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Al.legacions de l'Oficina Antifrau de
Catalunya a la modificació del
Reglament Orgànic Municipal de
lAjuntament de Badalona en relació
amb l'enregistrament en vídeo de les
sessions plenàries.

El Ple de I'Ajuntament de Badalona va aprovar inicialment la modificació del
Reglament Orgànic Municipal en relació amb l'enregistrament en r'ídeo de les

sessions plenàries.

La proposta normativa se sotmet a informació pública pel termini de 3o dies

hàbils, per a la formulació d'al.legacions i suggeriments, d'acord amb la
publicació de l'edicte corresponent al Diari Oficial de la Generalitat de

Catalunya núm. 727L, de zr de desembre de zot6.

Les presents observacions i suggeriments de l'Oficina Antifrau de Catalunya (en

endavant, I'OAC) al text de l'Ordenança són emesos a l'empara dels articles r i 3
de la Llei r4f zoo8, de 5 de novembre, de I'OAC, així com de l'article r3.z d) de

les Normes d'actuació i Règim Intern (NARI), segons el qual, correspon a la
Direcció de Prevenció formular al director o directora de l'Oficina propostes i
recomanacions sobre disposicions normatives vigents o en tràmit d'aprovació
perquè les eleú al Parlament, al Govern, als ens locals i, en els termes en què la
normativa ho permeti, a les institucions i els organismes estatals, comunitaris i
internacionals.

Així, els suggeriments que tot seguit passem a formular pretenen incidir
particularment en aquells aspectes del text projectat eü€, directament o

indirecta, guarden relació amb els àmbits sobre els que recauen les funcions que

la LOAC atribueix a I'OAC amb ì'objectiu d'enfortir la integritat de les

institucions i dels servidors públics.
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La modificació del ROM consisteix en introduir un nou apartat a I'article 38
(desenvolupament de les sessions) amb el següent tenor literal:

"38.6. Establir I'enregistrament en r'ídeo de les sessions del Ple, mitjançant un
sistema que garanteixi l'autenticitat i integritat de les gravacions, com a nou
suport documental per a les actes i llibres d'actes de ìes referides sessions.r>

En primer lloc i com a consideració d'estil, recomanem revisar la concordança
dels temps verbals d'aquest apartat afegit amb eis 5 precedents.

Pel que fa al fons de I'assumpte, recordem allò establert a I'article 7o de la llei
reguladora de Bases del Règim Local, en la redacció atorgada per la llei 57lzoo3
de 16 de desembre que disposa que ,.les sessions del Ple de Ìes corporacions
locals son públiques. No obstant, podran ser secrets els debats i votació
d'aquells assumptes que puguin afectar al dret fonamental dels ciutadans a que

es refereix I'article rB de la CE, quan així s'acordi per rnajoria absoluta>. Així
mateix, I'apartat 3 del mateix article estableix el dret dels ciutadans a ..consultar
els arxius i registres en els termes que disposi la legislació [...]. La denegació o
limitació d'aquest dret, en tot allò que afecti a la seguretat i defensa de I'Estat, la
investigació dels delictes o la intimitat de les persones, haurà de verificar-se
mitjançant resolució motivada. >

Atesa aquesta regulació, i segons interpreta l'Agencia Espanyola de protecció de

dades a I'informe o5z6lzoo9, serà conforme a dret I'emissió de les sessions
plenàries de I'Ajuntament sempre que no es tracti d'assumptes quin debat i
votació afecti o pugui afectar al dret fonamental dels ciutadans reconegut a

I'article r8.r de la CE (dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la
pròpia imatge).

Creiem que aquesta modificació del ROM és una mesura per donar una major
transparència a les sessions del ple, raó per la qual acollim positivament la
iniciativa del Consistori, no obstant, I'OAC considera que la regulació podria
ampliar-se i millorar-se amb les observacions següents.

Proposem, per tant, que es faci un redactat similar al que disposa la lìei rf 2ot4,
de z4 de juny, de Transparència Pública d'Andalusia al seu article zr:

<Quan les entitats locals celebrin sessions plenàries, facilitaran, excepte que

concorrin causes justificades d'impossibjlitat tècnica o econòmica, el seu accés

a trar'és d'internet, bé tlansmetent la sessió, bé donant accés a l'at'xiu
audiovisuaì enregistrat un cop celeblada la mateixa. En tot cas, les persones
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assistents podran realitzar la gravació de les sessions pels seus propis mitjans,
respectant el funcionament ordinari de la institució.>

Recomanem, també, fer extensiu I'enregistrament a la iniciativa del particular.
Així ho fa l'article de la llei andalusa i també així ho fa la llei 4f zot6, de zz
d'abril de la Generalitat Valenciana, de modificació de I'article 139 de la llei
Slzoro de règim local de la Comunitat Valenciana, per a garantir el dret a
assistir i enregistrar el plens municipals. Al punt 6 es disposa que es permetrà,
en tot cas, l'enregistrament en údeo per part dels particulars.

Barcelona, t de febrer de zotT

Mar Cardona Martínez
Tècnic jurista

Vistiplau
Òscar Roca

Cap d'Àrea de Legislació i
assumptes jurídics, en
funcions.
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