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Antecedents

L'Oficina Antifrau de Catalunya (en endavant, OAC)'és una institució específicament
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 indicatíua que la llei atorga a I'OAC, facultant-la a ossessorar i formular
propostes i recomanacions les quals, d'acord amb l'article rg 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 disposicíons normatiues uigents o en
tràmit d'aprouació.

En virtut del que acabem de manifestar ad supra, el passat 22 de gener de zo16

l'Oficina va trametre un seguit de d'al.legacions i consideracions al Reglament de

Participació Ciutadana de I'Ajuntament de Vilobí d'Onyar (Girona).

Actuacions de seguiment

Des que el proppassat ze de gener de eor6 aquesta Oficina avancés per correu
electrònic les esmentades al.legacions, tot i el seguiment que I'Oficina Antifrau de

Catalunya ha anant efectuant a través dels seus mitjans habituals i de la corresponent
pàgina web de l'Ajuntament, fins el passat z4 de novembre 2cl6, aquesta Oficina no va

rebre resposta per part del Consistori a les al.legacions presentades per l'Oficina
Antifrau.

En aquesta línia, i tot donant compliment a I'article So de les NARI,I'Oficina Antifrau
de Catalunya ha dut a terme les corresponents actuacions de seguiment consistents, en

aquest cas, en analitzar quina ha estat la valoració de les al.legacions fetes per I'OAC.

Les recomanacions que l'Oficina Antifrau adreça a l'Ajuntament de Vilobí d'Onyar
s'encaminen a detectar i posar de manifest aquells aspectes en què, segons el parer de

I'Oficina, el text proposat és susceptible d'enriquiment o millora.

Així doncs, enviat Ofici de Tramesa per I'Oficina, en data zz de gener de zot6 (Registre

Sortida oo4o, de zz de gener 2ot6), adjuntant les corresponents al.legacions al

Reglament de Participació Ciutadana, comprova aquesta Oficina que a data zr de

Novembre de zo16, tot i el seguiment efectuat per I'OAC, el Consistori no havia remés

resposta a les recomanacions proposades per l'Oficina.

tofi.in" Antifrau de Catalunya indistintament anomenada com OAC, Oficina, Oficina Antifrau o bé Oficina
Antifrau de Cataìunya, segons correspongui.
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Va ser el passat z4 de novembre zot6, que lAjuntament de Vilobí d'Onyar va emetre
resposta a I'Oficina Antifrau de Catalunya confirmant que, tot i les al.legacions
presentades per l'Oficina, el Consistori havia decidit no procedir a l'aprovació definitiva
del Reglament.

En conseqüència, a la llum del que s'ha exposat ad supra, i donada la decisió del
Consistori, l'Oficina Antifrau de Catalunya, va considerar que la iniciatíua que uo
donar lloc a les al.legacions al Reglament de Participació Ciutadana hauia decoigut.I
en aquest sentit, I'Ofìcina ho va fer constar en el present informe de tancament.

No obstant això, considera aquesta Ofìcina necessari exposar quines van ser les

al.legacions proposades al Reglament de Participació Ciutadana per part de l'Oficina
Antifrau de Catalunya.

Així doncs, en aquesta línia, I'OAC va subratllar inicialment, com a consíderacíó
prelbnínar relo:tíua a la TrolnspoLrèncío í Polrtícípo.cíó,la importància de la
participacíó cíutadana en els afers públícs com un principi general bàsic de les
Administracions Públiques. De fet, I'Oficina va observar com I'Ajuntament mitjançant
el Reglament de Participació Ciutadana va optar, d'una manera decidida, per la
democràcia participativa, com a complement i aprofundiment de la democràcia
representativa.

De iguaì forma, observava aquesta Ofìcina en el Preà¡nbul del Reglament que era
necessari complimentar la finalitat del Reglament de Participació Ciutadana amb la
referència a la Llei t9f zot4, del z9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern i a la Llei rg/zor3, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern. Així com també amb la referència a alguns dels
preceptes de la Constitució que fan referència a la participació ciutadana.

En definitiva, es proposava al Consistori que ampliés la referència normativa que es

citava al Preàmbul amb les diferents fonts al.ludides per l'Oficina a les Consideracions
Prelimínars. D'aquesta manera el Reglament de Participació Ciutadana quedaria
fonamentat jurídicament amb major solidesa.

Addicionalment a les esmentades recomanacions ad supra,l'Oficina Antifrau també va

suggerir tot un seguit d'al.legacions i, tot i l'absència a príori de resposta, per part del

Consistori, aquesta Ofìcina ha considerat oportú reproduir-les en el present Informe de

Tancament, i s'exposen a continuació:

Drets de participació dels ciutadans i ciutadanes (Títol I)

Respecte d'aquest principi, I'Oficina recomanava que de mantenir-se l'estructura i
contingut del mateix, l'expressió "ciutodans í cíutadanes" fos substituida per
l'expressió "totes les persones" o "tothom", donat que era molt més coherent amb el

caràcter universal dels drets de participació.
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Tanmateix, es suggeria que la definició del títol fos expressada com "Drets de
Particípació", donat que d'aquesta forma el contingut del mateix es correspondria
millor amb l'esperit i finalitat d'aquest.

Transparència i Accés a la Informació Pública

En aquest precepte, recordava l'Oficina que la transparència, i en conseqüència, les
diverses vies d'accés a la informació pública sobre les activitats i la gestió municipal,
constitueixen un pressupòsit ineludible per facilitar la participació ciutadana.
Fonamentava la seva argumentació en I'article 6g.r LRBRL i I'article r54.r del
TRLMRLC que regulen el deure genèric de les corporacions locals de facilitar la més

amplia informació sobre la seva activitat i la participació ciutadana.

Així, en aquesta línia l'Oficina va destacar concretament I'anàlisi dels següents
preceptes:

Article z. Dret a la Informació

Respecte d'aquest precepte, I'Oficina va al.legar la reconsideració de la seva redacció
per diverses raons.

En primer lloc, per raons de tècníca legislatiua, donat que el precepte era relativament
simple i calia ampliar i completar el seu contingut.

En segon terme, perquè el precepte en sí oblidava algun dels seus trets fonamentals
com ara I'actualitat de la informació o de la seva veracitat. I es recomanava al Consistori
incorporar-ìos juntament amb les característiques d'accessibilitat, completesa i
comprensibilitat.

Argumentava aquí l'Oficina que una participació ciutadana de qualitat només és

possible si es fonamenta en el previ coneixement de la informació púbÌica que es troba
en mans dels poders públics. I addicionalment, exposava que tot i que lAjuntament de

Vilobí d'Onyar garanteix l'ús de mitjans electrònics en les relacions amb la ciutadania,
també es podria preveure potestativament i en el mateix precepte z del Reglament, la
regulació d'un Portcl de Tro:nsporèncía.

En aquest sentit, el Portal de Transparència vindria a donar compliment i efectivitat a
les obligacions de transparència establertes per la Llei rgf zot4, del z9 de desembre, de

transparència, accés a la informació pública i bon govern.
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Article 3. Participació Ciutadana i Organització Municipal

Els Òrgans de Participació Ciutadana:

El Consell Municipal

Respecte d'aquest precepte, l'Oficina destacava la composició del Consell Municipal, el

qual composat per la comissió permanent í Ia reunió de poble, cridava especial atenció
la composició de la reunió de poble. Aquest últim estava composat, entre d'altres, per
un Secretari que podia ser funcionari o treballador municipal.

La importància d'aquest comentari rau en que aquesta figura, tal i com argumentava
I'Ofìcina no pot estar representada per un treballador municipal. Bàsicament, perquè
les funcions d'un Secretari, al.legava I'OAC, son entre d'altres, funcions de

documentació (acta de sessions, comunicacions...) i les d'assessorament.

Algunes d'aquestes funcions comporten I'exercici de potestats púbÌiques, com per
exemple emetre Certificats. Són funcions que no poden recaure en un treballador
laboral o municipal, i per tant han de recaure exclusivament en personal funcionari.

Així ho deixava clar l'Oficina en la seva recomanació amb el recolzament dels articles 8

i 9 del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat per Reial
Decret Legislatiu 5f zot5, de 3o d'octubre.

Tots dos preceptes fonamentaven i confirmaven que I'exercici de potestats públiques
corresponen única i exclusivament als funcionaris públics.

A taÌs efectes, l'Oficina suggeria que es reconsiderés la redacció de l'article 16, paràgraf
quart del Reglament, per tal d'indicar que la funció del Secretari o Secretaria de l'òrgan
de màxima representació del Consell Municipal, com ho és la reunió de poble, només
pugui ser exercida per personal que tingui la condició de funcionari públic de

l'Ajuntament de Vilobí d'Onyar.

Publicitat de les Sessions, Convocatòries i Actes

En aquest cas concret, atreia I'atenció de l'Oficina el fet que no es fes exprés esment a Ia

publicitat de les sessions, conuocatòries í actes com a eina per garantir Ia transparència
de la gestió del Consell Municipal, qui a través de Ia figura del Secretari, s'encarrega de

la redacció de les actes de les reunions de poble i de la comissió permanent.

Per tant, suggeria l'Oficina que, atenent a Ì'article 156.2 del TRLMRLC, s'addicionés ai

Títol III del Reglament, el caràcter públic de les sessions i no tant sols això, si no també,
que es tingués en consideració Ia seva publicació immediata al rveb municipal, amb
independència de quina fos la posterior data d'aprovació de l'acta.
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En definitiva, finalitzava l'Oficina les al.legacions al Reglament de Participació
Ciutadana de l'Ajuntament de Vilobí d'Onyar, parafrasejant a Jesús Lizcano President
de Transparència Internacional Espanya, tot manifestant quez "/c transparèncía
constitueix un pílar bàsic de Ia societat actual, que sha de desenuolupar d'una menero
àmplia i permanent com a element fonamental per aconseguir un mínim niuell de

democràcia social í d'efi.cíència econòmica, i perquè els ciutadans no quedin
desprotegits i desproueïts dun dels seus drets fonamentols; eI dret a la ínformació í,

en definitiua, eI dret a saber.

L'Oficina concloïa tot exposant que Ia transparèncio possfbilita, a m,és un cert control
dels poders públics per part de la socíetat cíuil i, per tant, una eina de lluíta contra Ia
corrupció. Veritable xacra soci.al que perjudica enormement Ia justícío social i eI

desenuolupament econòmíc i fnstrtucional debonapart dels paßos delmón".

'Transparència d'Ajuntaments i Diputacions: La r.isió de Transparència Internacional. Jesús Lizcano
l{lvarez. President de TI España. Catedràtic d'Economia Financera i Comptabilitat de la UAM.
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Conclusions

En relació a les al.legacions presentades per l'Oficina Antifrau de Catalunya al
Reglament de Participacíó Ciutadona de I'Ajuntament de Vilobí d'Onyar (Girona), en
data zz de gener de zo16 (Registre Sortida oo4, de zz de gener de zo16), i tot tenint en
compte la resposta emesa pel Consistori de no procedir a I'aprovació definitiva del
Reglament, segons consta amb data z4 de novembre zot6, l'Oficina Antifrau de

Catalunya ha finalitzat l'Expedient de Seguiment considerant que /o iníciatiua que uo
motiuar les al'legacions al Reglament de Partícipació Ciutadanaha decaigut.

El Consistori, arrel de les al.legacions proposades per l'Oficina el passat zz de gener

zot6,va dur a terme tot un seguit d'actuacions:

Es va realitzar un nou redactat del Reglament incorporant les al.legacions
proposades per l'Oficina.

La Secretaria va fer anàlisi/informe respecte a les al.legacions, en el que es

concloïa que "fora conuenì.ent una reuisió integral per adoptar-Io a les recents
normatíues: Llei 39/zot5 i Lleí 4o/zot5, així com refondre'l amb el
Reglament de Participacíó Ciutadano, publicat aI BOP de Girona núm. t96, de
t3 d'octubre de 2017, o si mes no modificar-ne la denominació per euitar
confusions".

En opinió del Consistori, eren tant els canvis substancials a tenir en compte, eü€
I'Ajuntament havia decidit no procedir a la seva aprovació definitiva i, en conseqüència,
per aquest motiu tampoc s'havia publicat el citat Reglament als corresponents Diaris
Oficials amb la seva versió defÌnitiva.

En conclusió, i tot tenint en compte el que s'ha exposal ad supra, l'Oficina Antifrau de

Catalunya ha considerat, tal i com s'ha manifestat anteriorment, que la iniciativa que va
motivar les al.legacions al Reglament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de

Vilobí d'Onyar ha decaigut.

Finalment, d'acord amb allò establert als articles zz i zg de la Llei r4f zoo8, i articles

3o.z i g7 de les NAR[, s'adjunta com a Annex z al present informe, docutnent annb
Ies propostes de text, en uersíó ta;nt s,breujada cot¡t extenss, per a Ia seua

inclusió en la memòria anual de I'Oficina Antífrau de Catalunya de I'any zot6, 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,

segons el cas, en el text resultant de les al.legacions de diversos organismes.
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Amb aquestes actuacions es dóna per finalitzat i tancat el seguiment de les al.legacions
al Reglament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Vilobí d'Onyar (Girona) .

Barcelona, z8 de novembre de zo16

t Ø'u'/¿
Gimeno Jubero

Director de l'Oficina Antifrau
de Catalunya

(
Susanna Cano i Olmos

Tècnica Jurista
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Annex t:

Proposta de text per al quadre d'al.legacions de la pàgina web de I'OAC

Reglament de
Participació
Ciutadana de
l'Ajuntament de
Vilobí d'Onyar

Ajuntament
de Vilobí
d'Onyar

22lotl2016 decaigut decaigut zSlrrlzol.6

.\l'lcgacions Rcsposta
dc l'Oficina
.\ntifrau

Infìrmrc dc
t¿rncamcnt
dcl
scguiurcnt

Iniciativa
Normativa

Institució
promotora

Tcxt
a¡rror-at
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Annex z: Propostes de text per a la memòria anual

Versió abreujada

En data zz de gener de zo16, l'Oficina Antifrau de Catalunya va fer arribar a

I'Ajuntament de Vilobí d'Onyar un seguit d'al.legacions en relació amb el Reglament de
Partícipacíó Ciutadana (Edicte núm. 7oz3 de zz de desembre zot5).

Com a Consideració Preliminar i al seu Preàmbul,l'Oficina va al.legar la importància de

la participació ciutadana i de com la transparència constitueix un pressupòsit
ineludible per a facilitar la participació del conjunt de la ciutadania. En aquest sentit,
I'OAC justificava la seva argumentació en la Llei Lgf 2or4, de zg de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, i alhora, recomanava la seva

inclusió en el redactat del Reglament, donat que el text normatiu no feia referència
expressa a I'esmentada norma.

Dins d'aquest principi bàsic de partícipació ciutadana í transparèncic, l'Oficina va
destacar la necessitat que el Consistori comptés amb un Portal de Transparència ala
seva pàgina web, per tal que tothom pogués accedir a la Informació pública.

La figura del Secretari o Secretaria en Ia seva condició de funcionari públic va ser una
altre de les al.legacions exposades per I'Oficina per tal d'aclarir que el Secretari o

Secretaria de l'òrgan de màxima representació del Consell Municipal, com ho és Ia
reunió de poble, havia de ser necessàriament un funcíonari públic i per tant aquesta

figura no podia recaure en personal laboral o treballador municipal. A tals efectes

citava l'Oficina els articles 8 i 9 del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de I'Empleat
Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 5f zot5, de 3o d'octubre. Aquests articles
venien a confirmar que les potestats públiques corresponen única i exclusivament als
funcionaris públics.

Finalment,l'Oficina recomanava que per tal de garantir la transparència de la gestió del
Consell Municipal a través de la figura del Secretari, les actes expedides per aquest, no
tant sols havien de ser publicades a la pàgina web del Consistori o Portal de
Transparència, sinó també que s'havien de publicar de manera immediata
(immediatesa).

L'Oficina Antifrau de Catalunya va donar per conclòs I'Informe de seguiment al
Reglament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Vilobí d'Onyar, entenent que

amb data z4 de novembre de zo16, es va rebre la resposta per part del Consistori tot
indicant, que no s'havia procedit a l'aprovació definitiva del Reglament de Participació
Ciutadana i era aquest el motiu pel qual encara no s'havia dut a terme la seva publicació
als corresponents Diaris Oficials.
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Així doncs, l'Oficina va considerar oportú deixar palès al present Informe que la
iniciativa, que va motivar les al.legacions al Reglament de Participació Ciutadana, havia
decaigut.

A la llum del que s'ha exposat al present informe de tancament, I'Oficina finalitzava les
seves al.legacions amb la cita del Sr. Jesús Lizcano, president de Transparència
Internacional Espanya, manifestant que: "la transparència constítueix un pílar bôsic
de la societat actual, que sha de desenuolupar duna menero òmplia i permanent com
a element fonamental per aconseguir un míním niuell de democràcia social i
d'eficiència econòmica, i perquè els cíutadans no quedín desprotegíts i desproueits
d'un dels seus drets fonamentals; el dret a la ínformació i, en definítiua, el dret a
saber.

L'Ofi.cíno concloïa tot exposant que la transparèncí.a possibilita, a m,és un cert control
dels poders públícs per part de la socíetat ciuil í, per tant, una eín,a de lluíta contra
la corrupcíó. Veritable xacro social que perjudíca enormement la justícia socíal i eI

desenuolupament econòmíc i insnrucional de bona part dels paisos del món".
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Versió extensa

El passat zz de gener de zo16 (Registre de Sortida oo4o), l'Oficina Antifrau de
Catalunya va presentar Informe d'Al.legacions al Reglament de Partícipacíó Ciutadana
de I'Ajuntament de Vílobí d'Onyar (Edicte núm. 7oz3 de zz de desembre zotg).

Amb data z4 de novembre 2oL6, tot i el seguiment dut a terme per I'Oficina Antifrau de
Catalunya i quasi bé un any després de la presentació de les al.legacions per part de

I'Oficina, el Consistori va emetre resposta a les esmentades al.legacions.

Donada Ia decisió de I'Ajuntament de no procedir a I'aprovació defìnitiva del
Reglament, I'Oficina va considerar que la iniciativa, que havia donat lloc a les
al.legacions per part de l'Oficina, havia decaigut.

No obstant això, aquesta Oficina ha considerat oportú reproduir quines van ser
aquestes recomanacions i suggeriments al Reglcment de Partícipació Ciutadana de

l'Ajuntament de Vilobí d'Onyar i, a continuació, s'exposen de forma resumida:

Drets de participació dels ciutadans i ciutadanes (fitol I)

Respecte d'aquest principi, I'Oficina recomanava que de mantenir-se l'estructura i
contingut del precepte, l'expressió "ciutadans i ciutadanes" fos substituida per
l'expressió "totes les persones" o "tothom", donat que era molt més coherent amb el

caràcter universal dels drets de participació.

Tanmateix, s'al.legava que la definició del Títol fos expressat com Drets de

Partícipació, donat que d'aquesta forma el contingut del mateix es correspondria millor
amb I'article i amb l'esperit i finalitat d'aquest.

Transparència i Accés a la Informació Pública

En aquest precepte, recordava I'Oficina que la transparència, i en conseqüència, les

diverses vies d'accés a la informació pública sobre les activitats i la gestió municipal,
constitueixen un pressupòsit ineludible per facilitar la participació ciutadana.
Fonamentava la seva argumentació en l'article 6g.r LRBRL i l'article r54.r del
TRLMRLC que regulen el deure genèric de les corporacions locals de facilitar la més

amplia informació sobre la seva activitat i la participació ciutadana.
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Així, en aquesta línia I'Ofìcina va destacar concretament l'anàlisi dels següents
preceptes:

Article z. Dret a la Informació

Respecte d'aquest precepte, l'Oficina va al.legar la reconsideració de la seva redacció
per diverses raons.

En primer lloc, per raons de tècnica legßlatiua, donat que el precepte era relativament
simple i calia ampliar i completar el seu contingut.

En segon terme, perquè el precepte en sí oblidava algun dels seus trets fonamentals
com ara I'actualitat de la informació o de la seva veracitat. I es recomanava al Consistori
incorporar-los juntament amb les característiques d'accessibilitat, completesa i
comprensibilitat.

Argumentava aquí l'Oficina que una participació ciutadana de qualitat només és

possible si es fonamenta en el previ coneixement de la informació pública que es troba
en mans dels poders públics. I addicionalment, exposava que tot i que l'Ajuntament de

Vilobí d'Onyar garanteix l'ús de mitjans electrònics en les relacions amb Ia ciutadania,
també es podria preveure potestativament i en el mateix precepte z del Reglament, la
regulació d'un Portcl de Trolnspo;rèneío.

En aquest sentit, el Portal de Transparència vindria a donar compliment i efectivitat a
les obligacions de transparència establertes per la Llei rgf zot4, del z9 de desembre, de

transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Article 3. Participació Ciutadana i Organització MunicÞal

Els Òrgans de Participació Ciutadana:

El Consell Municipal

Respecte d'aquest precepte, l'Oficina destacava la composició del Consell Municipal, el

qual composat per la comíssió permonent ila reuníó de poble, cridava especial atenció

Ìa composició de la reunió de poble. Aquest últim estava composat, entre d'altres, per

un Secretari que podia ser funcionari o treballador municipal.

La importància d'aquest comentari rau en que aquesta fìgura, tal i com argumentava
l'Oficina no pot estar representada per un treballador municipal. Bàsicament, perquè

les funcions d'un Secretari, al.legava I'OAC, son entre d'altres, funcions de

documentació (acta de sessions, comunicacions...) i les d' assessorament. Algunes

d'aquestes funcions comporten I'exercici de potestats públiques, com per exemple
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emetre Certifìcats. Són funcions que no poden recaure en un treballador laboral o
municipal, i per tant han de recaure exclusivament en personal funcionari.

Així ho deixava clar l'Oficina en la seva recomanació amb el recolzament dels articles I
i 9 del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat per Reial
Decret Legislatiu 5f 2or1, de 3o d'octubre.

Tots dos preceptes fonamentaven i confirmaven que I'exercici de potestats públiques
corresponen única i exclusivament als funcionaris públics.

A tals efectes, I'Oficina suggeria que es reconsiderés la redacció de l'article 16, paràgraf
quart del Reglament, per tal d'indicar que Ia funció del Secretari o Secretaria de l'òrgan
de màxima representació del Consell Municipal, com ho ê,s la reunió de poble, només
pugui ser exercida per personal que tingui la condició de funcionari públic de

I Ajuntament de Vilobí d'Onyar.

Publicitat de les Sessions, Convocatòries i Actes

En aquest cas concret, atreia l'atenció de l'Oficina el fet que no es fes exprés esment a la
publicitat de les sessions, conuocatòries i actes com a eina per garantir la transparència
de la gestió del Consell Municipal, qui a través de la figura del Secretari, s'encarrega de

la redacció de les actes de lesreunions de poble i de la comíssíó permanent.

Per tant, suggeria I'Oficina que, atenent a I'article 156.2 del TRLMRLC, s'addicionés al
Títol III del Regìament, el caràcter públic de les sessions i no tant sols això, si no també,
que es tingués en consideració la seva publicació immediata al web municipal, amb
independència de quina fos la posterior data d'aprovació de l'acta.

En definitiva, finalitzava l'Oficina les al.legacions al Reglament de Participació
Ciutadana de I'Ajuntament de Vilobí d'Onyar, parafrasejant a Jesús Lizcano President
de Transparència Internacional Espanya, tot manifestant ques "la transparèncía
constitueíxunpilar bàsic de Ia socíetat actual, que s'ha de desenuolupar d'unamenera
àmplia i permanent com a element fonamental per aconseguir un míním niuell de

democrò.cia socíal i d'eficiència econòmica, i perquè els cíutodans no quedin
desprotegits í desproueïts d'un dels seus drets fonamentals; el dret a la informacíó i,
en definitiua, eI dret a saber.

L'Ofi.cina concloïo tot exposant que la transporència possibílita, a més un cert control
dels poders públics per part de la societat cíuil í, per tant, una eina de lluíta. contra lo
corrupcíó. Verítable xocra social que perjudíca enormement la justícía social í el

desenuolupament econòmic i instítucional de bona part dels països del món".

*rçlç****lÉ*
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