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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 personaì
al servei del sector públic a Catalunya. L'OAC es configura com una eina per a impulsar
i reforçar les bones pràctiques en I'actuació pública. En aquest context s'emmarca la
potestat indicativa que Ia 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 z9 de gener de zot4 es va aprovar inicialment el Reglament orgànic d'organització i
funcionament dels serveis de comunicació municipals de l'Hospitalet de Llobregat.

El Reglament Orgànic d'organitzaciô i funcionament dels serveis de comunicació
municipals de l'Hospitalet d'acord amb el que disposa tant la lletra b) de I'article r78
del Decret legislatiu zf zoog, de z8 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, com I'article \t2 del Reglament orgànic
municipal, fou objecte d'informació pública, per un termini de 3o dies a comptar del
següent a l'última publicació oficial de l'anunci.

En virtut de l'anterior, el t7 de març de 2or4 va tenir sortida un escrit amb les
al.legacions d'aquesta Oficina al Reglament de referència.

Et rB de juliol de zor4 es rep resposta a I'escrit d'al.legacions en què s'adjunta
certificació de l'acord del ple de sessió ordinària de z7 de maig de zor4 pel qual es

resolen les al.legacions presentades i s'aprova defìnitivament el reglament orgànic
d'organització i funcionament del serveis de comunicació municipals.
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Actuacions de seguiment

Donant compliment a I'article Bo de les NAR[, I'OAC ha dut a terme les corresponents
actuacions de seguiment, consistents en reclamar la valoració de les al.legacions de
I'OAC i considerar les modificacions introduïdes en el text definitiu del Reglament
Orgànic d'organització i funcionament dels serveis de comunicació municipals de
l'Hospitalet, així com la resposta donada per aquest Ajuntament a les al.legacions de
I'OAC.

Atès el text del Reglament definitivament, i la resposta de I'Ajuntament de I'Hospitalet
de Llobregat, convé arribar a les següents consideracions i valoracions:

Artìcle 5. Missions del serueípúblíc d.els SCML'H.

Aquest article descriu de forma genèrica quina és la missió del servei públic. L'Oficina
Antifrau suggereix que I'esmentat apartat sigui modificat en la seva redacció per tal
d'incloure la difusió de les sessions públiques dels òrgans municipals de manera que es
pugui garantir a la ciutadania que conegui el procés de presa de decisions municipal
amb ìa màxima amplitud possible. Amb la mesura proposada es tracta de garantir que
els successius contractes programa a que fa referència I'article 8 hagin d'incloure
necessàriament, entre les obligacions de servei públic, la relativa a la retransmissió i
difusió del contingut íntegre de les sessions públiques.

En el text normatiu novament proposat per l'Ajuntament s'inclou aquesta proposta.

Artícle tg. Règírn defuneíonoLrz.elnrt del Consell Consultíu íAssessor.

Per tal de reforçar la transparència en la gestió del servei públic de comunicació
municipal, I'Oficina Antifrau suggereix que la mesura prevista a I'article 156.2 del Text
refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu
zf zoog, de z8 d'abril, consistent en que les sessions dels òrgans de participació siguin
públiques, sigui incorporada al text. Així mateix, es suggereix que es facin públics tant
els acords com les actes de les sessions en què aquells hagin estat adoptats. A tal efecte,
es suggereix com a vehicle idoni el web municipal.

L'Ajuntament estima els suggeriments i incorpora expressament ambdós elements; que
es facin públics les acords i les actes de les sessions dels òrgans de participació i que
aquesta publicitat es vehiculi mitjançant el web municipal.

Artícle t5. La Presídèncío. del Consell Executíuí de Progro;tno,cíó.

Donada la manca de previsió específica respecte de la forma en què ha de ser designada
la persona que hagi d'assumir el càrrec de President de Consell Executiu, des de
I'Oficina Antifrau es suggereix que sigui establerta la forma especifìca en què ha de ser
designada aclarint si és triada entre els propis membres de I'òrgan col.legiat, o
especifÌcant quins requisits o aptituds han de concórrer en dita persona per tal de poder
ser inclosa en la candidatura a que fa referència I'article r7.r. Aquest suggeriment és

acceptat i inclòs com segueix: "Ia seua designació s'integrarà en Ia candidatura
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proposodo de conformitat amb l'ort. lZ.1ihaurà de recaure enunopersonauinculada
ala gestió dels mitjans de comunicació municípals."

Artícle t9. Estatut persona.I dels tnetnbres del Consell Executíu í de
Progrannacíó.

Des de l'Oficina Antifrau se'n fan diversos comentaris i suggeriments:

i. En relació amb la remissió genèrica al règim d'incompatibilitats i prohibicions
establert a l'ordenament vigent, I'Oficina Antifrau considera que aquesta
remissió pot generar serioses dificultats en la seva aplicació atesa
I'heterogeneïtat dels membres del l'òrgan. Caldria distingir entre col.lectius.

Segons es desprèn de Ìa resposta municipal, s'estima el suggeriment i s'afegeix a
l'article que el règim d'incompatibilitats i prohibicions serà aplicable en atenció
a les circumstàncies personals dels membres del Consell Executiu i de
Programació.

ii. Així mateix, l'Ofìcina Antifrau planteja la reformulació de I'apartat tercer per tal
de fer extensiva la prohibició, no només a ìes empreses audiovisuals, sinó també
a la resta de mitjans relacionats en I'article z del Reglament. La motivació
d'aquest suggeriment rau en què no s'entén en
I'existència d'un eventuaÌ conflicte d'interessos
televisió, premsa escrita...).

què
la

modifica la situació de
classe de mitjà (ràdio,

lll.

La resposta de I'Ajuntament acull en la seva totalitat aquesta recomanació i
reformula l'enunciat del precepte establint que "els membres del Consell
executiu í de Programació de I'entítat gestora no poden tenir interessos en ens
relocionats amb els mitjans de comunicació (...)"

Es suggereix també que I'acord que finalment s'adopti sobre el conflicte
d'interès sigui comunicat de manera immediata al Consell Consultiu i Assessor i
que en I'adopció de I'acord que hagi de resoldre el conflicte d'interès no pugui
prendre part el membre afectat. EÌ nou text recull aquest aspecte.

Finalment, l'Ofìcina Antifrau suggereix que la declaració de no trobar-se en cap
causa d'incompatibititat o inelegibilitat tingui per objecte una relació dels
interessos de Ia persona que la formula. El nou text proclama que el declarant
inclouràlarelació dels seus interessos enl'àmbit dels mítjans de comunícació.
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Artícle zo. Cotnpetèncíes del Consell Executíuí de Progrannocíó.

Es recomana que al conjunt de funcions que el precepte enumera, s'afegeixi com a tasca
de l'òrgan, l'elaboració d'una memòria anual que possibiliti el retiment de comptes
sobre I'activitat duta a terme. Aquesta memòria i els documents en que es manifesti el
resultat del retiment de comptes han de ser públics.

L'Ajuntament acull aquesta apreciació i amplia les competències enumerades a l'article
zo.f) establint: 1..) elaborar la Memòría Anual dels SCML'H en Ia qual s'ínclourà la
seua ualoració econòmica i el grau de compliment del contracte progromo la qual
seràpúblíca".

Artìcle 24. Notnenornent del/de Ia Dírector/o dels mífro;ns de cotnuttics.cio
rnunícípols.

L'OAC considera raonable que fos presa en consideració la recomanació núm. g del
Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública, elaborat pel Laboratori
de Comunicació Pública de Ia UAB, l'any 2oo3, segons la qual els professionals
responsables dels mitjans de comunicació local de titularitat pública u[n]o han d'estar
supeditats als canvis que es produeixin als equips de govern o cada vegada que se

celebrin eleccions>. Per aquest motiu es suggereix que sigui valorada la conveniència
que el propi text del Reglament expliciti més clarament el perfil professional d'alta
direcció, definint les condicions d'idoneïtat, probitat i professionalitat necessàries per a
exercir el càrrec.

L'ens local estima el suggeriment mitjançant una nova redacció més respectuosa amb el
perfil professional de la figura del/ de la director/a dels mitjans de comunicació.

Així l'esmentat article queda com segueix: "Elfla Dírector/a serà noment/da pel Ple
entre persones amb títol superior uníuersítari en l'àmbít de la comunicoció que
acreditín experiència de gestió en mítjans de comunicació prèuia Ia seua selecció de
personol directiu i pel procediment recollit en aquest reglament per al nomenament
del Consell Executiu í, de Programacíó. La seua designació determinarò.la duracíó del
seu nomenemen4 i serà confirmat o reuocat amb motiu de la renouació total del
Consell Executiu í de Programacíó, podent ser renouot en el càrrec sense limitació
temporal".

Conclusions

Quantitativament, de les deu al.legacions que I'Oficina Antifrau va emetre, en relació
amb l'articulat del Reglament del Consell Municipal de l'Esport de l'Hospitalet de
Llobregat, convé destacar que totes elles, han estat acollides.

Qualitativament, convé constatar que la redacció de la norma ha millorat en termes de
transparència, retiment de comptes i participació ciutadana.
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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 I'Annex
t d'aquest informe.

D'acord amb allò establert als articles zz i zg de la Llei t4f 2oo8, i articles 3o.z i 37 de
les NARI, 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 zot4, 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 Regiament definitiu publicat al BOPB d'rr de juliol de zor4.

Amb aquestes actuacions es dóna per finalitzat el seguiment de les al'legacions al
Reglament Orgànic d'organització i funcionament dels serveis de comunicació
municipal de l'Hospitalet de Llobregat.

Barcelona, r5 de setembre de zor4

Mar Cardona Martínez
Tècnic jurista

Daniel Laso
Director l'Oficina Antifrau de Catalunya
Visti
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ANNEX 1
Proposta de text per al quadre d'al'legacions de la pàgina web de

l'oAc

Reglament orgànic
d'organització i
funcionament dels
serveis de
comunicació
municipals
(text inicial)

Ajuntament
de
l'Hospitalet
de Llobregat

t6/o\lzot4 t6loTlzot4 Reglament
Orgànic
d'Organització
i
Funcionament
dels serveis de
comunicació
municipals de
l'Hospitalet de
Llobregat.

(BOPB d'rr de
'iuliol de zot¿)

z5/o7/zot4

Institució
plon-rotorrr

N'legaciclns Resposta
de l'O1ìcina
Antifr¿'ru

hrfbrme de
t¿rncament
del

Text aplor-at

SC uiment

hriciativa
Nol'matir'¿r
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ANNEX 2
Propostes de text per a la memòria anual de 2Ot4

Versió abreujada

De les deu al.legacions que I'Oficina Antifrau va emetre en relació amb l'articulat del
Reglament Orgànic d'Organització i Funcionament dels Serveis de Comunicació
Municipals de l'Hospitalet de Llobregat cal destacar que totes elles has estat acollides:
els suggeriments s'han centrat en fomentar la transparència, pressupòsit ineludibles
per a facilitar la participació ciutadana. Així s'ha suggerit que una de les missions del
servei públic dels SCML'H sigui la de fer difusió de les sessions públiques dels òrgans
municipals així com que es facin públics els acords i les actes de les sessions en què
hagin estat adoptats. També es suggereix que sigui establerta la forma en què ha de ser
designada la persona que hagi d'assumir el càrrec de President del Consell Executiu i de
Programació. En relació al règim d'incompatibilitats dels membres del Consell Executiu
i de Programació, es fan diverses recomanacions, entre les que destaca el suggeriment
segons el qual per resoldre el conflicte d'interès no hi pot prendre part el membre
afectat i que la prohibició establerta en relació amb els interessos dels membres del
Consell, es faci extensiva a la resta de mitjans de comunicació i no només als
audiovisuals. Es recomana que el Consell Executiu i de Programació elabori una
memòria anual que possibiliti el retiment de comptes sobre l'activitat duta a terme i
fìnalment que pel nomenament del Director/a dels mitjans de comunicació municipals
s'exigeixi un perfil professional més definit.
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Versió extensa

1. Antecedents

EI z9 de gener de zot4 es va aprovar inicialment el Reglament orgànic d'organització i
funcionament dels serveis de comunicació municipals de i'Hospitalet de Llobregat, que,
d'acord amb el que disposa tant la lletra b) de l'article r78 del Decret legislatiu zf zoog,
de z8 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, com I'articie rrz del Reglament orgànic municipal, fou objecte d'informació
pública, per un termini de go dies.

El 18 de juliol de zot4 es rep resposta a l'escrit d'al.legacions en què s'adjunta
certificació de l'acord del ple de sessió ordinària de z7 de maig de zot4 pel qual es
resolen les al.legacions presentades i s'aprova defìnitivament el reglament orgànic
d'organització i funcionament del serveis de comunicació municipals que és publicat en
el BOPB d'rr de juliol de zor4.

z. Extracte-resum de les al.legacions a la versió inicial del Reglament i
de la seva acollida en I'aprovació definitiva

Artícle 5. jl4issíons del serueípúblíc dels SCML'H.

Aquest article descriu de forma genèrica quina és la missió del servei públic. L'Ofìcina
Antifrau suggereix que l'esmentat apartat sigui modificat en la seva redacció per tal
d'incloure Ia difusió de les sessions públiques dels òrgans municipals de manera que es
pugui garantir a la ciutadania que conegui el procés de presa de decisions municipal
amb la màxima amplitud possible. Amb la mesura proposada es tracta de garantir que
els successius contractes programa a que fa referència l'article 8 hagin d'incloure
necessàriament, entre les obligacions de servei públic, la relativa a la retransmissió i
difusió dels contingut íntegre de les sessions públiques.

En el text normatiu novament proposat per I Ajuntament s'inclou la difusió de les
sessions públiques dels òrgans municipals, garantint amb això que els successius
contractes programa a què fa referència I'article 8 hagin d'incloure necessàriament
entre les obligacions de serveis públic la relativa a la retransmissió i difusió del
contingut íntegre de les sessions públiques.

Artícle tg. Règùn defuncìonannent del Consell Consultíu iÁssessor.

Per tal de reforçar la transparència en la gestió del servei públic de comunicació
municipal, I'Oficina Antifrau suggereix que la mesura prevista a I'article 156.2 del Text
refós de la ìlei municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu
zf zoog, de z8 d'abril, consistent en que les sessions dels òrgans de participació siguin
públiques, sigui incorporada al text. Així mateix, es suggereix que es facin públics tant
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els acords com les actes de ìes sessions en què aquells hagin estat adoptats. A tal efecte,
es suggereix com a vehicle idoni el web municipaÌ.

LAjuntament estima els suggeriments i incorpora expressament ambdós elements; que
es facin públics les acords i les actes de les sessions dels òrgans de participació i que
aquesta publicitat es vehiculi mitjançant el web municipal.

Artícle tg. La Presídèncíq. del Consell Executíu í de Progroi¡no.cíó.

Donada la manca de previsió específica respecte de la forma en què ha de ser designada
la persona que hagi d'assumir el càrrec de President de Consell Executiu, des de
l'Oñcina Antifrau es suggereix que sigui establerta la forma especifica en què ha de ser
designada aclarint si és triada entre els propis membres de I'òrgan col'legiat, o

especificant quins requisits o aptituds han de concórrer en dita persona per tal de poder
ser inclosa en la candidatura a que fa referència l'article r7.r. Aquest suggeriment és

acceptat i inclòs com segueix: "la seua designacíó s'integrarà en la condidatura
proposada de conformitat omb I'art. t7.t i haurà de recaure en una persona uínculada
ala gestíó dels mitjans de comunicació municipals."

Artìcle tg. Estatut personal dels tnetnbres d.el ConseII Executíu í de
Progrannacíó.

Des de l'Oficina Antifrau se'n fan diversos comentaris i suggeriments:

i. En relació amb la remissió genèrica al règim d'incompatibilitats i prohibicions
establert a I'ordenament vigent, l'Ofìcina Antifrau considera que aquesta
remissió pot generar serioses dificultats en la seva aplicació doncs atesa
I'heterogeneïtat dels membres del l'òrgan, no és sufìcient una remissió genèrica
com la que es fa sense distingir entre col'lectius.

Segons es desprèn de la resposta municipal, s'estima el suggeriment i s'afegeix a
I'article que el règim d'incompatibilitats i prohibicions serà aplicable en atenció
a les circumstàncies personals dels membres del Consell Executiu i de
Programació.

ii. Així mateix l'Ofìcina Antifrau planteja la reformulació de l'apartat tercer per tal
de fer extensiva la prohibició, no només a les empreses audiovisuals, sinó també
a Ia resta de mitjans relacionats en I'article z del Reglament. La motivació
d'aquest suggeriment rau en què no s'entén en què modifica la situació de
l'existència d'un eventuaì conflicte d'interessos la classe de mitjà (ràdio,
televisió, premsa escrita...).

La resposta de I'Ajuntament acull en la seva totalitat aquesta recomanació i
reformula I'enunciat del precepte establint que "els membres del Consell
executíu í de Programació de I'entítat gestora no poden tenir interessos en ens

relacionats amb els mitjans de comunícació (...)"
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lu Es suggereix també que I'acord que fìnalment s'adopti sobre el conflicte
d'interès sigui comunicat de manera immediata al Consell Consultiu i Assessor i
que en I'adopció de l'acord que hagi de resoldre el conflicte d'interès no pugui
prendre part el membre afectat. El nou text recull aquest aspecte.

Finalment, I'Ofìcina Antifrau suggereix que la declaració de no trobar-se en cap
causa d'incompatibilitat o inelegibilitat tingui per objecte una relació dels
interessos de la persona que la formula. Així, el nou text proclama que el
declarant inclourà Ia relació dels seus ínteressos en I'àmbit dels mítjans de
comunicacíó.

Artícle 20. CoÌnpetèncíes del Consell Executíuí d.e Progrannacíô.

Es recomana que al conjunt de funcions que el precepte enumera, s'afegeixi com a tasca
de l'òrgan, l'elaboració d'una memòria anual que possibiliti el retiment de comptes
sobre I'activitat duta a terme. Aquesta memòria i els documents en què es manifesti el
resultat del retiment de comptes han de ser públics.

L'Ajuntament acull aquesta apreciació i amplia les competències enumerades a l'article
zo.f) establint: '1...) elaborar Ia Memòría Anuol dels SCML'H en lo qual s'inclourà la
seua ualoració econòmico í eI grau de compliment del contracte programo Ia quol
seràpública".

Artícle 24. Nornenor¡ne¡tt del/de la Dírector/a d.els míçjans de cotnutlríco,cíô
rnunìcípols.

L'OAC considera raonable que fos presa en consideració la recomanació núm. 3 del
Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública, elaborat pel Laboratori
de Comunicació Púbtica de la UAB, I'any 2oo3, segons la qual els professionals
responsables dels mitjans de comunicació local de titularitat pública u[n]o han d'estar
supeditats als canvis que es produeixin als equips de govern o cada vegada que se

celebrin eleccions>. Per aquest motiu es suggereix que sigui valorada la conveniència
que el propi text del Reglament expliciti més clarament el perfil professional d'alta
direcció, defìnint les condicions d'idoneïtat, probitat i professionalitat necessàries per a
exercir el càrrec.

L'ens local estima el suggeriment mitjançant una nova redacció més respectuosa amb el
perfil professional de la figura del/ de Ia director/a dels mitjans de comunicació.

Així I'esmentat article queda com segueix: "EI/la Dírector/a serà noment/da pel Ple
entre persones amb títol superíor uniuersitarí en l'àmbít de la comunícacíó que

acreditin experíèncía de gestíó en mítjans de comunicoció prèuía la seua selecció de

personal dírectíu i pel procedíment recollít en aquest regloment per aI nomenament
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del Consell Executiu í de Programacíó. La seua designacíô determínarà Ia duració del
seu nomenament, i serà confirmat o reuocat amb motíu de Ia renouació total del
Consell Executíu í de Progromació, podent ser renouat en el còrrec sense limítació
temporal".

3. Valoració general

Quantitativament, de les deu al.legacions que I'Oficina Antifrau va emetre destaquem
que totes elles han estat acollides.

Qualitativament, convé constatar que la redacció de la norma ha millorat notòriament
en termes de transparència, entre d'altres.

Amb aquestes actuacions es dóna per finalitzat el seguiment de les al.legacions al
Reglament Orgànic d'organització i funcionament dels serveis de comunicació
municipal de l'Hospitalet de Llobregat.

11


