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Il.lustríssima Senyora,

L'escrit adjunt s'emmarca en la fase d'informació pública, una vegada aprovat
inicialment pel Ple municipal de data z6.rt.zotg, I'acord de crear el Reglament de
Participació Ciutadana (instrumentat mitjançant Edicte de data 15 de desembre de
zot5, i publicat al DOGC amb data zz.tz.zotg).

Les al.legacions i suggeriments que tot seguit passen a formular-se pretenen incidir
particularment en aquells aspectes del text projectat que, directament o indirecta,
guarden relació amb els àmbits sobre els que recauen les funcions generals que la Llei
t4f zoo8, del 4 de novembre atribueix a l'Oficina Antifrau de Catalunya, en tant que,
institució específicament dirigida a preservar Ia transparència i la integritat de les
administracions i del personal al servei del sector públic a Catalunya, sens perjudici
d'aquelles altres observacions de caràcter tècnic que, tangencialment, s'estimi oportú
també efectuar.

Finalment,
efectuar el

des de I'Oficina Antifrau de Catalunya us demanem, a l'efecte de poder
t seguiment, que tan bon punt us sigui possible, ens feu

partícips del del document incorporat a l'expedient que contingui I'informe i
la valoració al.legacions hagin merescut.

Daniel de Laso

Barcelona, de gener de zo16

Ribes, 3
0801 3 Barcelona
bustiaoac@antifrau cat



OFICINA
ANTI FRAU
DE CATALUNYA

AL.LEGACIONS DE L'OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA AL
RE,GI.AMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE L'AJUNTAMENT
DE vrr,otrÍ o'olyen (crRoNA)

Consideració Preliminar: Transparència i Participació

La Constitució conté, en el seu article g.z 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 I'article 4g de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.

Alhora, Ia participacíó ciutadana en els afers públícs constitueix un principi
general bàsic de les Administracions Públiques: així ho preveu l'article 3.5 de la
Llei 3o/r9gz, de z6 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i Procediment Administratiu Comú (Llei 3o/r992) quan prescriu que

en llurs relacions amb la ciutadania, les Administracions Públiques han d'actuar
conforme als principis de transparència i participació.

Per la seva banda, la Llei 4of zot5, d't d'octubre, de règim jurídic del sector
públic, preveu el mateix principi a l'apartat primer de l'article 3 quan exposa

que:

(<1. Les administracions públiques serveixen amb objectivitat els

interessos generals i actuen [...].

Han de respectar en la seva actuació i relacions els principis següents:

,a); b) [...].

c) Participació, objectivitat i transparència de I'actuació administrativa.

"d); e); Ð; s); h); i); j); k) [...]."

Aquesta Llei 4olzo15, juntament amb la Llei gglzo15, d't d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, preveuen la
substitució de la Llei 3o/r9gz, de z6 de novembre, de règim jurídic de les

administracions públiques i del procediment administratiu comú, i comportarà
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la seva derogació (Disposició derogatòria única de la Llei Sglzor5) a partir de
I'entrada en vigor al cap d'un any de la seva publicació al BOE, el z d'octubre
2O15.

Al seu torn, l'article zz.z de la Llei z6/zoto, de 3 d'agost de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya (Llei z6f zoro), 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'article 3r.z
(setè i vuitè) del mateix text normatiu, les Administracions Públiques de

Catalunya compleixen les funcions que tenen atribuides i actuen d'acord amb
els principis generals de transparència i accessibilitat, i participació ciutadana,
entre d'altres.

La carta Municipal de Barcelona regulada per Llei zz/1998, de go de desembre,
lliga el principi de transparència al drets 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 3o),
especialment en les matèries que afecten més directament la qualitat de vida
dels ciutadans.

La transparència, en conseqüència, constítueix un pressupòsit ineludible per a
facilitar Ia partícipació ciutadana. En aquest sentit, trobem fonament als

articles 7o bis i rz3.r c) LRBRL i 48.2 b) i 6z TRLMRLC que fan esment als
procediments complementaris de participació ciutadana que poden integrar
l'estructura municipal. De igual forma, la participació ciutadana com a dret
fonamental de la ciutadania, reconegut en la referida Llei zzlt998, de 3o de

desembre, ad supra i, principi inspirador de l'Administració municipal, és una
opció estratègica i estructural de l'Ajuntament i ha d'acompanyar les seves

actuacions especialment aquelles que estan relacionades directament amb la
qualitat de vida de la ciutadania i en tot allò que afecti la seva quotidianitat.

El present reglament de participació ciutadana ha de permetre millorar el
funcionament de I'Ajuntament, així com la relació d'aquest amb el conjunt de la
ciutadania.

De la mateixa forma, l'Ajuntament ha de permetre apropar la ciutadania les
eines que facin possible una major participació per traduirla de manera efectiva
dins I'acció política de I'Ajuntament, per mitjà de la creació dels canals més
adequats per facilitar la participació universal, a partir de la idea que tothom
que r,'ulgui participar pugui fer-ho acompanyat d'una acció instigadora des de la
mateixa institució.
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Aquest Reglament que es sotmet a informació pública porta causa de l'acord del
Ple de l'Ajuntament de data z6 de novembre de zor5 el qual, reunit en sessió

ordinària, aprova inicialment el Reglament.

L'Oficina Antifrau de Catalunya creada mitjançant la Llei r4lzoo8, 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 de Catalunya.

És, per tant, en compliment d'aquesta missió, que l'Oficina Antifrau desplega la
seva potestat indicativa adreçant-se als poders públics amb propostes i
recomanacions sobre disposicions normatives vigents o en tràmit d'aprovació,
com les que exposem a continuació.

Preàmbul

El primer incís de I'apartat primer del Preàmbul fa referència a que I'elaboració
d'un reglqment de participació ciutadana és fruit del compromís d'aquest
consistori a obrir I'actíuitot ila gestió municipal a tothom.

Entenem que s'hauria de complimentar aquesta defìnició amb la referència a la
Llei tglzor4, del zg de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, i que es regula concretament al seu Títol VI.

De igual forma, fóra bo que la remissió normativa a la Constitució esmentés els

preceptes que fan referència a la participació ciutadana, per tal de donar una
major fonamentació jurídica a les argumentacions del Consistori.

Seguint en aquesta línia, suggerim sigui ampliada la referència normativa que

es cita al Preàmbul amb les fonts al.ludides per aquesta Oficina a les

Consideracions Preliminars. D'aquesta manera el Reglament de Participació
Ciutadana quedarà fonamentat jurídicament amb major solidesa.

Drets de Participació dels ciutadans i ciutadanes (fitol I)

Per raons de seguretat jurídica, l'ús de I'expressió "ciutadans i ciutadanes" pot
no resultar la més coherent amb el caràcter universal dels drets de participació.
És per aquest motiu, que recomanem que de mantenir-se l'estructura i
contingut del precepte, I'expressió "ciutadans i ciutadanes" sigui substituida per
l'expressió "totes les persones" o "tothom". I que la denominació del Títol sigui
definit com "Drets de Participació". D'aquesta manera el contingut del mateix es
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correspondrà millor amb els articles que I'integren i amb I'esperit i finalitat
d'aquests.

El present Títol I objecte d'Informe aglutina i conté tot un seguit de Drets de

Participació que garanteixen, fomenten i faciliten la participació ciutadana. Ens

referim concretament als següents: Dret a la participació (art.r), Dret a la
Informació (art.z), Dret d'Audiència (art.B), Dret a presentar queixes,

reclamacions i suggeriments (art.4), Dret a reunir-se amb l'alcalde/ssa, regidors
i tècnics/ques (art.5), Dret a petició (art.6), Dret a la iniciativa popular (art.7),

Dret d'intervenció en les sessions públiques municipals (art.8), Dret a la
consulta ciutadana (art.g), Dret a relacionar-se amb l'administració a través de

mitjans electrònics i finalment (art.ro), el Dret a utilitzar els espais públics de

reunió i trobada (art.rr).

Transparència i Accés a la Informació pública

Els canals de participació ciutadana regulats mitjançant la relació de drets
recollits als preceptes esmentats ad supre, omplen de contingut la relació de

representació entre els electes i els seus votants, de manera que la frontera entre
les institucions i la ciutadania es torna més permeable i pròxima.

La transparència i, en conseqüència, les diverses vies d'accés a la informació
pública sobre les activitats i la gestió municipal, constitueix un pressupòsit

ineludible per a facilitar la participació ciutadana.

En aquest sentit, tant l'article 69.r LRBRL com I'article L54.r TRLMRLC
estableixen el deure genèric de les corporacions locals de facilitar la més amplia
informació sobre la seva activitat i la participació de tots els ciutadans de la vida
local.

Als efectes del present Informe, i en relació amb els articles esmentats, convé

destacar I'anàlisi dels següents preceptes:

Article z. Dret a la Informació

Aquest article exposa:

<<Totes les persones tenen dret a rebre informació de les activitats
municipals, accedir als arxius públics municipals i utilitzar tots els

mitjans d'informació general que estableixi l'ajuntament. >>
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Respecte al contingut del present article hem de recomanar la reconsideració de
la seva redacció i per diverses raons:

En primer terme, i per raons de tècnica legislatiua, entenem que el contingut
del precepte és relativament simple. Caldria ampliar-ho i completar-ho en el

sentit que inclogués la següent definició:

<Totes les persones tenen dret a accedir a la informació pública en els

termes garantits a la Constitució, a l'Estatut d'Autonomia i a la legislació
específìca de desenvolupament. >

En segon terme, aquest apartat tracta sobre rebre informació, accedir als arxius
públics i utilitzar mitjans d'informació, però oblida algun dels seus trets
fonamentals, com ês I'actualitat de Io informació o el de la seva ueracitat. És

per aquest motiu que si es mantingués el proposat text, suggerim incorporar-los
juntament amb les característiques d'accessibilitat, completesa i
comprensibilitat.

De la mateixa manera que totes les persones tenen dret a rebre informació
pública, les corporacions locals, d'acord amb el que estableixen els articles 69.r
LBRL com l'article r54.r TRLMRLC, tenen el deure genèric de facilitar la més

amplia informació sobre la seva activitat i la participació de tots els ciutadans en
la vida local.

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.

El precepte ara analitzat fa referència als dos vessants de I'accés a la informació
pública: I'actiu (l'Ajuntament posa a disposició del públic la informació: accedir
als arxius), i el passiu (el públic pot sol.licitar informació a l'Ajuntament i aquest

està obligat a facilitar-la: rebre informació).

Es valora positivament que el precepte, en aquest cas, no restringeixi el dret
sinó que el reconegui a totes les persones.

Tanmateix, entenem que la norma podria ser més ambiciosa i podria aprofundir
en el veritable significat que ha de tenir l'accés a la informació pública i els

mitjans per accedir-hi.
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Enl'aecés a Ia ínþrrnø,cíó píúlícrr en general, i en especial, en relació amb
la publicitat activa, els mitjans telemàtics han assolit un paper protagonista. La
Llei t9lzor4, del z9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, en el foment del govern obert, i de diàleg permanent entre
l'Administració pública i els ciutadans preveu, en particular, al seu article 66.3
el següent tenor literal:

<Els instruments i les formes de participació i col.laboració ciutadanes
s'han de donar a conèixer per mitjà del portal de transparència i de la
resta de canals de difusió per a permetre'n un coneixement tan
generalitzat com sigui possible.>

Segons el present precepte i el que acabem de manifestar, si el Consistori ho
creu convenient podria contemplar la possibilitat de regular l'existència d'un
portal de transparència.

En aquest sentit, tot tenint en compte el seu caràcter potestatiu, aquesta Oficina
exposa el suggeriment de preveure un Portal de Trølnspølrèncía en el mateix
precepte z del present Reglament, per tal de donar compliment i efectivitat a les

obligacions de transparència establertes per la Llei. En el ben entès, Qü€
I'Ajuntament decidirà en tot moment el que cregui més adient, sobre la creació o

no del proposat portal de transparència.

En aquesta línia, destaquem el que estableix l'article S.S. de la Llei tglzot4:

<El Portal de Transparència és organitzat i gestionat per l'Administració
de la Generalitat i també integra la informació de les administracions
locals t...]. Les administracions locals i la resta d'administracions i
entitats poden crear llurs propis portals de transparència, l'accés al

contingut dels quals s'ha de facilitar des del Portal de la Transparència de

la Generalitat, d'una manera interconnectada i que faciliti la integració.
Tots els portals han de disposar d'un cercador que permeti un accés

ràpid, fàcil i comprensible a la informació i que incorpori mecanismes
d'alerta sobre les dades que s'han d'actualitzar.>

Addicionalment, segons el que regula l'article 5.6 els portals que eventualment
es creïn d'acord amb el que estableix l'apartat 5, (a dalt esmentat), s'han de

configurar com una plataforma electrònica de publicitat actiua a internet, han

d'ésser tàcilment identificables i han de contenir l'enllaç de les seus

electròniques de les administracions públiques o entitats corresponents.
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En definitiva, tot i que l'Ajuntament de Vilobí d'Onyar garanteix l'ús de mitjans
electrònics en les relacions amb la ciutadania, com un mitjà o canal més de

comunicació disponible, segons el que acabem d'exposar, també es podria
preveure potestativament, la regulació d'un portal de transparència.

Facilitar informació pública a través de mitjans telemàtics ha de garantir, com a

mínim, les mateixes condicions i exigències d'accessibilitat que ofereixen altres
canals d'informació i comunicació alternatius, tant des d'un punt de vista
formal, com en relació amb els continguts de la informació objecte de difusió.

En aquest sentit, I'article zg de la Llei z6lzoro posa de relleu el deure de les

administracions públiques de Catalunya de garantir l'exercici i efectivitat dels
drets dels ciutadans, qualsevol que sigui el mitjà de la relació.

En conclusió, un entorn institucional transparent transforma el funcionament
de les administracions, que ara no tenen més remei que prendre decisions
escoltant amb actitud favorable les propostes i suggeriments provinents de la
ciutadania i retre comptes per les decisions preses. El portal de transparència és

una bona uia d'entrada ales institucions catalanes i un mitjà de relació entre els

ciutadans i les administracions, de manera que la frontera entre les institucions
i la ciutadania es torna més permeable i pròxima.

En un context de profunda desconfiança ciutadana vers les institucions
públiques, l'aprovació i el desenvolupament de noves polítiques de

transparència a Catalunya ofereix una uia de sortida per a la consolidació i
aprofundiment de la democràcia. t

Participació ciutad ana i oqganització municipal

Els Oqgans de Participació ciutadana

- El Consell Municipal

La regulació d'aquest òrgan de participació es conté en el Títol III del projecte
de Reglament, segons el qual i, tal i com defineix I'article r4 del present
Reglament:

<El Consell Municipal és l'òrgan de participació general a Vilobí d'Onyar.
És I'espai de posada en comú i debat entre ciutadania, associacions i
responsables poìítics sobre els assumptes públics de la vila, ja es tractin
de temes que afectin a col.lectius o sectors específics com al global de la
vila.>

t 
Govern Obert. La justícia penal davant la corrupció. Antonio García del Moral. Generalitat de

Catalunya. Any 2015
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Al seu torn, l'article 16 del Reglament regula la seva composició i I'organitza de

la següent forma:

- La comissió permanent.
- Reunió de poble.

Convé detenir-se concretament en la composició de la reuníó de poble
Segons el qual, el propi precepte 16 indica que està format per:

- President.
- Vice-president.
- Comissió permanent.
- Secretari (funcionari o treballador municipal que es designi com a tal que

tindrà les funcions de: redactar l'acta de les reunions de poble i de la
comissió permanent, així com de les altres comissions, preparar les
convocatòries i elaborar la memòria anual del consell de la vila).

- I tota la població que hi assisteixi en convocatòria oberta.

En particular, i respecte a la composició de la reunió de poble, convé analitzar la
figura del Secretarí/ùría. Que segons indica el mateix precepte, pot ser
funcionari o treballador municipal.

La figura del Secretari/ària és d'evident importància, en tant que recauen en

aquesta 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
I'exercici de potestats públiques. Així com per exemple, la facultat d'emetre
certificats sobre els acords específics adoptats en les sessions de Consell.

Tenint en compte aquesta descripció de funcions, a priori, per la definició que

I'article 16, paràgraf 4rt en fa sobre la figura del Secretari o Secretària, sobre el

fet que les seves funcions poden recaure en treballador municipal, hem de

manifestar que d'acord amb la legislació aplicable, aquestes funcions no poden

recaure en personal laboral o treballador municipal, sinó que han de recaure
exclusivament en personal funcionari.

Sense ànims de ser massa prolífics, a continuació fonamentem la nostra
afirmació, en el següent recull normatiu i que il.lustrem mitjançant els

preceptes que exposem tot seguit:
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En primer lloc, l'article 8 del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat
Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 5f zor5, de 3o d'octubre, ens regula,
concretament, el concepte i classe d'empleats públics. I estableix la següent
classifìcació:

<<Article 8. Concepte i classes d'empleats públics.

1. Són empleats públics aquells que desenvolupen funcions retribuides en
les Administracions Públiques al servei de l'interès general.

2. Els empleats públics es classifiquen en:
a. Funcionaris de carrera.
b. Funcionaris interins.
c. Personal laboral, ja sigui fixe, per temps indefinit o temporal.
d. Personal eventual.>>

En segon lloc, l'article 9 del TRLEBEP ens defineix en particular, gü€ s'entén
per funcionari públic de carrera, i diu així:

<<Article 9. Funcionaris de carrera.

1. Són funcionaris de carrera aquells que, en virtut de nomenament legal,
estan vinculats a una Administració Pública per una relació estatutària
regulada pel Dret Administratiu per a l'exercici de serveis professionals
retribuits amb caràcter permanent.

2. En qualsevol cas, l'exercici de les funcions que impliquin la participació
directa o indirecta en I'exercici de les potestats públiques o en la
salvaguarda dels interessos generals de I'Estat i de les Administracions
públiques correspon exclusivament als funcionaris públics en els termes
que a la llei de desenvolupament de cada Administració pública
s'estableixi.>

El precepte citat ens confirma que l'exercici de potestats públiques correspon
única i exclusivament als funcionaris públics. En aquest sentit, I'article 9.2 ja
ens dóna certa informació del perquè les funcions a exercir pel Secretari o

Secretària, no poden recaure en personal laboral o treballador municipal, sinó
que han de recaure expressament en personal funcionari.
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En conseqüència, suggerim que sigui reconsiderada la redacció de l'article 16

paràgraf quart del Reglament objecte d'estudi, en el sentit d'indicar que la
funció de Secretari o Secretària de l'òrgan de màxima representació del Consell
Municipal, com ho és la reunió de poble, només pugui ser duta a terme per
personal que tingui la condició de funcionari públic de I'Ajuntament de Vilobí
d'Onyar.

Publicitat de les sessions, convocatòries i actes

Atreu l'atenció el fet que en el present Reglament, la reunió de poble com a
màxim òrgan de representació del Consell Municipal, encarregat a través de la
figura de Secretari, de redactar l'acta de les reunions de poble i de la comissió
permanent, així com de les altres comissions, i encarregat també de preparar les

convocatòries i elaborar la memòria anual del consell de la vila, no faci exprés

esment ala publicitat de les sessions, conuocstòries i actes, com a eina per
garantir la transparència de la seva gestió.

En relació amb el que acabem de manifestar, es constata que al llarg del text del

Reglament no hi ha un article referent a la convocatòria i publicitat de les

sessions del Consell i de les actes. En aquest sentit, d'acord amb el principi de

transparència i accés a la informació, atenent al que preveu l'article 156.2 del

TRLMRL, considerem que com a mesura desitjable, les actes i les sessions

haurien de tenir un caràcter públic, a fi i efectes, que fossin conegudes per la
ciutadania.

En conseqüència, d'acord amb el que regula l'article t56.2 del TRLMRLC, que

preveu que seran publiques les sessions dels òrgans de participaciô, recomanem
que s'addicioni aI Títol III del Reglament, mitjançant eI seu propi precepte, eI

caràcter públic de les sessions.

Addicionalment, i en particular respecte de la publicitat de les actes i en general

de tota aquella informació que promogui i faciliti la participació ciutadana,

l'Oficina voldria manifestar una sèrie de consideracions:

En primer lloc, trobem a faltar que els preceptes, tal i com ja hem apuntat, no

sols no fan referència a la publicitat de les actes, sinó que tampoc fan extensiva

aquesta publicitat, així com la dels acords adoptats, a la generalitat de la
ciutadania mitjançanI la seus. publícøcíô hntnedíø:to en el web municipal
(Article zo. Títol V del Reglament objecte d'estudi).
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Així doncs, per tal de donar cabuda a la publicació immediata, suggerim es

tingui en consideració l'article 6 relatiu a les obligacions de transparència, que

regula la Llei r9f zor4, del z9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.

Concretament, el referit precepte exposa al seu apartat 6.r.b), que s'ha de

garantir que la informació a què fa referència la lletra a) (del mateix article 6)
s'ha de difondre de manera constant i ha de ser actualitzada permanentment,
amb la indicació expressa de la data en que s'ha actualitzat per darrera vegada i,
si és possible, de la data en què s'ha de tornar a actualitzar.

En funció d'aquest article, entenem, que per raons de transparència és

aconsellable que no sols es faci públic el contingut de les actes, sinó que aquesta

publicitat tingui lloc de forma immediata, amb independència de quina sigui la
posterior data d'aprovació de l'acta. L'establiment de llur aprovació com a

condicionant per a fer efectiu el lliure accés a la informació, comportaria
necessàriament buidar el contingut essencial del dret de la ciutadania a conèixer
la informació complerta, veraç i actual en mans de les Administracions
públiques.

La finalitat i garantia que persegueix la transparència administrativa podria
veure's frustrada si exigís esperar al moment de l'aprovació de l'acta, per a fer
efectiu el dret dels ciutadans a conèixer el seu contingut.

En definitiva, per raons de transparència, com ja hem apuntat, és necessari que
per una banda no sols es facin públics els acords presos en la sessió plenària,
sinó que també es publiquin de forma immediata, amb independència de quina
sigui la posterior data d'aprovació de l'acta que els conté.

A la llum del que hem acabem de manifestar, concloem exposant que a fi i efecte

de garantir una necessària i actual visibilitat de l'activitat duta a terme per
l'òrgan de participació que regula el Reglament, suggerim incloure un artícle
que reguli Ia publicitat de /es sessfons i Ia seuo immediotesa per donar a
conèixer als ciutadons eI seu contíngut en elmenor espai de temps possible.

Val a dir que 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
fìnalitat, podrà considerar-se assolida una fita de bona governança,

característica de les democràcies més avançades.
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En definitiva, i com a conclusió, la transparència constitueix un pilar bàsic de la
societat actual, que s'ha de desenvolupar d'una manera àmplia i permanent com
a element fonamental per aconseguir un mínim nivell de democràcia social i
d'eficiència econòmica, i perquè els ciutadans no quedin així desprotegits i
desproveïts d'un dels seus drets fonamentals: el dret a la informació i, en

definitiva, el dret a saber. La transparència possibilita, a més, un cert control
dels poders públics per part de la societat civil i, per tant, una eina fonamental
de lluita contra la corrupció, veritable xacra social que perjudica enormement la
justícia social i el desenvolupament econòmic i institucional en bona part del
paisos del món.,

Barcelona, a 22 de gener 20:16

Susanna Cano i Olmos Oscar Roca Safont

Tècnica Jurista

Vist-i-plau

Cap d'Àrea de Legislació i
Assumptes Jurídics

'Transparència d'Ajuntaments i diputacions: La visió de Transparència lnternacional. Jesús Lizcano

Álvarez. President de Tl España. Catedràtic d'Economia Financera icomptabilitat de la Universitat
Autònoma de Madrid.
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