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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
I'actuació pública. En aquest context s'emmarca la potestat indicativa que la llei
atorga a I'OAC, facultant-la a assessorar i formular propostes i recomanacions
les quals, d'acord amb l'article r3 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.

En el marc de la fase d'informació pública del Projecte de Reglament del Consell
Municipal de Serveis Socials del municipi de Sant Joan Despí (instrumentada
mitjançant edicte de 9 d'octubre de zor4 publicat al DOGC núm. 6Zz8 de t5
d'octubre de zor4) es van formular al.legacions i suggeriments per part de I'OAC
el zo de novembre de zol.4.

El 13 de març de 2ot;, l'Ajuntament informa de les valoracions de les
al.legacions presentades per I'OAC.
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Actuacions de seguiment

Donant compliment a l'article 3o de les NARI, I'OAC ha dut a terme les
corresponents actuacions de seguiment consistents, en aquest cas, en analitzar
quina ha estat Ia valoració de les al.legacions fetes per I'OAC.

Dels suggeriments i la seva recepció per part de l'ens local fem les següents
valoracions:

Article r. Constitució i naturalesa jurídica
En aquest precepte,I'OAC fa diverses propostes de modificació:

En primer lloc es suggereix que es faci constar expressament alguna expressió
indicativa de què el Consell municipal de Serveis Socials de Sant Joan Despí ha
de tenir "naturalesa col.legiada i funcions de caràcter deliberatiu, consultiu,
d'assessorament i proposta".

En segon lloc, es suggereix que el precepte prevegi que eì Reglament proposat té
naturalesa orgànica.

Igualment, I'OAC considera que seria oportú que s'indiqués el sistema de fonts
normatives que determinen el règim jurídic aplicable a l'òrgan municipal
participatiu.

S'accepta fer la referència a que el Consell Municipal de Serveis
Socials "és un òrgan col.legiat de participació comunitària per
l'assessorament i la consulta en matèria de serveis socials".

Així mateix, el nou text inclou el sistema de fonts normatives
aplicable al Consell.

No s'inclou l'esment a que el Reglament tingui naturalesa orgànica.

Article z. Objecte

L'OAC considera que el contingut d'aquest article atendria millor al títol de
"finalitats i objectius".

Aquesta consideració és tinguda en compte per l'ens municipal.

Així mateix, I'OAC considera que caldria ampliar les funcions i la finalitat del
Consell.

L'Ajuntament ha modificat el precepte en el sentit suggerit i ara diu:

"És la finalitat del present Consell integrar la participació de la
ciutadania (...)".
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"(...) són funcions del Consell l'elaboració de propostes, I'emissió
d'informes sobre matèries de competència municipal en relació a

serveis socials".

"Són objectius d'aquest Conseìl:

a) Debatre, fer propostes i suggeriments sobre les grans línies
estratègiques i els afers principals dels Serveis Socials al municipi
de Sant Joan Despí.

b) Crear un espai estable d'intercanvi d'informació general."

Article 3. Funcions

L'OAC recomana que el Reglament analitzat reculli algunes de les facultats
previstes en el Decret zozf zoo9, de zz de desembre dels òrgans de Participació
i de Coordinació del Sistema Català de Serveis Social que relaciona un llistat de
funcions que s'atribueixen als consells municipals de participació.

L'OAC troba en falta també que no es contempli la funció d'emetre informes a
iniciativa pròpia o de I'ajuntament sobre matèries de competència municipal, en
relació amb el territori o el sector material corresponent, en aquest cas el sector
dels serveis socials.

L'OAC posa de relleu allò establert a l'article 56 de la llei tzf zoo7, d'tt d'octubre
de Serveis Socials, que prescriu la necessitat que les administracions
competents en matèria de serveis socials estableixin processos de participació
en Ia planificació, la gestió i l'avaluació dels serveis socials.

S'inclou el suggeriment i el nou text redactat per l'ajuntament
estableix que les funcions del Consell són: "debatre, fer propostes i
suggeriments sobre les necessitats en matèria de Serveis Socials".

Articles 4 a j. Composició i el règim de funcionarnent
De manera trans'r¡ersal en els articles 4 a 7 es fan diverses recomanacions.
L'OAC creu que caldria considerar la necessitat que el mateix Reglament hagi de
distingir entre els diversos òrgans interns que, per a una major garantia de bon
funcionament del ConseìI, haurien de composar llur estructura orgànica, tot
definint-los regulant els aspectes bàsics de la seva composició i delimitant les
seves respectives funcions.

L'OAC considera que caldria preveure, a més del plenari, un òrgan col.legiat de
caràcter permanent i designat pel Plenari per tal de garantir el funcionament
àgil i dinàmic del Consell entre la celebració de les sessions del Plenari.

Amb relació a l'anterior, I'ens municipal considera "la no procedència
d'estimar el suggeriment relatiu a la creació d'un òrgan col.legiat de
caràcter perrnanent designat pel plenari per tal de garantir el
funcionament del consell entre les celebracions de les sessions del
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plenari, ja que de la nova redacció donada a I'article 7 del Reglament
es recull que el plenari pugui celebrar totes les sessions
extraordinàries que estimi adients per tal d'aprovar assumptes
d'especial rellevància".

Consideracions tranversals relacionades amb la transparència i
I'accés a la informació
En altre ordre de coses, I'OAC suggereix que en virtut del principi de
transparència i el dret d'accés a la informació, el Reglament hauria d'establir
expressament el deure imprescindible de publicar el referit reglament de
funcionament intern, un cop aquest sigui aprovat, als efectes d'assegurar el seu
coneixement per part de la ciutadania. També es proposa, que es facin públiques
les sessions de tots els òrgans col.legiats que integren I'estructura del consell i
que es doni deguda i suficient publicitat tant a les convocatòries de les sessions
com als acords finalment adoptats.

A I'article 7, s'ha afegit que les sessions (anuals ordinàries del plenari)
tindran caràcter públic i es donarà publicitat adient. El mateix es

regula respecte les actes de les sessions.

També s'ha modificat la Disposició Addicional en el sentit d'afegir
que es publicarà a la pàgina web de l'Ajuntament i en altres mitjans,
per tal d'assegurar el seu coneixement per la ciutadania (Règim
Intern aprovat)

Conclusions
Com a consideració prèvia general s'ha d'apuntar que els suggeriments de I'OAC
han tingut una bona acollida que ha quedat reflectida en el text final.

Dels nou suggeriments substancials que va proposar I'OAC, tan sols z han estat
rebutjats.

Qualitativament, hem de considerar que tots els suggeriments incorporats han
contribuït al foment de la transparència, la claredat i s'ha reduït ambigüitat de la
norma.

Així mateix cal dir que, la desestimació del suggeriment relatiu a la creació d'un
òrgan de caràcter permanent atén al fet que I'Ajuntament considera que al llarg
de l'articulat ja es recull I'objectiu que es pretenia per part de I'OAC. No obstant,
I'Ajuntament de Sant Joan Despí no es pronuncia sobre la naturalesa del
reglament.

D'acord amb allò establert als articles zz i zg de la Llei r4f zoo8, i articles 3o.z i
37 de les NARI, s'adjunta com a Annex z al present informe, document amb les

4



@
OECIM

OECATIUWA

propostes de text, en versió tant abreujada com extensa, per a la seva inclusió en
la memòria anual de I'OAC de zot5', en què s'identifìquen 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

al Projecte de Reglament del Consell Municipal de Serveis Socials de
l'Ajuntament de Sant Joan Despí.

Barcelona, 3 de juny de zor5

Mar Cardona Martínez

Tècnic jurista de I'Oficina Antifrau de

' Les presents al.legacions es van presentar a finals de zor4 i per aquest motiu \¡an passar a

ì'àr'ea de seguiment a principis de zor5. Això explica que no quedaren reflectides a la memòria
de zot4 i ho faran a la de zor5.

Laso

Ca
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ANNEX 1

Proposta de text per al quadre d'al'legacions de la pàgina web de
l'oAc

Al.legacions al
Projecte de
Reglament del
Consell Municipal
de Sant Joan Despí

Ajuntament
de Sant Joan
Despí
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ANNEX 2

Propostes de text per a la memòria anual de 2015

Versió abreujada
En el marc de la fase d'informació pública del Projecte de Reglament del Consell
Municipal de Serveis Socials de Sant Joan Despí, I'OAC va presentar les seves
al.legacions encaminades, fonamentalment, a incidir en la transparència i
I'accés a la informació i reforçar les bones pràctiques en l'actuació pública.

Així, I'OAC va fer un seguit de suggeriments com ara que el text recollís que el
Consell Municipal de Serveis Socials tingues naturalesa col.legiada o que el nou
text inclogués el sistema de fonts normatives aplicable al Consell.

Així mateix, es suggereix ampliar les funcions i la finalitat de Consell i que les
sessions anuals ordinàries del plenari tiguin caràcter públic.

Totes aquestes recomanacions han sigut acollides pel nou text del reglament.

Nogensmenys, I'OAC va considerar oportú recomanar que es crees un òrgan
col.legiat de caràcter permanent per tal de garantir el funcionament àgil i
dinàmic del Consell entre la celebració de les sessions del Plenari. En aquest
punt, l'Ajuntament va informar que considerava que la nova redacció donada a
l'article 7 deì Reglament ja recollia aquesta idea

Tota la informació sobre les presents al.legacions i el seu seguiment es poden
trobar a la web de I'OAC.
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Versió etûensa

Dins de la fase d'informació pública del Projecte de Reglament del Consell
Municipaì de Serveis Socials de Sant Joan Despí, publicat al DOCG número
67z8 de 15 d'octubre de 2or4, l'Oficina Antifrau va presentar escrit
d'al.legacions i suggeriments i l'Ajuntament en va informar sobre la seva
valoració:

Article r. Constitució i naturalesa jurídica
En aquest precepte, I'OAC fa diverses propostes de modificació:

En primer lloc es suggereix que es faci constar expressament alguna expressió
indicativa de què el Consell municipal de Serveis Socials de Sant Joan Despí ha
de tenir "naturalesa col.legiada i funcions de caràcter deliberatiu, consultiu,
d'assessorament i proposta".

En segon lloc, es suggereix que el precepte prevegi que el Reglament proposat té
naturalesa orgànica.

Igualment, I'OAC considera que seria oportú que s'indiqués el sistema de fonts
normatives que determinen el règim jurídic aplicable a l'òrgan municipal
participatiu.

S'accepta fer la referència a que el Consell Municipal de Serveis
Socials "és un òrgan col.legiat de participació comunitària per
I'assessorament i la consulta en matèria de serveis socials".

Així mateix, el nou text inclou el sistema de fonts normatives
aplicable al Consell.

No s'inclou I'esment a que el Reglament tingui naturalesa orgànica.

Article z. Objecte

L'OAC considera que el contingut d'aquest article atendria millor al títol de
"fìnalitats i objectius".

Aquesta consideració és tinguda en compte per I'ens municipal.

Així mateix, I'OAC considera que caldria ampliar les funcions i la finalitat del
Consell.

L'Ajuntament ha modificat el precepte en el sentit suggerit i ara diu:
"És la finalitat del present Consell integrar la participació de la
ciutadania (...)".
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"(...) són funcions del Consell I'elaboració de propostes, l'emissió
d'informes sobre matèries de competència municipal en relació a
serveis socials".

"Són objectius d'aquest Consell:

c) Debatre, fer propostes i suggeriments sobre les grans línies
estratègiques i els afers principals dels Serveis Socials al municipi
de Sant Joan Despí.

d) Crear un espai estable d'intercanvi d'informació general."

Article 3. Funcions

L'OAC recomana que el Reglament analitzat reculli algunes de les facultats
previstes en el Decret zozf zoo9, de zz de desembre dels òrgans de Participació
i de Coordinació del Sistema Català de Serveis Social que relaciona un llistat de
funcions que s'atribueixen als consells municipals de participació.

L'OAC troba en falta també que no es contempli la funció d'emetre informes a
iniciativa pròpia o de l'ajuntament sobre matèries de competència municipal, en
relació amb el territori o el sector material corresponent, en aquest cas el sector
dels serveis socials.

L'OAC posa de relleu allò establert a l'article 56 de la llei L2f 2oo7, d'tt d'octubre
de Serveis Socials, que prescriu la necessitat que les administracions
competents en matèria de serveis socials estableixin processos de participació
en la planificació,la gestió i I'avaluació dels serveis socials.

S'inclou el suggeriment i el nou text redactat per l'ajuntament
estableix que les funcions del Consell són: "debatre, fer propostes i
suggeriments sobre les necessitats en matèria de Serveis Socials".

Articles 4 a7. Composició i el règim de funcionament
De manera transversal en els articles 4 a 7 es fan diverses recomanacions.
L'OAC creu que caldria considerar la necessitat que el mateix Reglament hagi de
distingir entre els diversos òrgans interns que, per a una major garantia de bon
funcionament del Consell, haurien de composar llur estructura orgànica, tot
definint-los regulant els aspectes bàsics de la se\/a composició i delimitant les
seves respectives funcions.

L'OAC considera que caldria preveure, a més del plenari, un òrgan col.legiat de
caràcter permanent i designat pel Plenari per tal de garantir el funcionament
àgil i dinàmic del Consell entre la celebració de les sessions del Plenari.

Amb relació a l'anterior, l'ens municipal considera "la no procedència
d'estimar el suggeriment relatiu a la creació d'un òrgan col.legiat de
caràcter pernanent designat pel plenari per tal de garantir el
funcionament dei consell entre les celebracions de les sessions del
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plenari, ja que de la nova redacció donada a I'article 7 del Reglament
es recull que el plenari pugui celebrar totes les sessions
extraordinàries que estimi adients per tal d'aprovar assumptes
d'especial rellevància".

Consideracions tranversals relacionades amb la transparència i
I'accés a la informació
En altre ordre de coses, I'OAC suggereix que en rrirtut del principi de
transparència i el dret d'accés a la informació, el Reglament hauria d'establir
expressament el deure imprescindible de publicar el referit reglament de
funcionament intern, un cop aquest sigui aprovat, als efectes d'assegurar el seu
coneixement per part de la ciutadania. També es proposa, que es facin públiques
les sessions de tots els òrgans col.legiats que integren I'estructura del consell i
que es doni deguda i suficient publicitat tant a les convocatòries de les sessions
com als acords finalment adoptats.

A l'article 7, s'ha afegit que les sessions (anuals ordinàries del plenari)
tindran caràcter púbìic i es donarà publicitat adient. El mateix es

regula respecte les actes de les sessions.

També s'ha modificat la Disposició Addicional en el sentit d'afegir
que es publicarà a la pàgina rn'eb de l'Ajuntament i en altres mitjans,
per tal d'assegurar el seu coneixement per la ciutadania (Règim
Intern aprovat)
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