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AL�LEGACIONS DE L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA 
AL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN DEL 
CONSELL MUNICIPAL DE SALUT DE SANT JUST DESVERN 
 
 
 

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 transparència, en conseqüència, constitueix un pressupòsit ineludible per a facilitar 
la participació ciutadana. 
 
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.  
 
 

Recomanacions generals de caràcter sistemàtic 
 
Raons de tècnica normativa farien aconsellable que la norma projectada contingués un 
Preàmbul o exposició de motius per tal de proporcionar un fonament substantiu a la 
iniciativa. En aquest sentit, podrien fer-se les corresponents referències, tant a la 
normativa estatal com autonòmica, en matèria de participació1, així com als dos 
reglaments de l’Ajuntament dels que la present iniciativa porta causa i amb els que 
haurà d’integrar-se de manera coherent, en ares al principi de seguretat jurídica: ens 
referim al Reglament Orgànic Municipal (en endavant, ROM) i al Reglament de 
Participació ciutadana (en endavant, RPC). Ambdues disposicions regulen importants 
aspectes relatius als consells municipals que, necessàriament, hauran de ser tinguts en 
compte a l’hora interpretar i aplicar la present iniciativa una vegada aquesta entri en 
vigor. 
 
Especialment oportuna resultaria una referència a la Recomanació núm. R (2000) 5 del 
Comitè de Ministres als Estats membres del Consell d’Europa relativa al 
desenvolupament d’estructures de participació dels ciutadans i pacients en el procés 
decisori en l’àmbit sanitari. 
 
Aquest instrument internacional constitueix un referent obligat en la matèria que 
pretén desenvolupar el present Reglament. En ell es contenen, de manera específica 
pautes clares, sota la fórmula de recomanacions, sobre com els governs han transposar 
a la seva legislació les línies directrius enunciades a l’Annex de la pròpia Recomanació. 
 
La Recomanació destaca la necessitat de crear estructures jurídiques (v.gr. consells 
consultius) que facilitin una participació activa i democràtica de la ciutadania que 
abasti totes les fases del procés legislatiu en matèria de sanitat així com la mateixa 
avaluació de la qualitat dels serveis. Igualment, deixa clar que això abasta tots els 
nivells del sistema de salut: el nacional, el regional i el local.  
 
La fonamentació addicional que ara suggerim, lluny de resultar merament il�lustrativa, 
ha de servir per inspirar la norma i facilitar-ne l’aplicació com a element hermenèutic. 
 
En un altre ordre de consideracions, atès que ens trobem davant una norma integrada 
per només vuit articles i una disposició final, suggerim que la classificació en títols sigui 
substituïda per una en capítols. 
 
Pel que fa al Títol I, titulat “principi d’equitat”, suggerim que dita denominació sigui 
modificada emprant-ne una d’alternativa com podria ser “disposicions generals”. La 

                                                 
1 A títol merament il·lustratiu podem citar els articles 5, 10.10, o 92 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, 
general de sanitat; o l’art. 53.1 d) de la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema 
Nacional de Salut. 
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raó de ser d’aquesta recomanació rau en què si bé pot acceptar-se la importància del 
principi d’equitat com un dels que ha d’inspirar l’actuació del Consell Municipal, la 
resta de continguts dels articles inclosos en aquest títol (articles 1 a 3) fan referència a 
aspectes com la creació i naturalesa de l’òrgan, el seu objecte o les seves funcions, 
continguts aquests, que troben millor encaix sota una altra denominació comuna com 
la que hem suggerit.     
 
 
 
Article 1. Constitució i naturalesa jurídica 
 
Per tal de caracteritzar el Consell Municipal objecte de regulació, aquest article empra 
en diverses ocasions l’expressió “organisme”. Suggerim, per raons de precisió 
terminològica, substituir-la per la d’ “òrgan”. 
 
 
 
Article 3. Funcions 
 
Aquest article estableix, literalment: 
 

«3.1 Són funcions i competències d’aquest Consell: 
 

a) Ser l’òrgan impulsor de programes i projectes vinculats a l'àmbit de la salut. 
b) Proposar la concertació d’actuacions entre les entitats i l’Ajuntament dins del 

municipi i conèixer, abans de la seva aprovació, els pressupostos municipals 
corresponents al seu sector o àmbit temàtic. En aquest sentit, el Consell tindrà 
una participació activa en la confecció dels Plans Directors Municipals 
corresponents a l'àmbit de la salut que s’elaborin per períodes determinats. 

c) Conèixer, analitzar i valorar les iniciatives i actuacions en el municipi 
relacionades amb l’àmbit de la salut, amb l’objectiu de promoure la prevenció i 
els hàbits saludables. 

d) Conèixer i diagnosticar les necessitats del territori en matèria de prevenció i 
promoció de la salut i proposar les accions pertinents per satisfer-les. 

e) Elaborar recomanacions i propostes que recullin els interessos i les necessitats 
dels agents de salut representats i de la ciutadania. 

f) Presentar iniciatives, suggeriments i propostes de millora a l'Ajuntament per tal 
que siguin debatudes en els òrgans corresponents. 

g) Facilitar la informació, el debat i la difusió en les qüestions relatives a la salut. 
h) Estimular la participació ciutadana, en l’àmbit de la salut de les institucions,  de 

les entitats, dels diferents col�lectius i de la ciutadania en general de Sant Just 
Desvern. 

i) Impulsar la coordinació, la col�laboració i la cooperació entre les associacions, 
entitats i institucions dedicades als àmbits de la salut 

j) Impulsar campanyes transversals de sensibilització i conscienciació ciutadana 
en matèria de salut.» 
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En tant que òrgan de participació, el Consell Municipal de Salut té caràcter consultiu. 
Així es desprèn dels articles 20 i 21 ROM, així com dels articles 1 i 2 d’aquest propi 
reglament. 
 
Entre les atribucions característiques dels òrgans consultius es troba la d’informar 
determinades iniciatives. En aquest sentit, el paràgraf primer de l’article 20 RPC 
estableix que: «[t]ots els òrgans de participació tenen un caràcter consultiu, d’informe, 
de formulació de propostes i suggeriments, sense que en cap cas puguin menystenir o 
limitar de cap manera les facultats de decisió que corresponen als òrgans representatius 
regulats per la llei.». 
 
Tanmateix, en el llistat de funcions previst a l’article 3 no apareix específicament la 
facultat d’informe, motiu pel qual, suggerim que hi sigui inclosa. 
 
 
 
Article 4. Òrgans de govern 
 
L’ apartat tercer de l’article estableix: 
 

«4.3. La secretaria del Consell l’exercirà el/la cap de l’Àrea de Serveis a la 
Persona o persona en qui delegui.» 

 
Aquest precepte fa referència a la figura de la secretaria de l’òrgan. De la resta de 
preceptes del Reglament que fan referència a la secretaria, es desprèn que sobre ella 
recauen importants funcions de documentació (acta de les sessions; memòries anuals) i 
de suport tècnic i administratiu necessaris per al bon funcionament de l’òrgan. 
 
En atenció a l’exposat, suggerim que sigui reconsiderada la redacció del precepte en el 
sentit d’indicar que la funció només pot ser duta a terme per persona que tingui la 
condició de funcionari públic de l’Ajuntament. 
 
 
 
Article 6. Plenari 
 
Els apartats primer i desè de l’article preveuen: 
 

«6.1. El Plenari del Consell estarà format pels següents membres: 
 

a) La Presidència. 
b) Els/Les Regidors/es que tinguin atribuïdes funcions en l'àmbit de la salut, així 

com el/la regidor/a  president/a de l’Àrea de Serveis a la Persona o aquell/a de 
qui depengui aquest àmbit. 

c) El/La Director/a del Centre d’Atenció Primària 
d) Una persona representant de l’Agència de Salut Pública. 
e) Persones representants de les institucions de salut del municipi. 
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f) Persones representants de les entitats del poble que desenvolupen de manera 
continuada accions en matèria de salut. 

g) Persones representants dels centres d’ensenyament reglat públics i/o privats del 
municipi. 
Persones del municipi a títol individual que manifestin la voluntat de treballar 
en aquest àmbit i siguin majors de 18 anys. 
 

» 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6: 6.7; 6.8; 6.9 [...]. 
 
6.10. Així mateix, podran assistir al Consell les persones que ho desitgin a títol 
individual, amb veu però sense vot.» 

 
Advertim que la redacció actual del precepte no concreta el nombre de membres de 
l’òrgan, només la seva composició i procedència. 
 
Pot, raonablement, afirmar-se que el bon funcionament de qualsevol estructura es 
fonamenta en un disseny adient que tingui present la dimensió més adequada per a dur 
a terme amb eficàcia les missions encomanades. De fet, a la conveniència de dita 
concreció sembla apuntar l’apartat segon de l’article 22 del RPC, segons el qual, 
«[l]’Ajuntament, en l’acord de creació del consell podrà fixar el número màxim i la 
composició d’aquest [...]».  
 
Atès que el text ara considerat no s’adequa a aquesta previsió, suggerim que sigui 
reconsiderada l’actual indefinició i es fixi un nombre predeterminat de persones que, 
com a màxim, hagin d’integrar el plenari del Consell. 
 
Amb relació a l’apartat desè, la redacció proposada ens genera el dubte de si la previsió 
que s’hi conté és una manifestació del dret d’intervenció en els consells sectorials que 
regula l’article 8 RPC. 
 
Segons el tercer apartat de l’esmentat article 8: «[l]es sessions dels Consells sectorials 
tindran caràcter públic, sempre que el reglament de funcionament del consell 
especifiqui que les sessions no són obertes al públic, i al final de cada sessió ordinària hi 
haurà un torn de prec i preguntes en què hi podrà participar el públic». 
 
La distinció podria tenir importància pràctica atès que no és el mateix poder ser 
escoltat en un torn de precs i preguntes que té lloc al final de la sessió, que fer-ho en el 
mateix decurs de dita sessió i abans que aquesta hagi finalitzat. Només en aquest darrer 
cas la intervenció és susceptible d’influir en el procés de presa de decisions. 
 
 
 
Disposicions finals 
 
Segons l’apartat primer de dita disposició: 
 

«En tot allò no previst per aquest Reglament serà d'aplicació el Reglament 
Orgànic Municipal i la legislació general bàsica estatal i autonòmica de règim 
local.» 
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Trobem a faltar una menció expressa al Reglament de Participació Ciutadana. 
Precisament és el RPC d’on porta causa el present i on es regulen aspectes tan 
importants des del punt de vista de la transparència i l’accés a la informació com el 
caràcter públic de les sessions o la difusió de les convocatòries i de les actes de l’òrgan. 
 
Suggerim, en conseqüència, que en la crida a la supletorietat que fa la present 
disposició final sigui inclòs de manera expressa el RPC.  
 
En un altre ordre de consideracions, també hem de recomanar que s’afegeixi un apartat 
a les presents disposicions finals en el sentit de preveure que el present Reglament de 
funcionament intern del Consell Municipal de Salut de Sant Just Desvern, s’ha de fer 
constar com annex a la relació de consells sectorials del Reglament de Participació 
Ciutadana. 
 
   
 
Barcelona, 11 de febrer de 2014 
 
 
 
 
 
 
Òscar Roca Safont 
Cap d’Àrea de legislació  
i assumptes jurídics 
 


