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AL�LEGACIONS DE L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA 

AL REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE L’ESPORT 
 
 
 

Consideració preliminar: transparència i participació 

 
La Constitució conté, en el seu article 9.2, el mandat adreçat a tots els poders públics de 
«facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i 
social». Així mateix, l’article 23 reconeix als ciutadans el dret fonamental a participar 
en els assumptes públics. El foment de la participació social en les polítiques públiques, 
així com de la participació individual i associativa en els àmbits cívic, social, cultural, 
econòmic i polític, és igualment reconegut a l’article 43 de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya. 
 
Alhora, la participació ciutadana en els afers públics constitueix un principi general 
bàsic de les Administracions públiques: així ho preveu l’art. 3.5 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions públiques i Procediment 
administratiu comú (Llei 30/1992) quan prescriu que, en llurs relacions amb la 
ciutadania, les Administracions han d’actuar conforme els principis de transparència i 
de participació.  
 
Al seu torn, l’article 22.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya (Llei 26/2010) en el marc 
del dret dels ciutadans a una bona administració, imposa a les administracions 
públiques de Catalunya el mandat de «fomentar la participació ciutadana en les 
actuacions administratives de llur competència, per tal de recollir les propostes, els 
suggeriments i les iniciatives de la ciutadania, mitjançant un procés previ d’informació i 
debat». I d’acord amb l’art. 31.2 (setè i vuitè) del mateix text normatiu, les 
administracions públiques de Catalunya compleixen les funcions que tenen atribuïdes i 
actuen d’acord amb el principis generals de transparència i accessibilitat, i participació 
ciutadana, entre d’altres. 
 
La Carta Municipal de Barcelona lliga el principi de transparència al dret dels veïns 
(article 39) a accedir a la informació pública, reconeixent-lo com un pressupòsit 
ineludible per a facilitar la participació ciutadana, alhora que aquesta resulta garantida 
(article 30), especialment en les matèries que afecten més directament la qualitat de 
vida dels ciutadans, com és el cas de l’esport. 
 
L’Oficina Antifrau de Catalunya (en endavant, OAC), creada mitjançant la Llei 
14/2008, del 5 de novembre, va néixer com a institució específicament dirigida a 
preservar la transparència i la integritat de les administracions i del personal al servei  
del sector públic a Catalunya. 
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És en compliment d’aquesta missió que l’OAC desplega la seva potestat indicativa,  
adreçant-se als poders públics amb propostes i recomanacions sobre disposicions 
normatives vigents o en tràmit d’aprovació.  
 
 
 
Article 1. Objecte del Reglament 
 
L’ apartat segon de l’article estableix: 
 
«2. Aquest Reglament desplega la Carta Municipal de Barcelona i el capítol 2 del títol 3 
del Reglament de participació ciutadana.» 
 
Tal afirmació resulta del tot coherent amb la previsió continguda en l’apartat tercer de 
l’article 30 de la Carta municipal, segons el qual: «[l]es normes de participació 
contingudes en aquesta Carta es desenvolupen per mitjà de disposicions reglamentàries 
aprovades per l’Ajuntament de Barcelona». 
 
Amb relació a la menció expressa al capítol 2 del títol 3 del Reglament de participació 
ciutadana, suggerim que en comptes d’aquesta redacció s’opti per una remissió de 
caràcter dinàmic que es limiti a fer referència a les “disposicions de caràcter 
reglamentari dictades per l’Ajuntament reguladores de la participació ciutadana”. La 
raó de ser d’aquesta recomanació s’orienta a evitar que eventuals modificacions en 
l’estructura de la norma objecte remissió deixin obsolet el precepte ara considerat. De 
fet, constatem que a data d’avui, la menció que es fa no és a la norma realment vigent 
en el moment d’elaboració del present Reglament (les Normes Reguladores de la 
Participació Ciutadana, aprovades al Consell Plenari de 22.11.2002) sinó a una norma 
projectada encara en tràmit d’aprovació definitiva com és el Reglament de participació 
ciutadana.   
 
 
 
Article 3. Naturalesa del Consell 
 
Aquest article estableix, literalment: 
 

«1. El Consell és un espai de relació i òrgan de participació dels diversos agents i 
actors del sistema esportiu de la ciutat de Barcelona, així es constitueix amb 
persones de reconegut prestigi en el món de l’esport i de l’activitat física. I 
també com un instrument més per a potenciar la promoció de l’esport i 
l’activitat física a la ciutat.  
 
2. El Consell és, també, un òrgan consultiu de l’Ajuntament de Barcelona en 
l’àmbit de l’esport.  
 
3. El Consell donarà la màxima difusió de la seva activitat a tota la ciutadania i, 
en especial, als diferents actors i agents del sistema esportiu barceloní. També 
canalitzarà la recepció de propostes i inquietuds que aquests li facin arribar per 
tal que siguin tractades pels òrgans que el Consell estimi adients.  
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Per tal de dur a terme aquestes tasques de difusió, recepció i canalització, el 
Consell es dotarà dels mitjans informàtics i de comunicació necessaris que ho 
permetin.» 

 
De la redacció proposada es desprèn la doble naturalesa del Consell Municipal de 
l’Esport (en endavant, CME); com a òrgan de participació (actiu) i com a òrgan 
consultiu. 
 
L’apartat tercer del precepte proclama la transparència en l’actuació del CME. 
L’expressió emparada és: “donar la màxima difusió de la seva activitat”.  
 
El mandat resulta perfectament coherent amb les previsions contingudes als articles 13 
i 6 bis g) de l’Ordenança  d’administració electrònica que tracten, respectivament, de la 
informació sobre l’organització i els serveis d’interès generals i sobre el principi de 
transparència. Alhora, la seva aplicació pot veure’s facilitada per la norma 
hermenèutica continguda en la disposició addicional primera del Reglament ara 
considerat, segons la qual: “en cas de dubte sempre s’interpretarà [el Reglament] 
afavorint la màxima publicitat, participació i transparència”. 
 
Des de l’Oficina Antifrau, en tant que institució encarregada de vetllar per la 
transparència en el sector públic de Catalunya, es valora positivament l’enfoc 
aperturista d’aquest precepte del Reglament i es constata que al llarg del mateix hi ha 
diverses manifestacions de l’activitat del CME en les que és necessari posar en pràctica 
el principi. Ens referim, per exemple, a la mateixa publicitat de les sessions i de les 
seves actes; a la publicitat de l’informe anual; o a la publicitat dels seus informes i 
dictàmens. En el comentari de l’article 18 efectuarem les consideracions oportunes. 
 
De la lectura de l’incís final de l’apartat tercer es desprèn la voluntat municipal de dotar 
el CME de mitjans propis per a materialitzar l’accés de la ciutadania a la informació 
pública. Sens perjudici de què aquests mitjans puguin contribuir a facilitar l’objectiu 
perseguit, el que resulta prioritari, al nostre entendre, i que no ha de dependre en 
absolut de l’efectiva implantació d’aquests mitjans, és l’actuació transparent del CME. 
Amb això ens referim al que es coneix com a transparència activa en el sentit de posar a 
disposició de tothom la informació pública, sense esperar a què hagi de ser sol�licitada 
per algú. Entenem que aquesta exigència ineludible ja troba la seva resposta en 
l’esmentat article 13 de l’Ordenança d’administració electrònica i consisteix en què el 
CME faci difusió de tota la informació pública en el seu poder a través de la pàgina web 
de l’Ajuntament o, alternativament, de la que disposi l’Institut Barcelona Esports. 
 
Suggerim, doncs, que la redacció de l’apartat tercer sigui modificada en el sentit 
d’establir expressament que la difusió de la informació pública elaborada o adquirida 
pel CME per raó de les seves funcions es trobarà en tot cas disponible en la pàgina web 
de l’Ajuntament. 
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Article 3. Funcions 
 
Als efectes del present informe ens interessa destacar els següents apartats: 
 

«1. El Consell desenvolupa amb caràcter general les funcions previstes en 
l’article 31 del Reglament de participació ciutadana, i de manera específica les 
següents: 
» a); b); c); d); e): f) [...]. 
g) Conèixer els projectes normatius i reglamentaris municipals que incideixin 
sobre temes de política esportiva i de la pràctica de l’activitat física de la 
ciutadania. 
» h); i); j); k); l); m) [...]. 
n) Remetre un cop l’any un informe al Consell de Ciutat i a la Comissió Plenària 
corresponent. 
» o); p) [...]. 
q) Emetre dictàmens sobre les actuacions municipals corresponents al seu 
sector temàtic, i també sobre els aspectes, els programes o les iniciatives 
sectorials considerades d’interès especial. 
» r); s); t) [...]. 
 

» 2 [...].» 
 

En primer terme, i per meres raons de tècnica legislativa, suggerim suprimir la remissió 
a l’article 31 del Reglament de participació ciutadana (RPC) i substituir-la per una 
referència de caràcter dinàmic que eviti que el precepte pugui quedar desfasat si es 
modifica l’esmentat RPC. 
 
Pel que fa l’apartat g), es troba a faltar la funció d’informe. Atesa la naturalesa 
consultiva del CME i la inqüestionable transcendència que per a la ciutadania té 
l’aprovació de veritables normes jurídiques (disposicions de caràcter reglamentari) per 
part de l’Ajuntament, no s’acaba d’entendre que el CME davant d’aquestes iniciatives 
municipals es limiti a tenir-ne coneixement i que no pugui aportar precisament allò que 
afegiria més valor a la funció normativa, com seria enriquir-la amb suggeriments o 
recomanacions que, sens dubte, contribuiran a eixamplar les probabilitats d’encert en 
la versió final de la norma. 
 
A aquests efectes, resulta dubtós que la funció prevista en l’apartat q) pugui entendre’s 
que esmena l’omissió doncs aquesta lletra es refereix a “actuacions municipals” i no pas 
a iniciatives normatives, de naturalesa i abast molt diferent. 
 
Recomanem, en conseqüència, afegir la funció d’informar els projectes a què es refereix 
l’article. 
 
Amb relació a l’apartat n), la redacció proposada ens genera el dubte de si tracta de la 
memòria anual a què fa referència l’article 7 d) del Reglament o si es refereix a un altre 
document. En el primer cas, suggerim que sigui unificada la denominació. En el segon, 
que sigui aclarit en el propi article l’objecte d’aquest informe, és a dir, sobre què ha de 
recaure. 
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Pel que fa al contingut de la lletra q), constatem la seva pràctica coincidència literal 
amb l’apartat primer de l’article 21 de les Normes Reguladores de la Participació 
Ciutadana, aprovades al Consell Plenari de 22.11.2002 i avui vigents. Tanmateix, es 
troba a faltar alguna referència als informes o memòries participatives desenvolupades 
en l’article 25 de les esmentades normes. 
 
Suggerim, en conseqüència, que sigui aclarit —com sí fa el vigent article 21.2 de les 
Normes Reguladores de la Participació Ciutadana— si per emetre els dictàmens el CME 
ha d’incorporar l’informe o memòria participatiu corresponent.  
 
 
 
Article 5. El Plenari: Naturalesa i composició 
 
La norma preveu, literalment: 
 

« 1. El Plenari és l’òrgan de màxima representació del Consell.  
 
2. És presidit per l’alcalde o alcaldessa, que podrà delegar la Presidència en el 
regidor o la regidora que tingui atribuïdes les competències en matèria 
d’esports.  
 
3. El Plenari està integrat per:  
a) La Presidència.  
b) Les dues Vicepresidències.  
c) Els i les membres vocals següents:  

a. Un regidora o una regidora en representació de cadascun dels grups 
polítics amb representació a l’Ajuntament de Barcelona que són 
proposats pel grups municipals al qual pertanyin. Llevat de qui 
assumeixi la Presidència, els i les representants municipals actuen amb 
veu i sense vot i renoven el seu càrrec a l’inici del seu mandat.  
b. El o la gerent de l’Institut Barcelona Esports, que actua amb veu però 
sense vot.  
c. Fins a quatre persones amb càrrec de responsabilitat executiva de 
determinades àrees de l’Ajuntament relacionades amb l’esport, que actua 
amb veu però sense vot. Una d’aquestes persones ha de pertànyer a 
l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.  
d. Una persona representant de les entitats membres de cadascun dels 
consells sectorials d’esports dels districtes que estiguin constituïts, amb 
veu i amb vot.  
e. Una persona representant del Consell de l’Esport en Edat Escolar de 
Barcelona (CEEB), designat pel mateix CEEB, amb veu i amb vot.  
f. Una persona representant de la Unió de Federacions Esportives de 
Catalunya (UFEC), designada per la mateixa UFEC, amb veu i amb vot.  
g. Les persones representants de fins a cinc federacions catalanes amb 
seu al municipi de Barcelona, designades per la UFEC d’entre les 
mateixes federacions catalanes i a proposta d’aquestes, amb veu i amb 
vot.  
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h. La persona representant d’una entitat que treballi l’esport amb 
persones amb discapacitat, amb veu i amb vot.  
i. Les persones representants de fins a vint clubs, associacions, i entitats 
esportives, escollides entre tots el clubs, associacions i entitats 
esportives, que tinguin seu al municipi de Barcelona, amb veu i amb vot.  
j. Les persones representants de fins a cinc entitats o empreses gestores 
d’equipaments esportius públics o privats del municipi de Barcelona, 
amb veu i amb vot.  
k. Les persones representants de les Federacions d’Associacions de 
Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) dels centres educatius de Barcelona, 
elegides per les mateixes Federacions, amb veu i amb vot.  
l. Una persona representant de l’Institut Nacional d’Educació Física de 
Catalunya, amb veu i vot, designada pel mateix Institut, adscrit a la 
Universitat de Barcelona.  
m. Una persona representant de la Facultat de Psicologia, Ciències de 
l’Educació i de l’Esport Blanquerna – Universitat Ramon Llull, amb veu i 
amb vot. Aquesta persona serà designada per la mateixa Facultat.  
n. Fins a quatre persones de reconeguda vàlua designades a proposta de 
la Presidència del Consell, amb veu i amb vot.  
o. Fins a cinc esportistes o ex-esportistes d’alt nivell de la ciutat de 
Barcelona, designats a proposta de la Presidència del Consell, amb veu i 
amb vot.  
p. Els deu consellers o conselleres d’esports dels districtes, que actuen 
amb veu però sense vot.  
q. Una persona representant del Consell Assessor de la Gent Gran, amb 
veu i amb vot.  
r. Una persona representant del Consell de les Dones, amb veu i amb vot.  
s. Una persona representant del Consell Municipal d’Immigració, amb 
veu i amb vot.  
t. Una persona representant del Consell Municipal de Gais, Lesbianes i 
Homes i Dones Transsexuals, amb veu i amb vot.  
u. Una persona representant del Consell de la Joventut, amb veu i amb 
vot.  
v. Una persona representant de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, 
amb veu i amb vot.  
w. Una persona representant del Col�legi Oficial de Llicenciats 
d’Educació Física de Catalunya, amb veu i amb vot.  
x. Una persona representant del Col�legi Oficial de Metges de Barcelona, 
amb veu i amb vot.  
y. Una persona representant del Col�legi Oficial de Periodistes de 
Catalunya, amb veu  
z. Una persona representant del Futbol Club Barcelona, amb veu i amb 
vot. 
aa. Una persona representant del Reial Club Deportiu Espanyol, amb veu 
i amb vot. 
bb. El secretari o secretària del Consell, que actua amb veu però sense 
vot. 

 
4. Per resolució de la Presidència poden assistir a les reunions persones de 
reconegut prestigi, amb veu però sense vot. 
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5. Les entitats, associacions i organitzacions presents en el Consell han de 
designar les persones que les representen i poden designar també les persones 
que hauran de suplir-les en cas d’absència, vacant, malaltia o una altra causa 
justificada.» 

 
Aquest precepte tracta, amb una considerable extensió i detall, la composició del 
Plenari del CME. El mateix, però, ens suscita alguna consideració. 
 
Amb relació als vocals, i concretament pel que fa a la lletra d. de l’apartat 3 c), suggerim 
que sigui valorada la conveniència de suprimir l’expressió “de les entitats membres”. 
Als consells sectorials dels districtes s’hi refereix la disposició addicional segona del 
Reglament ara examinat en els termes següents: «[q]uan un districte constitueixi un 
consell sectorial per a temes relacionats amb esports, haurà de nomenar el seu 
representant en el Consell Municipal de l’Esport de Barcelona». Queda clar, doncs, que 
es nomena un únic representant per cada consell sectorial de districte en representació 
d’aquest i no pas de les entitats membres, com podria desprendre’s del text projectat. 
 
Les persones que han d’ocupar vocalies en el Plenari del CME són de molt diversa 
procedència. En la major part dels casos, la decisió per la designació de la concreta 
persona o persones que hagin d’integrar l’òrgan correspon fer-la a la institució o entitat 
que, segons el Reglament, ha de tenir representació en el CME. En tals casos, correspon 
a dites institucions o entitats, mitjançant els seus propis mecanismes decisoris 
democràtics, escollir el seu o els seus representants en el CME. Això és perfectament 
coherent amb el que disposa l’apartat cinquè de l’article. 
 
El problema podria plantejar-se, a judici d’aquesta Oficina, en aquells altres casos —
lletres h), i) i j)— en què, partint del mecanisme de designació a què ens acabem de 
referir, la institució de procedència no és única sinó que pertany a una categoria que 
pot estar integrada per una pluralitat indeterminada d’entitats. En aquests casos, a qui 
correspon elegir entre aquesta pluralitat aquelles entitats que podran estar 
representades en el CME? La norma, no ofereix una solució a aquesta qüestió. 
 
El cert és que, a diferència del que succeeix en les vigents Normes Reguladores de la 
Participació Ciutadana (article 19), el present Reglament no conté cap previsió sobre un 
procés electoral que garanteixi una tria democràtica. Suggerim, en conseqüència, que 
sigui valorada l’oportunitat de modificar el text per tal de clarificar aquest aspecte. 
 
En un altre ordre de consideracions, i pel que fa a les lletres n) i o), entenem que la 
redacció proposada podria ser reconsiderada per tal de millorar-ne la coherència amb 
la previsió continguda en l’article 19.1 b) Normes Reguladores de la Participació 
Ciutadana, segons el qual: «[t]ambé han de formar-ne part, a títol individual, experts i 
personalitats de reconeguda vàlua dins del sector específic del Consell, en un 
percentatge de fins a un terç de tots els membres del Consell. Aquests ciutadans i 
ciutadanes s’han de consensuar entre l’Ajuntament i les entitats». 
 
Efectivament, les lletres n) i o) fan referència a aquelles persones que poden ser vocals 
del Plenari a títol individual —és a dir, sense que actuïn en representació de ningú—.  
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Segons el text proposat, aquestes persones poden ser fins a un màxim de nou (9) i 
correspon proposar-les a la presidència del CME. Resulta clar, doncs, que en efectuar la 
seva proposta, l’alcalde o alcaldessa (en el seu cas, el regidor o regidora competent en 
matèria d’esports que actuï per delegació), no ha de consensuar amb ningú aquesta 
proposta. Aquesta solució contradiu l’esperit de l’esmentat article 19.1 b) de les Normes 
Reguladores de la Participació Ciutadana, sense que resulti d’aplicació la norma 
supletòria de la DA Primera, perquè en aquest extrem no és que manqui previsió sinó 
que la previsió és diferent. 
 
A l’anterior caldria afegir que, de mantenir-se el text proposat, els nou vocals (que 
gaudeixen de veu i vot en el CME), en gaudir de l’exclusiva confiança de la presidència, 
podrien veure compromesa la seva imparcialitat. 
 
  
 
Article 6. Renovació i finalització del mandat dels membres del 
Consell 
 
Als efectes del present informe ens interessa destacar els següents apartats: 
 

« 1. A fi d’assegurar una rotació adequada de les persones membres del Consell, 
la revisió de la seva composició es farà a l’inici de cada mandat consistorial.  
 
2. Les persones membres del Plenari finalitzen el seu mandat per:  
 
a) Expiració del termini pel qual van ser designats/des, o, de manera anticipada, 
per la seva renúncia, per incapacitació, inhabilitació o incompatibilitat 
sobrevinguda.  
b) Absències injustificades a les reunions que s’hagin celebrat durant el termini 
de dos anys; en aquest supòsit es proposarà, per part de la Presidència, que 
aquestes persones membres siguin donades de baixa.  
c) Totes aquelles altres causes que siguin d’aplicació conforme a la normativa de 
règim local.  
 

» 3 [...].» 
 
A judici de l’Oficina, de la lectura del precepte no es desprèn amb claredat en quin 
moment s’ha de produir la renovació de les persones membres del Plenari del CME. 
Això succeeix perquè en l’apartat primer de l’article es parla de “revisió de la 
composició” (del Consell) en comptes de referir-se a la renovació de les persones 
membres. 
 
Si, com sembla desprendre’s de l’esperit de la norma, es vol fer coincidir el temps de 
mandat dels membres amb els períodes de mandat consistorials, caldria expressar-ho 
directament, doncs no és el mateix això que una “revisió de la composició” de l’òrgan 
col�legiat. 
 



 

Pàgina 9 de 13 
 

 
Article 7. Atribucions del Plenari 
 
Entre les atribucions que llista el precepte, es troba a faltar la relativa a elaborar la 
proposta de modificació del propi Reglament de funcionament intern del CME. 
 
Suggerim que sigui incorporada aquesta atribució, entre les que corresponen al Plenari, 
doncs, com resulta de l’article 16.1 del propi Reglament, constitueix precisament una 
atribució l’exercici de la qual resta sotmesa a un règim de majoria reforçada indicatiu 
de la seva transcendència. 
 
Addicionalment, i amb caràcter alternatiu, recomanem sigui valorada l’oportunitat 
d’incloure entre les funcions del CME que es descriuen a l’article 3 del present 
Reglament la corresponent a la proposta de modificació del reglament de funcionament 
intern. En tal cas, ja no caldria alterar l’actual text de l’article 7 atès que aquest preveu 
com a primera de les atribucions del Plenari la consistent en «[a]doptar els acords 
corresponents a les funcions del Consell». 
 
 
 
Article 13. Secretaria 
 
Segons aquest article: 
 

«1. La Secretaria del Consell és exercida per una persona funcionària al servei 
de l’Ajuntament, designada per la Presidència d’entre el personal tècnic 
municipal dedicat a l’àmbit de l’esport.  
 
2. El secretari o secretària assisteix a les sessions amb veu però sense vot.  
 
3. En cas d’absència, vacant o malaltia o per qualsevol altra causa justificada 
assumirà les seves funcions la persona membre del Plenari o de la Comissió 
Permanent de menor edat.  
 
4. Les funcions de la Secretaria són les següents: 
a. Assessorar i donar suport tècnic a totes les persones membres del Consell en 
tots aquells temes que tinguin relació amb l’objecte i competències del Consell.  
b. Articular els mecanismes que garanteixin la comunicació, coordinació i 
relació amb altres dependències municipals.  
c. Efectuar la convocatòria de les sessions per ordre de la Presidència.  
d. Aixecar acta de les sessions i emetre certificats sobre els acords específics que 
s’hi hagin adoptat, sens perjudici de l’aprovació ulterior de l’acta fent constar 
expressament aquesta circumstància.  
e. Practicar els actes de comunicació necessaris.  
f. Complir la resta de funcions inherents al càrrec.  
 
5. També correspondrà a la Secretaria del Consell vetllar pel bon funcionament 
dels grups de treball. A aquest efecte, durà a terme les funcions següents:  
a. Ordenar els temes de debat i l’ordre del dia.  



 

Pàgina 10 de 13 
 

b. Moderar les reunions de treball dels grups.  
c. Redactar o revisar els documents de treball (informe inicial, informes 
parcials, informe final).  
d. Aportar documentació d’interès pel treball dels grups (estudis, dades, 
experiències, bibliografia, etc. ...).  
e. Vetllar per la bona marxa dels treballs dels grups (gestió del temps, del 
calendari, del ritme de treballs).» 

 
L’apartat tercer de la norma regula una qüestió d’evident importància pràctica com és 
la suplència de la figura de la secretaria, sobre la que recauen rellevants funcions de 
documentació (acta de les sessions; comunicacions), assessorament i de suport tècnic i 
administratiu necessaris per al bon funcionament de l’òrgan. Algunes d’aquestes 
funcions, a més, comporten l’exercici de potestats públiques. 
 
Des d’aquesta perspectiva, considerem encertada l’exigència continguda en l’apartat 
primer de què la persona que hagi d’assumir la secretaria tingui la condició de 
funcionari públic municipal. 
 
L’aplicació de l’apartat tercer, però, podria donar lloc —amb una probabilitat bastant 
elevada, si es té en compte que l’opció normativa és per la persona de menys edat 
d’entre les que integren l’òrgan— a que les funcions de secretaria hagin de ser dutes a 
terme per una persona sense les aptituds que exigeix el càrrec i/o sense la condició de 
funcionària.  
 
En atenció a l’exposat, i per tal d’evitar eventuals perjudicis derivats de la situació que 
acabem de descriure, suggerim que sigui reconsiderada la redacció del precepte en el 
sentit de preveure que quan la presidència designi la persona que ha d’exercir la 
secretaria, designarà, alhora —també d’entre el personal tècnic funcionari de 
l’Ajuntament—, la persona o persones que l’hagin de suplir.  
 
 
 
Article 15. Desenvolupament de les sessions del Plenari 
 
Segons l’apartat segon del precepte: «[p]oden assistir a les sessions del Plenari 
persones que no en formin part, prèvia autorització de la Presidència a l’inici de la 
sessió, i únicament com a observadores». 
 
Tot i que l’article 156.2 del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, ja preveu que les sessions dels 
òrgans de participació són públiques, suggerim que dita mesura de transparència sigui 
expressament incorporada al text, de la mateixa manera que ja ho fa l’article 17 en 
tractar del funcionament de la Comissió Permanent. 
 
L’exigència de publicitat, en les seves diverses projeccions —publicitat de les sessions; 
publicació de les deliberacions i dels acords adoptats; i accés a la documentació que 
hagi servit de suport— esdevé l’instrument que possibilita el control de la ciutadania 
sobre el procés de presa de decisions i, per tant, constitueix una manifestació del propi 
principi democràtic i del dret de la ciutadania a la participació en els assumptes públics. 
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Advertim, tanmateix, que la redacció proposada de l’apartat segon sotmet a prèvia 
autorització la possibilitat d’assistir a les sessions plenàries del CME, la qual cosa, a 
manca de qualsevol motivació que justifiqui tal restricció del règim de transparència 
que caracteritza el funcionament dels òrgans de participació ciutadana, no resulta 
acceptable i hauria de ser reconsiderat. 
 
 
 
Article 18 Actes de les sessions i acords adoptats 
 
Aquest article estableix, literalment: 
 

«1. El secretari o secretària, amb el vistiplau del president o presidenta, ha de 
signar l’acta de cada sessió del Plenari i de la Comissió Permanent, que s’ha 
d’aprovar en la següent sessió que celebrin i com a primer punt de l’ordre del 
dia.  
 
2. En l’acta s’han de fer constar el nombre de persones assistents, l’ordre del dia 
de la reunió, el lloc i el temps en què s’ha efectuat, els punts principals de les 
deliberacions, el contingut dels acords adoptats, les votacions realitzades, i si 
un/a membre ho demana, una explicació succinta del seu parer. També s’hi han 
d’incloure les incidències que siguin procedents per tal que reflecteixi fidelment 
la sessió, segons la normativa municipal vigent.  
 
3. El secretari o secretària pot emetre documents que deixin constància dels 
acords específics que s’hi hagin adoptat sens perjudici de l’aprovació ulterior de 
l’acta, i hi ha de fer constar expressament aquesta circumstància.  
 
4. Cal garantir que els i les vocals puguin accedir a les actes en format electrònic 
per consultar-hi el contingut dels acords adoptats.» 

 
Amb idèntic fonament en els principis democràtic, en el dret de participació i en el 
deure dels poders públics a retre comptes a què acabem de fer referència en analitzar 
l’article anterior, trobem a faltar que el precepte no faci extensiva la publicitat de les 
actes de les sessions, de les deliberacions així com dels acords adoptats a la generalitat 
de la ciutadania mitjançant la seva publicació immediata en el web municipal.  
 
La disponibilitat de les actes per part dels vocals (apartat quart), així com l’emissió de 
certificacions (apartat tercer) constitueixen manifestacions molt limitades del dret 
d’accés a la informació i, per tant, en absolut es pot entendre que satisfacin les 
exigències de transparència. 
 
A data d’avui, l’article 37 de la Llei 30/1992 disposa d’una nova redacció1 en virtut de la 
Disposició final primera de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a 

                                                 
1 «Els ciutadans tenen dret a accedir a la informació pública, arxius i registres en els termes i amb les 
condicions que estableixen la Constitució, la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern i altres lleis que siguin aplicables». 
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la informació pública i bon govern, la qual va entrar en vigor als vint dies de la 
publicació oficial2 de la Llei, d’acord amb l’article 2 del Codi civil. 
 
Si bé és cert que la vigència efectiva del Títol Primer de la nova Llei de transparència —
que és el que regula la transparència de l’activitat pública, tant en el seu vessant 
d’obligacions de publicitat activa, com en el del dret d’accés a la informació— no es 
produirà fins el proper dia 10 de desembre d’enguany (Disposició final novena), no ho 
és menys que les restriccions a l’accés a la informació pública derivades de l’esmentat 
article 37 en la seva anterior redacció ja han estat derogades. 
 
Fruit d’aquesta vacatio legis, ens trobem en uns moments de transició que, a judici de 
l’Oficina Antifrau, en cap cas no poden passar per atorgar una mena d’ultra activitat a 
la legislació ja derogada sinó que, partint de la legislació i resta de l’ordenament jurídic 
encara vigent (Constitució, Estatut d’Autonomia, legislació de règim local...), s’ha 
d’obrir pas, decididament, una nova cultura juridicoadministrativa en la forma 
d’exercir del poder. 
 
En aquest sentit, cal tenir present que, segons l’apartat primer de l’article 5 de la Llei 
19/2003: «[e]ls subjectes que enumera l’article 2.1 han de publicar de manera 
periòdica i actualitzada la informació el coneixement de la qual sigui rellevant per 
garantir la transparència de la seva activitat relacionada amb el funcionament i el 
control de l’actuació pública». 
 
Algú, raonablement, pot tenir el menor dubte sobre el fet de què és absolutament 
necessari tenir accés puntual a la totalitat de les actes de les sessions d’un òrgan com el 
que ara ens ocupa per conèixer com aquest òrgan exerceix les potestats que té 
atribuïdes i poder-ne controlar l’actuació? 
 
Com, si no, és possible conèixer el veritable fonament de les raons preses en 
consideració per adoptar una decisió col�legiada, si no és tenint accés a les diferents 
posicions mantingudes durant el debat i la defensa que se n’hagi fet de les mateixes? 
 
Avui, les limitades previsions de la normativa de règim local sobre la publicitat dels 
acords, aplicades en la seva estricta literalitat, no donen una resposta satisfactòria a les 
anteriors preguntes. 
 
Cal, en conseqüència, anar més enllà, i omplir de veritable contingut substantiu el 
mandat de l’article 154 del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, quan afirma que «[l]es 
corporacions locals han de facilitar la més àmplia informació sobre llur activitat».  
 
En recolzament d’aquest raonament no només es troben els criteris hermenèutics 
previstos en l’article 3 del Codi civil (molt en particular, el teleològic, i el de la realitat 
social del moment en què les normes han de ser aplicades), sinó també les pròpies 
recomanacions del Síndic de Greuges efectuades en el seu Informe al Parlament 2013 

                                                 
2 La Llei 19/2013 va ser publicada al BOE núm. 295, de 10.12.2013. 
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segons el qual: «[e]n espera que el Parlament aprovi la llei3, el Síndic recomana amb 
caràcter general a totes les administracions que actuïn d’acord amb els principis que es 
desprenen dels treballs de la ponència parlamentària i de l’Informe sobre el dret d’accés 
a la informació pública, sense necessitat d’esperar aquesta nova regulació». 
 
La transparència és un instrument que ha de permetre que la ciutadania disposi 
d’aquella informació necessària per avaluar la gestió dels poders públics. Només en la 
mesura que aquesta eina serveixi eficaçment a dita finalitat, podrà considerar-se 
assolida una fita de bona governança característica de les democràcies més avançades.  
 
 
Barcelona, 3 de març de 2014 
 
 
 
 
 
 
Òscar Roca Safont 
Cap d’Àrea de legislació  
i assumptes jurídics 
 

                                                 
3 El Síndic de Greuges es refereix a la iniciativa del Parlament de Catalunya, que ha nomenat una 
ponència conjunta encarregada d’elaborar el text de la futura Proposició de Llei de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern. L’argument emprat és perfectament traslladable a la Llei 19/2013 la 
qual, en aquesta matèria, té caràcter bàsic. 


