació per 

silenci administratiu. El termini conclourà el mateix dia en què es va 

produir la notificació, publicació o silenci administratiu del mes o l’any de 

venciment. Si en el mes de venciment no hi hagués dia equivalent a aquell 

en el qual va començar el còmput, s’entendrà que el termini expira l’últim 

dia del mes”.  

 

Quant als terminis expressats en dies, els punts 3 i 4 del mateix article 

disposen que aquests s’entendran hàbils excepte indicació en contra, i es 

començaran a comptar a partir del dia següent a la notificació, publicació 

o producció de silenci.  

 

Per tant, els terminis fixats en mesos es computen “en bloc” de la manera 

determinada per la Llei, mentre que en els terminis fixats en dies (hàbils 

com a regla general) només es computa de dilluns a divendres excepció 

feta que siguin festius. En aquests termes, un termini de 30 dies (hàbils) és 

força més ampli que un termini d’un mes. 

 

6. Reutilització de la informació 

La reutilització de la informació difosa per l’Ajuntament es troba regulada 

extensament a l’article 16 del projecte d’ordenança. Després de preveure, 

amb caràcter general, la no subjecció de la reutilització a l’obtenció 

d’autorització prèvia o pagament de taxes o preus públics, l’apartat 7 de 

l’article afirma que: “Si les característiques, els continguts, la naturalesa de 

la informació o els usos o les condicions de la reutilització ho justifiquen, la 

reutilització pot estar subjecta a una altra llicència específica o a 

autorització. Les condicions a què se sotmeti han de ser transparents, 

proporcionals, no poden limitar la competència ni ser discriminatòries.” 

 

Pel que fa a aquest assumpte volem recordar que la recomanació general 

és fomentar la no subjecció a llicència. Per tal de vetllar per la reutilització 

dels documents públics, l’article 4.1 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, 

sobre reutilització de la informació del sector públic (en endavant LRISP), 

deixa llibertat d’elecció a les administracions entre quatre modalitats, 

entre les quals trobem la no subjecció a cap mena de condicions. En tot 

cas, caldrà tenir en compte la previsió de l’art. 4.2 del mateix text legal, 

recentment modificat, que estableix textualment el següent: 

“2. La reutilización de documentos no estará sujeta a condiciones a menos que estas 
sean objetivas, proporcionadas, no discriminatorias y estén justificadas por un 
objetivo de interés público. En los supuestos de sujeción, las condiciones se fijarán 
en una licencia. 
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Los sujetos previstos en el artículo 2 podrán facilitar licencias-tipo para la 
reutilización de documentos, las cuales deberán estar disponibles en formato digital 
y ser procesables electrónicamente. 

De la mateixa manera, la LTAIPBG sembla apuntar en aquesta direcció en 

els seus articles 16.1 i 17.1, en els quals estableix: “Els subjectes obligats 

han de facilitar a les persones l’accés a la informació pública en format 

reutilitzable, per tal de millorar la transparència, generar valor a la societat 

i promoure la interoperabilitat entre les administracions, dins els límits 

establerts per la normativa sobre reutilització de la informació del sector 

públic” ; i “La reutilització de la informació pública és lliure i no està 

subjecta a restriccions, llevat dels supòsits en què, per via reglamentària, 

se sotmeti a l’obtenció d’una llicència de reconeixement de creative 

commons, per raó de la tutela d’altres drets o béns jurídics, o a la sol·licitud 

prèvia de l’interessat.” 

 

En cas que es consideri necessari subjectar la reutilització a un règim de 

llicència-tipus o autorització, en compliment de les previsions de l’article 

4.3 de la LRISP, també recollides a l’article 16.7 del text proposat, 

aconsellem determinar aquests supòsits en l’ordenança, per tal de donar 

compliment als mandats de claredat i transparència.    

 

En aquest mateix sentit des de l’Oficina recomanem regular les condicions 

generals per a la reutilització de la informació pública a l’ordenança 

municipal, com fan alguns consistoris, en la mesura que la incorporació 

d’aquestes previsions a disposicions normatives de caràcter general 

ofereix majors garanties de claredat, transparència i no discriminació, en 

consonància amb el mandat del ja citat article 4.3 de la LRISP. 

 

7. Formació i assistència 

És també una recomanació recurrent de les al·legacions presentades per 

aquesta Oficina que es prevegi la necessitat de fer accions de formació 

tant per al personal al servei de l’Ajuntament, com per al de les entitats 

dependents, així com disposar la duta a terme d’accions de difusió i 

sensibilització dirigides a la ciutadania. Aquestes mesures han de permetre 

vincular i implicar tots els agents en el compliment de les obligacions en 

matèria de transparència, així com assolir majors nivells d’eficàcia i 

eficiència. 

 

Per aquest motiu, destaquem la previsió que fa l’ordenança objecte 

d’aquestes al·legacions en la seva disposició addicional tercera en 

preveure accions formatives per tal de donar plena efectivitat a les 
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obligacions establertes per l’ordenança i la difusió i sensibilització per al 

conjunt de la ciutadania i les entitats del municipi. 

 

8. Publicitat de les sessions del Ple 

L’article 44 del projecte d’ordenança preveu, en les termes següents que: 

“les sessions del Ple es poden gravar excepte en el supòsit previst en 

l'article 70.1 de la Llei de bases del règim local. Als efectes de garantir el 

caràcter públic de les sessions es preveurà la seva difusió per mitjà de 

qualsevol mecanisme audiovisual o digital.” 

 

Des de l’Oficina recomanem que s’aprofiti l’oportunitat que ofereix la 

tramitació d’una norma de rang reglamentari per establir noves previsions 

encaminades a reforçar la transparència i la participació ciutadana. En 

opinió de l’Oficina, per tal de millorar els nivells de transparència és 

recomanable preveure, a més de l’enregistrament general de les sessions 

del Ple, la posada a disposició de la ciutadania de l’arxiu audiovisual al 

web de manera permanent, i no només durant la retransmissió en directe, 

sempre i quan es tinguin presents les restriccions que s’imposen en matèria 

de protecció de dades i els drets fonamentals dels ciutadans reconeguts a 

l’article 18 de la Constitució Espanyola. Per a un major reforç d’aquest 

principi, algunes normatives preveuen la possibilitat d'enregistrar 

lliurement les sessions per iniciativa particular, com semblaria que es 

preveu a l’article esmentat (art. 44.4) que podria resultar, però, no 

suficientment clar.” 

 

Ben cordialment,  

 
 
 
Miguel Ángel Gimeno Jubero 
Director de l’Oficina Antifrau de Catalunya 
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