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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 configura 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 l’OAC, facultant-la a assessorar i formular 
propostes i recomanacions les quals, d’acord amb l’article 13 d) de les Normes 
d’actuació i de règim interior de l’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.  
 
En sessió ordinària de data 2 de desembre de 2013, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
va aprovar crear el Consell Municipal de Cultura de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú com a òrgan de participació sectorial en matèria de cultura. 
 
Les normes d’organització i funcionament del Consell Municipal de Cultura, d’acord 
amb el que disposa tant la lletra b) de l’article 178 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, 
com l’article 112 del Reglament orgànic municipal, fou objecte d’informació pública, per 
un termini de 30 dies comptadors a partir de l’endemà del 7 de gener, mitjançant edicte 
de l’Ajuntament de 17 de desembre de 2013, publicat al BOPB de 7 de gener de 2014. 
 
En virtut de l’anterior, el 5 de febrer de 2014 va tenir sortida un escrit amb les 
al�legacions d’aquesta Oficina al Reglament de referència. 
 
El 18 de juny de 2014, en fase de seguiment s’envia un escrit per tal que l’Ajuntament 
informi a aquesta Oficina sobre quin és l’estat de tramitació de la disposició normativa.  
 
El 22 d’agost de 2014 es rep resposta a l’escrit de seguiment en què s’informa que el Ple, 
en sessió ordinària de data 28 de juliol de 2014, va aprovar desestimar en la seva 
totalitat les al�legacions presentades per l’Oficina Antifrau.  
 
En el mateix Ple s’aprova definitivament la creació del Consell Municipal de Cultura i 
les seves normes d’organització i funcionament.  
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Actuacions de seguiment 
 
Donant compliment a l’article 30 de les NARI, l’OAC ha dut a terme les corresponents 
actuacions de seguiment, consistents en demanar la informació relativa a l’estat de la 
norma i valorar les modificacions introduïdes en el text definitiu de les Normes 
d’Organització i Funcionament del Consell Municipal de Cultura de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
Després d’haver rebut resposta de l’Ajuntament cal apuntar que aquest ha desestimat 
en la seva totalitat les al�legacions presentades per l’OAC. No obstant, cal fer les 
següents valoracions:  
 
A l’article 1 del text examinat, l’Oficina proposava que, des d’un punt de vista sistemàtic 
l’article passes a formar part del preàmbul. D’altra banda, es suggeria que al preàmbul 
es fes referència, com a mínim, a dos reglaments de l’Ajuntament dels que la present 
iniciativa porta causa, el Reglament Orgànic Municipal i el Reglament de Participació 
Ciutadana, ambdues disposicions regulen importants aspectes relatius als consells 
municipals que necessàriament hauran de ser tinguts en compte a l’hora d’interpretar i 
aplicar la present norma. 
 
A l’article 2, anomenat “Objectius Generals”, l’OAC troba a faltar com a objectiu el 
corresponent a la “participació i el control municipals”. Aquest objectiu sí que apareix 
als reglaments més amunt esmentats.  
 
A l’article 3, relatiu a les competències i funcions es suggereix que s’afegeixi com a tasca 
de l’òrgan, l’elaboració d’una memòria anual que possibiliti el retiment de comptes 
sobre l’activitat duta a terme.    
 
A l’article 4, relatiu a la composició del Consell, es suggereix que donat que no es 
concreta el nombre de membres del Consell aquest sigui concretat. Amb relació a les 
funcions de secretaria dels òrgans, l’OAC suggereix que s’indiqui que la funció només 
pot ser duta a terme per persona que tingui la condició de funcionari públic de 
l’Ajuntament.  
 
A l’article 5, relatiu als òrgans del Consell es suggereix que el seu contingut sigui 
incorporat a l’anterior article 4 relatiu a la composició del Consell. A més es suggereix 
afegir a dita composició la figura de la secretaria (previsió continguda en l’article 93.1 
del Reglament de Partició Ciutadana).  
  
En relació amb l’article 7 centrat en el funcionament del Consell Plenari es suggereix 
que s’incorpori expressament al text que les sessions dels òrgans de participació són 
públiques. Així mateix, es suggereix que es facin públics tant els acords com les actes de 
les sessions o aquells que hagin estat adoptats. 
 
És l’article 8 el que regula la Comissió Permanent. Es constata que en la seva 
composició queden excloses tant les entitats com els ciutadans. Aquí l’OAC considera 
que no pot fiscalitzar aquesta decisió d’oportunitat política però sí que adverteix que 
incloure algun representant de la societat civil seria una opció més coherent amb la 
naturalesa participativa de l’òrgan que aquesta norma vol regular.  
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A la disposició final en que s’atribueix al President la facultat de desplegar el present 
text normatiu l’OAC suggereix que dita potestat recaigui sobre el propi Consell, òrgan 
col�legiat de naturalesa participativa.  
 
Finalment, al mateix precepte, es suggereix que s’afegeixi un apartat en el sentit de 
preveure que la creació del Consell Municipal de Cultura així com que aquestes normes 
d’organització i funcionament es facin  constar com annex al Reglament de Participació 
Ciutadana.   

 
Conclusions   
 
Cap dels suggeriments de l’OAC han estat acceptats.  
 
Així mateix, l’ens local no ha donat cap justificació dels motius pels quals ha pres 
aquesta decisió. 

 
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 l’Oficina, satisfent el compromís de 
transparència de la institució envers la societat a la que serveix, proposem incloure al 
quadre de l’apartat d’al�legacions de la pàgina web el contingut que s’adjunta a l’Annex 
1 d’aquest informe. 
  
D’acord amb allò establert als articles 22 i 23 de la Llei 14/2008, i articles 30.2 i 37 de 
les NARI,  s’adjunta com a Annex 2 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 l’OAC de 2014, en què s’identifiquen les actuacions empreses per aquesta Oficina, les 
seves recomanacions i requeriments cursats en el present expedient d’al�legacions, així 
com la seva acollida en el text finalment aprovat 
 
Amb aquestes actuacions es dóna per finalitzat el seguiment de les al�legacions a les 
Normes d’Organització i Funcionament del Consell Municipal de Cultura de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  
 
 
Barcelona, 18 de setembre de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mar Cardona Martínez Daniel de Alfonso Laso 
Tècnic jurista Director de l’Oficina Antifrau de Catalunya                                   
 Vistiplau                
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     ANNEX 1 
Proposta de text per al quadre d’al·legacions de la pàgina web de 

l’OAC  
 
 
 

Iniciativa 
Normativa  

Institució 
promotora 

Al�legacions 
de l’Oficina 
Antifrau 

Resposta  Text aprovat Informe de 
tancament 
del 
seguiment 

Normes 
d’Organització i 
Funcionament del 
Consell Municipal 
de Cultura  

Ajuntament 
de Vilanova i 
la Geltrú 

5/02/2014 22/08/2014 Normes 
d’organització 
i 
funcionament 
del Consell 
Municipal de 
Cultura  
 
(BOPB de 28 
d’agost de 
2014) 

18/09/2014 
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ANNEX 2 
Propostes de text per a la memòria anual de 2014 

 
Versió abreujada 
 
L’Oficina Antifrau va suggerir fer modificacions a 8 articles del text  relatiu a les 
Normes d’Organització i Funcionament del Consell Municipal de Cultura de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. L’OAC suggeria que en el Preàmbul de la Norma 
es fes referència a dos reglaments relacionats amb la present iniciativa, d’una banda el 
Reglament Orgànic Municipal  i d’altra banda el Reglament de Participació Ciutadana 
donat que ambdues disposicions regulen importants aspectes relatius als consells 
municipals.  
 
L’OAC suggereix que entre els objectius que descriuen el text s’incorpori el de 
“participació i control municipals”, objectiu que ja apareix reconegut als reglaments 
anteriorment citats. 
 
En relació amb les competències i funcions del Consell Municipal de Cultura, l’OAC 
suggereix que s’afegeixi com a tasca l’elaboració de una memòria anual que possibiliti el 
rendiment de comptes sobre l’activitat duta a terme.  
 
Pel que fa a la composició del Consell, es suggereix que es fixi un nombre 
predeterminat de persones que hagin d’integrar el Ple del Consell, donat que el text 
considerat no concreta el nombre de membres de l’òrgan. Així mateix, es suggereix que 
s’afegeixi com a òrgan del Consell la figura de la Secretaria.  
 
Per tal de fomentar la transparència, l’OAC suggereix que les sessions dels òrgans de 
participació siguin públiques i que també es facin públics tant els acords com les actes 
de les sessions o aquells que hagin estat adoptats.  
 
Així mateix, l’OAC posa de relleu que ha advertit que en la composició de la Comissió 
permanent queden excloses tant les entitats com la ciutadania, l’OAC s’inclina, i així ho 
fa saber, per una composició més participativa de l’òrgan que inclogui aquestes dues. 
 
Finalment, l’OAC considera més raonable que la potestat de desenvolupar les normes 
d’organització i funcionament del Consell Municipal de Cultura recaigui sobre el propi 
Consell, com a òrgan col�legiat que és i no només sobre el seu President tal i com recull 
el text analitzat. 
 
Convé destacar que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en sessió ordinària de data 28 
de juliol de 2014 va aprovar, entre d’altres, desestimar les al�legacions presentades per 
l’OAC.  La decisió de no incorporar cap dels suggeriments de l’OAC no ha anat 
acompanyada de cap justificació ni argumentació per part de l’ens municipal, raó per la 
qual no es poden conèixer quines són les raons de fons que han conduit a la seva 
desestimació.  
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Versió extensa 
 
 

1. Antecedents 
 
 

En sessió ordinària de data 2 de desembre de 2013, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
va aprovar crear el Consell Municipal de Cultura com a òrgan de participació sectorial 
en matèria de cultura. 
 
En virtut de l’anterior, el 5 de febrer de 2014 va tenir sortida un escrit amb les 
al�legacions d’aquesta Oficina al Reglament de referència. 
 
 

2. Extracte-resum de les al�legacions a la versió inicial del  Reglament i 
de la seva acollida en l’aprovació definitiva 

 
 
Article 1. Preàmbul 
 
L’OAC proposava que, des d’un punt de vista sistemàtic l’article passes a formar part 
del preàmbul. D’altra banda, es suggeria que al preàmbul es fes referència, com a 
mínim, a dos reglaments de l’Ajuntament dels que la present iniciativa porta causa, el 
Reglament Orgànic Municipal i el Reglament de Participació Ciutadana, ambdues 
disposicions regulen importants aspectes relatius als consells municipals que 
necessàriament hauran de ser tinguts en compte a l’hora d’interpretar i aplicar la 
present norma. 
 
Article 2. Objectius Generals 
 
L’OAC troba a faltar com a objectiu el corresponent a la “participació i el control 
municipals”. Aquest objectiu sí que apareix als reglaments més amunt esmentats.  
 
Article 3. Competències i funcions 
 
Es suggereix que s’afegeixi com a tasca de l’òrgan, l’elaboració d’una memòria anual 
que possibiliti el retiment de comptes sobre l’activitat duta a terme.    
 
Article 4. Composició del Consell 
 
Es suggereix que, donat que l’article, no concreta el nombre de membres del Consell 
aquest sigui concretat. Amb relació a les funcions de secretaria dels òrgans, l’OAC 
suggereix que s’indiqui que aquesta funció només pot ser duta a terme per persona que 
tingui la condició de funcionari públic de l’Ajuntament.  
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Article 5. Òrgans del Consell 
 
Es suggereix que el seu contingut sigui incorporat a l’anterior article 4 relatiu a la 
composició del Consell. A més es suggereix afegir a dita composició la figura de la 
secretaria (previsió continguda en l’article 93.1 del Reglament de Partició Ciutadana).  
  
Article 7. El Consell Plenari 
 
Es suggereix que s’incorpori expressament al text que les sessions dels òrgans de 
participació són públiques. Així mateix, es suggereix que es facin públics tant els acords 
com les actes de les sessions o aquells que hagin estat adoptats. 
 
Article 8. Comissió Permanent.  
 
Es constata que en la seva composició tal i com s’ha redactat, queden excloses tant les 
entitats com la ciutadania. Aquí l’OAC considera que tot i que no pot fiscalitzar aquesta 
decisió d’oportunitat política sí que adverteix que incloure algun representant de la 
societat civil seria una opció més coherent amb la naturalesa participativa de l’òrgan 
que aquesta norma vol regular.  
 
Disposició Final 
 
S’atribueix al President la facultat de desplegar el present text normatiu l’OAC 
suggereix que dita potestat recaigui sobre el propi Consell, òrgan col�legiat de 
naturalesa participativa.  
 
Finalment, al mateix precepte, es suggereix que s’afegeixi un apartat en el sentit de 
preveure que la creació del Consell Municipal de Cultura així com les seves normes 
d’organització i funcionament, s’han de fer constar com annex al Reglament de 
Participació Ciutadana.   
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3. Valoració general 
 

Convé destacar que cap dels suggeriments fets per aquesta Oficina ha sigut tingut en 
consideració per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  La decisió de no incorporar cap 
dels suggeriments de l’OAC no ha anat acompanyada de cap justificació ni 
argumentació, raó per la qual no es poden conèixer quines són les raons de fons que 
han conduit a la seva desestimació. No obstant, l’OAC continua sostenint la tesi segons 
la qual les al�legacions i suggeriments fets pretenen incidir i poden millorar 
particularment aquells aspectes del text que guarden relació amb els àmbits de la 
transparència i la integritat de les administracions i del personal al servei del sector 
públic de Catalunya.  
 


