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Al.legacions de l'Oficina Antifrau de
Catalunya a l'aprovació inicial de la
modificació del Reglament orgànic
municipal de lAjuntament d'lgualada

El Ple de l'Ajuntament d'Igualada va aprovar inicialment la modificació del
Reglament Orgànic Municipal.

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. 7529, de 15 de març de zot7.

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

endavant, I'OAC) al text de I'Ordenança són emesos a l'empara dels articles r i 3
de la Llei r4lzoo8, de 5 de novembre, de I'OAC, així com de I'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 elevi 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 que, directament o

indirecta, guarden relació amb els àmbits sobre els quals recauen les funcions
que la LOAC atribueix a I'OAC amb l'objectiu d'enfortir la integritat de les
institucions i dels servidors públics.
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Article zr. Les actes de les sessions

S'afegeix a l'article un punt 4:

<<Les actes de les sessions plenàries municipals es podran realitzar
per mitjà de nous sistemes tecnològics de la informació i la
comunicació, tal com la vídeo acta, per permetin l'enregistrament del

so i/o de la imatge i que garanteixin de forma fefaent tant la integritat
del contingut enregistrat com la seva autenticitat. En aquests casos, el

document electrònic que contingui l'acta serà l'únic document vàlid a
tots els efectes legals, i les actes en format electrònic s'incorporaran al

llibre d'actes, el qual haurà de ser elaborat en suport electrònic, en les

mateixes condicions de garantia d'integritat i autenticitat del seu

contingut. En qualsevol cas, el sistema que s'utilitzi haurà de donar
compliment als requisits legals que li siguin d'aplicació conforme a la
normativa d'aplicació. >

S'estableix, per tant, la possibilitat d'enregistrar les sessions plenàries i
semblaria que la fórmula usada .<es podran> deixa un ampli marge de discreció

del Secretafi/a de la corporació de decidir, en cada sessió, sobre l'oportunitat
d'aquesta aquesta opció.

És cert que aquesta previsió no contravé allò establert a l'article r8 de la Llei

4of2ot;, d't d'octubre, de règim jurídic del sector públic, però seria

recomanable que el ROM aprofités l'oportunitat per aprofundir en la qüestió i
preveure quina serà la regla general per dur a terme l'enregistrament i, en el seu

cas, quina o quines les excepcions.

Recomanació 7

Considerem que el ROM hauria de indicar quina norma general s'ha de

seguir per enregistrar les sessions i quina serà, en el seu cas, l'excepció o
excepcions.
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Article 54. Deures dels Regidors/es Municþals

S'inclou el següent punt:

<e) Respectar el Codi de Conducta i bon govern que aprovi el Ple de
l'Ajuntament>>.

Valorem positivament el fet d' incloure aquest deure dels regidors/es
municipals. Així mateix, considerem important que el Consistori s'estigui
plantejant, com sembla desprendre's del text, aprovar el Codi de Conducta i bon
govern.

Recomanoció 2

En relació amb I'anterior, seria recomanable que I'Ajuntament valorés el
fet de atorgar una redacció alternativa que no es refereixi només a un codi
futur, ja que un cop aprovat el Codi semblaria que el ROM segueix fent
referència a un Codi futur i no pas al que estigui vigent en cada moment.

Més enllà d'aquesta valoració d'estil, caldria recordar el mandat de I'article 55.3
de la Llei tglzor4, del zg de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, segons el qual ..els ens locals han d'elaborar un codi de
conducta de llurs alts càrrecs que concreti i desenvolupi els principis d'actuació
a què fa referència I'apartat 1, n'estableixi altres d'addicionals, si escau, i
determini les conseqüències d'incomplir-los, sens perjudici del règim
sancionador establert per aquesta llei>.

Val a dir que el codi ètic és un instrument essencial de gestió de la cultura ètica
institucional que, d'una banda, identifica els estàndards de conducta exigibles i
d'altra concreta les regles d'actuació o conducta d'obligat compliment. Alhora el
codi ètic integra el contingut punible de la infracció greu en matèria de bon
govern prevista a I'article Z8.S Ð de la Llei tglzor4 relativa a l'incompliment
dels principis de bona conducta establerts per les lleis i els codis de conducta,
sempre que no constitueixin una infracció molt greu.

Recomanació 3

Recomanem, en definitiva, que s'aprofiti la modificació del ROM per
encomanar I'aprovació del Codi ètic dins d'un termini determinat.
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D'altra banda, s'atribueix a un <<òrgan competent>> la capacitat de sancionar els

incompliments dels deures dels regidors/es. Hem entès que aquesta referència
podria referir-se a l'òrgan que, en el futur, tingui atribuida la funció de vetllar
pel l'execució del Codi.

En tot cas, tant a aquest òrgan com a la figura de I'alcalde se li atribueix la
potestat de sancionar els incompliments dels deures dels regidors/es, però res

no es diu, ni tampoc ho hem trobat al ROM vigent, respecte les fases d'incoació i
instrucció del procediment.

Recomanoció 4

Recomanem, en consonància a I'exposat, que es prevegi aquesta distinció
al ROM.

Art. 64. Registres Públics d'interessos i de béns

Al llarg d'aquest article sembla que es crein dos registres, un primer registre
d'activitats i un segon registre de béns patrimonials; això es deriva del títol en

coherència amb l'article TS de la LBRL. No obstant això, més endavant, a

I'article 65.r del ROM segon paràgraf, es fa esment al <registre de béns
patrimonials i el de causes de possible incompatibilitat i activitats susceptibles
de generar ingressos econòmics>>. De l'exposat, es podria deduir certa manca de

coherència en les previsions normatives de tal manera que poden arribar a ser

confuses tant la quantitat de registres que s'han de crear com la seva

denominació.

Recomanació 5

Recomanem revisar la concordança d'aquest precepte i els següents.

Estableix el punt 7: <<En qualsevol cas, només el titular de la Secretaria i les

persones que directament designi podran tenir accés als Registres, a la
documentació i informació que contenen, i col.laborar en la seva gestió>

Aquest punt pot induir a confusió ja que semblaria que només aquestes
persones poden exercir el dret d'accés als registres quan el que sembla que es

vulgui dir és que només aquestes persones podran gestionar els registres.
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Recomanació 6

Suggerim que es prevegi una redacció alternativa que no indueixi a
confusió.

Barcelona, z7 d'abril de zotT

VistiplauMar Cardona Martínez
Tècnic jurista Rosa M. Pérez

Cap d'àrea Legislació i
assumptes
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