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Antecedents

L'Oficina Antifrau de Catalunya (en endavant, OAC) és una institució especialment
dirigida a preservar la transparència i la integritat de les administracions i del personal
al servei del sector públic a Catalunya. L'OAC es confìgura com una eina per a impulsar
i reforçar les bones pràctiques en l'actuació pública. En aquest context s'emmarca la
potestat indicativa que la llei atorga a I'OAC, facultantla a assessorar i formular
propostes i recomanacions, les quals, d'acord amb I'article 13 d) de les Normes
d'actuació i de règim interior de I'OAC (en endavant, les NARI), es vehiculen a través de
la direcció de prevenció quan recauen sobre disposicions normatives vigents o en
tràmit d'aprovació.

El 19 de desembre de zor3 el Ple de l'.{iuntament de sant Just Desvern aprovà
inicialment el Reglament de funcionament intern del Consell municipal de salut de
Sant Just Desvern. D'acord amb el que disposa l'article +g.b) de la Llei 7/t985, de z
d'abril, reguladora de les bases de règim local, I'esmentat Reglament fou sotmès a
informació pública, pel termini de 3o dies hàbils, mitjançant edicte de l'Alcaldessa
accidental de lâjuntament de Sant Just Desvern de data go de desembre de zor3,
publicat al DOGC Núm. 6586, de 9 de gener de zor4.

En virtut de l'anterior, I'OAC, mitjançant ofici de data rz de febrer de zor4, tramet
escrit d'al.legacions al text del Reglament aprovat inicialment.

Mitjançant correu electrònic de 3 de març de 2e14, i en resposta a l'escrit d'al.legacions,
I'Ajuntament de Sant Just Desvern adjunta un document amb el nou text del
Reglament de referència, en què es destaquen les modificacions introduïdes arran de
les al.legacions presentades per I'OAC.

En data z8 d'abril de zot4 es fa públic al Butlletí Ofìcial de la Província de Barcelona el
text íntegre del Reglament de funcionament intern del Consell municipal de salut de
Sant Just Desvern, que fou aprovat pel ple de I'Ajuntament en sessió celebrada el z7 de
març de 2oL4. Aquesta publicació al BOP es feu constar al DOGC núm. 6618 de 8 e
maig de 2c14.

Actuacions de seguiment

Donant compliment a I'article 3o de les NARI,I'OAC ha dut a terme les corresponents
actuacions de seguiment, consistents en valorar les modifìcacions introduïdes en el text
del Reglament de funcionament intern del Consell municipal de salut de Sant Just
Desvern.

En aquest sentit, atès el text del Reglament fìnalment aprovat, i la resposta prèviament
adreçada per l'Ajuntament a I'OAC, convé arribar a les següents consideracions i
valoracions:
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Recomanacíons generals, En aquest primer apartat del seu escrit d'al.legacions,
l'Oficina Antifrau de Catalunya va suggerir tres aspectes que, al seu parer, el text de la
norma municipal inicialment aprovat hauria de millorar. Tots tres suggeriments han
estat finalment recollits al text final del Reglament aprovat:

(Ð D'una banda, la norma ha inclòs fìnalment, amb caràcter previ al seu articulat,
un Preàmbul integrador dels continguts que I'OAC suggeria a aquest efecte, la
qual cosa esdevé una necessària referència al marc i context en que s'encabeix el
nou Reglament: remissions a la normativa sectorial reguladora de la
participació en l'àmbit de la sanitat, cita dels reglaments municipals dels que la
nova iniciativa normativa porta causa, i referència expressa a la Recomanació
núm. R(zooo) S del Comitè de Ministres als Estats membres del Consell
d'Europa relativa al desenvolupament d'estructures de participació dels
ciutadans i pacients en el procés decisori en l'àmbit sanitari.

(ii) D'altra banda, tot considerant la brevetat del text normatiu proposat, que
s'integra per tan sols 8 articles i una disposició final, I'OAC suggeria substituir la
classificació per títols que contenia la versió inicial del Reglament per la
classificació per capítols, que finalment ha estat aprovada.

(iii) En darrer terme,la versió final del Reglament ha optat, d'acord amb el criteri de
I'OAC, per canviar l'inicial enunciat del títol r (actual Capítol r), "Principi
d'equitat", per la genèrica expressió "Disposicions generals", essent aquesta més
fidel i ajustada als continguts que s'hi regulen, relatius a la creació, naturalesa,
objecte i funcions del Consell municipal de salut de Sant Just Desvern.

Artícle t. Constítttcíó í nø;fttralesø jurídíco,, En relació a la definició del Consell
Municipal objecte de regulació, I'OAC suggeria, per raons de precisió terminològica,
substituir l'expressió "organisme", emprada pel precepte en diversos moments, per la d'
"òrgan". La nova redacció del Reglament sembla acollir aquesta recomanació;
tanmateix, però, tan sols procedeix a la substitució terminològica en el primer paràgraf
de I'article, mentre que oblida fer-ho en el segon.

Artícle g. Funcíons. Amb fonament en els articles zo i zt del Reglament Orgànic
Municipal vigent a Sant Just Desvern, i en els articles r i e del mateix Reglament
objecte d'al.legacions,I'OAC recorda que el Consell Municipal de Salut, com a òrgan de
participació i, per tant, de caràcter consultiu, ha de tenir atribuïda necessàriament la
facultat pròpia d'informe. Alhora, a I'escrit d'al.legacions es constata la manca de
referència expressa a aquesta facultat d'informe en la relació de funcions dispensada a
I'article g. La versió definitiva de la norma municipal assumeix el suggeriment i
introdueix a aquest efecte una nova lletra b) en la relació de funcions de l'òrgan en què
es fa palesa l'atribució consistent en"tenir caràcter consultíu als efectes d'ínformar les
iniciatíues en matèría de saluf'.

Artícle 4. Òrgans de gooertt Ateses les transcendents facultats documentals
inherents a la funció de secretaria del Consell, I'OAC recomana que aquesta funció
hauria de recaure precisament en una persona que tingui la condició de funcionari
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públic de I'Ajuntament, sense que sigui oportú fer coincidir la funció amb el/la cap de
I'Area de Serveis a la Persona (o persona delegada). L'article +.9 de la versió fìnal del
Reglament es fa ressò explícit de la nostra observació.

Artícle 6. Plenorrí. En la mesura que a l'apartat primer de l'article, en la seva versió
inicial, no s'especifìcava el nombre de membres que han de composar el plenari de
l'òrgan, I'OAC instava l'Ajuntament a fixar-ne el nombre màxim de components.
D'acord amb aquesta recomanació, la versió final del Reglament introdueix un nou
article 6.r.b. en el que "[e]sfxc un nombre màxím de go membres performar part del
Plenarí del ConseII".

Així mateix, i respecte de I'apartat desè de l'article, que establia inicialment que
"podran assfsfir aI ConseII les persones que ho desítgín a títol indiuídual, amb ueu
però sense uot", err el seu escrit d'al.legacions I'OAC observà que la redacció induia a
dubte sobre l'autèntic caràcter públic de les sessions del Consell, tot incidint en la
diferència entre un dret a ser escoltat al final de les sessions, i un dret a intervenir en el
seu decurs, és a dir, abans de la finalitzacií de la sessió, tenint en compte que només en
aquest darrer supòsit la participació ciutadana podrà influir en el procés decisori. Arran
d'aquest suggeriment, la Corporació local modifica el text de l'apartat desè de l'article
en el sentit d'afegir explícitament que "les sessron s del ConseII tenen caràcter pitblic", i
que, "[a]l;ânal de cada sessfó ordínàría hi hauràun torn de precs í preguntes en què
hi podrà partícípar eI p{tblíc".

Disposrcrons ¡Encls. Respecte de la primera de les disposicions, que al.ludeix a
I'aplicació supletòria del Reglament Orgànic Municipal i a la legislació de règim local,
I'OAC advertí I'absència de cap referència expressa a aquest efecte al Reglament de
Participació ciutadana vigent al municipi, tenint en compte que la norma proposada
rau essencialment en el mateix. I¿ versió final del Reglament assumeix aquesta
observació i incorpora en el text d'aquesta primera disposició fìnal l'explícita cita al
Reglament de Participació Ciutadana.

AJ seu torn, des de I'OAC es suggereix incorporar un nou apartat que prevegi que el
Reglament objecte d'al.legacions es faci constar com annex a la relació de consells
sectorials del Reglament de Participació Ciutadana. En atenció a això,la versió final del
Reglament incorpora aquesta previsió a mode d'una nova 2a disposició fìnal.

Conclusions

Tant quantitativament com qualitativa, convé constatar que totes les deu al.legacions o
suggeriments fets per I'OAC han estat acollits a la versió fìnalment aprovada del
Reglament.

Atès que el seguiment de les actuacions permet mantenir actualitzada tota aquella
informació rellevant relacionada amb l'expedient i facilita la seva posada a disposició de
la ciutadania mitjançant el web corporatiu de I'Oficina, satisfent el compromís de
transparència de la institució envers la societat a la que serveix, proposem incloure, al
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quadre de l'apartat d'al.legacions de la pàgina web, el contingut que s'adjunta a I'Annex
r d'aquest informe.

Així mateix, i donant compliment a allò establert als articles zzizg de la Llei t4f zoo8,
les actuacions empreses per aquesta Oficina, les seves recomanacions i els
requeriments cursats en el present expedient d'al.legacions, així com la seva acollida en
el Reglament fìnalment aprovat, seran inclosos en la memòria anual de I'OAC de I'any
2ot4. A aquest efecte s'adjunta com a Annex z al present informe, document amb les
propostes de text, en versió tant abreujada com extensa, per a la seva inclusió en la
memòria anual de I'OAC de zor4.

Amb aquestes actuacions es dóna per finalitzat el seguiment de les al.legacions al
Reglament de funcionament intern del Consell municipal de salut de Sant Just
Desvern.

Barcelona, 9 de maig de zot4

Tècnic jurista Director de l'Ofìcina Antifrau de Catalunya
Vistiplau

4
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ANNEX 1
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ANNEX 2
Proposta de text per a incloure en la memòria de I'OAC 2OL4

Versió abreujada

Totes les al.legacions efectuades a la versió inicialment aprovada del Reglament de
funcionament intern del Consell municipal de salut de Sant Just Desvern han estat
acollides per la Corporació. Tot i que algunes d'elles tenen caràcter formal i de tècnica
legislativa, altres incideixen en aspectes clau per a la transparència i la participació
ciutadana en l'àmbit municipal sanitari. En aquest sentit, és de destacar la inclusió en
la versió definitiva de la norma d'un Preàmbul amb la necessària referència al marc
normatiu en matèria de particþació en l'àmbit de la sanitat. La versió finalment
aprovada del Reglament també passa a incloure, entre la relació de funcions del nou
òrgan, de caràcter consultiu, la facultat pròpia d'informe; fa recaure la funció de
secretaria en una persona que ostenti la condició de funcionari públic; i reconeix
expressament el caràcter públic de les sessions del plenari del Consell, la qual cosa
garanteix el dret de la ciutadania a intervenir-hi en el seu decurs.

Versió ertensa

1. Antecedents

El 19 de desembre de zor3 el Ple de l'Ajuntament de sant Just Desvern aprovà
inicialment el Reglament de funcionament intern del Consell municipal de salut de
Sant Just Desvern. D'acord amb el que disposa I'article 49.b) de la Llei 7/tg81, de z
d'abril, reguladora de les bases de règim local, I'esmentat Reglament fou sotmès a
informació pública, pel termini de 3o dies hàbils, mitjançant edicte de I'Alcaldessa
accidental de I Ajuntament de Sant Just Desvern de data 3o de desembre de zor3,
publicat al DOGC Núm. 6556, de 9 de gener de zor4.

En virtut de I'anterior, I'OAC, mitjançant ofici de data rz de febrer de zot4, tramet
escrit d'al.legacions al text del Reglament aprovat inicialment.

Mitjançant correu electrònic de B de març de 2oL4, i en resposta a I'escrit d'al.legacions,
l'Ajuntament de Sant Just Desvern adjunta un document amb el nou text del
Reglament de referència, en què es destaquen les modificacions introduides arran de
les al.legacions presentades per I'OAC.

En data z8 d'abril de zot4 es fa públic al Butlletí Ofìcial de la Província de Barcelona el
text íntegre del Reglament de funcionament intern del Consell municipal de salut de
Sant Just Desvern, que fou aprovat pel ple de l'Ajuntament en sessió celebrada el z7 de
març de 2el4. Aquesta publicació al BOP es feu constar al DOGC núm. 6618 de 8 e
maig de 2ot4.

z. Extracte-resum de les al.legacions a la versió inicial del Reglament i
de la seva acollida en I'aprovació definitiva
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Reeomanacions gettero.ls. En aquest primer apartat del seu escrit d'al.legacions,
l'Ofìcina Antifrau de Catalunya va suggerir tres aspectes que, al seu parer, el text de la
norma municipal inicialment aprovat hauria de millorar. Tots tres suggeriments han
estat finalment recollits al text final del Reglament aprovat:

(iv) D'una banda, la norma ha inclòs finalment, amb caràcter previ al seu
articulat, un Preàmbul integrador dels continguts que I'OAC suggeria a
aquest efecte, la qual cosa esdevé una necessària referència al marc i context
en que s'encabeix el nou Reglament: remissions a la normativa sectorial
reguladora de la participació en l'àmbit de la sanitat, cita dels reglaments
municipals dels que la nova iniciativa normativa porta causa, i referència
expressa a la Recomanació núm. R(zooo -sic-) S del Comitè de Ministres
als Estats membres del Consell d'Europa relativa al desenvolupament
d'estructures de participació dels ciutadans i pacients en el procés decisori
en l'àmbit sanitari.

(v) D'altra banda, tot considerant la brevetat del text normatiu proposat, que
s'integra per tan sols 8 articles i una disposició fìnal, I'OAC suggeria
substituir la classifìcació per títols que contenia la versió inicial del
Reglament per la classificació per capítols, que finalment ha estat aprovada.

(vi) En darrer terme, la versió final del Reglament ha optat, d'acord amb el
criteri de I'OAC, per canviar l'inicial enunciat del títol r (actual Capítol r),
"Principi d'equitat", per la genèrica expressió "Disposicions generals",
essent aquesta més fìdel i ajustada als continguts que s'hi regulen, relatius a
la creació, naturalesa, objecte i funcions del Consell municipal de salut de
Sant Just Desvern.

Artíele t. Constífrtcíó ínø:turo'lesajurídícø. En relació a la definició del Consell
Municipal objecte de regulació, I'OAC suggeria, per raons de precisió terminològica,
substituir I'expressió "organisme", emprada pel precepte en diversos moments, per la d'
"òrgan". La nova redacció del Reglament sembla acollir aquesta recomanació;
tanmateix, però, tan sols procedeix a la substitució terminològica en el primer paràgraf
de l'article, mentre que oblida fer-ho en el segon.

Artícle g. Funcíons. Amb fonament en els articles zo i zt del Reglament Orgànic
Municipal vigent a Sant Just Desvern, i en els articles r i e del mateix Reglament
objecte d'al.legacions,I'OAC recorda que el Consell Municipal de Salut, com a òrgan de
participació i, per tant, de caràcter consultiu, ha de tenir atribuida necessàriament la
facultat pròpia d'informe. Alhora, a l'escrit d'al.legacions es constata la manca de
referència expressa a aquesta facultat d'informe en la relació de funcions dispensada a
I'article g. La versió definitiva de la norma municipal assumeix el suggeriment i
introdueix a aquest efecte una nova lletra b) en la relació de funcions de l'òrgan en què
es fa palesa I'atribució consistent en"tenír caràcter consultíu als efectes dlnformar les
iniciatíues en matèría de saluf'.

Artícle 4. Ôrgorns de gotterru Ateses les transcendents facultats documentals
inherents a la funció de secretaria del Consell, I'OAC recomana que aquesta funció
hauria de recaure precisament en una persona que tingui la condició de funcionari
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públic de l'Ajuntament, sense que sigui oportú fer coincidir la funció amb el/la cap de
I'Area de Serveis a la Persona (o persona delegada). L'article 4.3 de la versió fìnal del
Reglament es fa ressò explícit de la nostra observació.

Artícle 6. Plenoirí. En la mesura que a l'apartat primer de l'article, en la seva versió
inicial, no s'especifìcava el nombre de membres que han de composar el plenari de
l'òrgan, I'OAC instava lAjuntament a fixar-ne el nombre màxim de components.
D'acord amb aquesta recomanació, la versió final del Reglament introdueix un nou
article 6.r.b. en el que "[e]s"¡1xc un nombre màxím de So membres per formar part del
Plenarí del ConseII".

Així mateix, i respecte de I'apartat desè de l'article, gü€ establia inicialment que
"podran assrsfír aI ConseII (es persones que ho desítgin a títo| indíuídual, amb ueu
però sense uot", en el seu escrit d'al.legacions I'OAC observà que la redacció induia a
dubte sobre l'autèntic caràcter públic de les sessions del Consell, tot incidint en la
diferència entre un dret a ser escoltat al final de les sessions, i un dret a intervenir en el
seu decurs, és a dir, abans de la finalitzacií de la sessió, tenint en compte que només en
aquest darrer supòsit la participació ciutadana podrà influir en el procés decisori. Arran
d'aquest suggeriment, la Corporació local modifìca el text de l'apartat desè de I'article
en el sentit d'afegir explícitament que "les sessron s del ConseII tenen caràcter pttblic", i
que, "[a]lfnal de cada sessíó ordínàría hí haurà un torn de precs í preguntes en què
hi podrà particípar eI públic" .

Disposrcions.¡ñnals. Respecte de la primera de les disposicions, que al.ludeix a
I'aplicació supletòria del Reglament Orgànic Municipal i a la legislació de règim local,
I'OAC advertí I'absència de cap referència expressa a aquest efecte al Reglament de
Participació ciutadana vigent al municipi, tenint en compte que la norma proposada
rau essencialment en el mateix. La versió fìnal del Reglament assumeix aquesta
observació i incorpora en el text d'aquesta primera disposició final l'explícita cita al
Reglament de Participació Ciutadana.

Al seu torn, des de I'OAC es suggereix incorporar un nou apartat que prevegi que el
Reglament objecte d'al.legacions es faci constar com annex a la relació de consells
sectorials del Reglament de Participació Ciutadana. En atenció a això,la versió fìnal del
Reglament incorpora aquesta previsió a mode d'una nova 2a disposició final.

3. Valoració general

Tant quantitativament com qualitativa, convé constatar que totes les deu al.legacions o
suggeriments fets per I'OAC han estat acollits a la versió fìnalment aprovada del
Reglament.

En compliment d'allò disposat a I'article 2g de la Llei t4f zoo8, de 5 de novembre, de
l'Oficina Antifrau de Catalunya, es fan constar en la memòria anual de I'OAC de zor4
les actuacions empreses per aquesta Oficina en relació al present expedient.




