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Antecedents

L'Oficina Antifrau de Catalunya (en endavant, OAC) és una institució especialment
d_irigida a_pÌeservar la transparència i la integritat de les administracions i dél personal
al servei del sector públic a Catalunya. L'OAC es confìgura com una eina per a impulsar
i reforçar les bones pràctiques en I'actuació pública. En aquest contexf s'emmárca la
potestat indicativa que la llei atorga a I'OAC, facultant-la a assessorar i formular
propostes i recomanacions les quals, d'acord amb l'article 13 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 disposicions normatives vigents o en
tràmit d'aprovació.

pl zt de gener de zor4 la Comissió de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports de
l'.{untament de Barcelona aprovà inicialment el Reglament del Consell Municipal de
I'Esport.

Fl Reglament del Consell Municipal de I'Esport, d'acord amb el que disposa tant la
lletra b) de l'article r78 del Decret legislatiu zf zoog, de z8 d'abril, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, com ltarticle rrz del
Reglament orgànic municipal, fou objecte d'informació pública, per un termini de go
4ies comptadors a partir de I'endemà del z8 de gener, mitjançant anunci de
I'Ajuntament de Barcelona de zz de gener de zor4, publicat al DOGC de 5 de febrer de
2c14, núm.6555.

En virtut de l'anterior, el 4 de març de zor4 va tenir sortida un escrit amb les
al.legacions d'aquesta Ofìcina al Reglament de referència.

\l z7 de març de 2014 es rep resposta a l'escrit d'al.legacions en què s'adjunta còpia de
dos informes emesos al respecte, i que s'han incorpôrat a I'expedient per tal que el
Consell Municipal, òrgan competent per a l'aprovació defìnitiva del Reglament,
decideixi el que estimi oportú: ens referim a l'informe emès per la Direcció de Serveis
jurídics de I Ajuntament de Barcelona, de data 1g de març de 2oL4, i a l'informe emès
per I'Institut Barcelona Esports, de la mateixa data, que proposa l'aprovació definitiva
de la norma.

En sessió celebrada en data e8 de març de zot4 el Ple del Consell Municipal de
l'Ajuntament de Barcelona aprova definitivament el Reglament del Consell Municipal
de I'Esport (BOPB de 7 d'abril de zor4).
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Actuacions de seguiment

Donant compliment a I'article 3o de les NARI, IOAC ha dut a terme les corresponents
actuacions de seguiment, consistents en valorar les modifìcacions introduides en el text
definitiu del Reglament del Consell Municipal de l'Esport de I'Ajuntament de
Barcelona, així com la resposta donada per aquest Ajuntament a les al.legacions de
l'oAc.

Atès el text de I'actual Reglament aprovat fìnalment, i la resposta de l'^{untament de
Barcelona, convé arribar a les següents consideracions i valoracions:

Artíele t, Objecte del Reglan¡tent. Amb relació a la menció expressa que fa l'apartat
zn de I'article al Capítol z del títol 3 del Reglament de participació ciutadana, I'OAC
suggerí, per raons de tècnica legislativa per tal d'evitar que eventuals modificacions en
I'estructura de la norma objecte remissió deixin obsolet el precepte ara considerat, que
s'optés per una remissió de caràcter dinàmic que es limiti a fer referència a les
"disposicions de caràcter reglamentari dictades per I Ajuntament reguladores de la
participació ciutadana". A més, es constata que a data de la iniciativa normativa, la
menció que es feia no era a la norma realment vigent sinó al nou Reglament de
participació ciutadana projectat, encara en tràmit d'aprovació definitiva.

En el text normatiu novament proposat per I'Ajuntament en la seva resposta a les
al.legacions formulades per aquesta Oficina, es substitueix la remissió legal
controvertida per l'expressió genèrica "reglamentació general en matèria de
participació ciutadana de I'Ajuntament de Barcelona", per la qual cosa semblava
acollida la nostra recomanació.

Tanmateix, però, al text definitiu de la norma fïnalment publicada segueix apareixen la
remissió al "capítol z del títol3 del Reglament de participació ciutadana", del que ha de
concloure's la manca d'estimació de I'al.legació.

Artícle z. Nø:û;r,lo,lesø del Consell. Es valora positivament I'enfoc aperturista de
I'apartat tercer del precepte, que proclama la transparència en l'actuació del CME quan
prescriu donar la "màxima difusió de la seva activitat". De la lectura de I'incís final de
l'apartat tercer es desprèn la voluntat municipal de dotar el CME de mitjans propis per
a materialitzar l'accés, la qual cosa obeeix 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. Tenint en compte que aquesta exigència ineludible ja
troba la seva resposta en l'esmentat article 1g de I'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 I'Ajuntament o, alternativament, de la que disposi
I'Institut Barcelona Esports, des de I'OAC es suggeria que la redacció de I'apartat tercer
de l'article es modifiqués 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 I'Ajuntament.
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LAjuntament desestima I'al.legació proposada entenent que I'activitat municipal ha de
donar compliment a les obligacions establertes exlege en matèria de transparència, per
la qual cosa no s'aconsella l'especificació en el Reglament de les obligacions derivades
d'aquesta normativa i, per tant, es proposa mantenir el redactat originari del precepte.

Artícle g. Funcíons. Des de I'Oficina Antifrau se'n fan diversos comentaris i
suggeriments:

Per raons de tècnica legislativa I'OAC suggeria suprimir la remissió a l'article 3r del
Reglament de participació ciutadana (RPC), tot substituint-la per una referència de
caràcter dinàmic que eviti que el precepte pugui quedar desfasat si es modifica
I'esmentat RPC. Al contrari de que s'ha esdevingut en relació a l'article r anterior,
aquest suggeriment ha estat acollit: en el text normatiu proposat en resposta a les
al.legacions de I'OAC, la remissió legal és substituïda per la següent expressió genèrica:
"reglamentació general en matèria de participació ciutadana de I'Ajuntament de
Barcelona". Finalment, el text normatiu publicat es remet al "Reglament de participació
ciutadana", sense especificar cap article en concret.

A I'apartat g) del precepte es troba a faltar la funció d'informe, atesa la naturalesa
consultiva del CME, pel que no s'acaba d'entendre que el CME, davant les iniciatives
normatives municipals, es limiti a tenir-ne coneixement i que no pugui enriquirles
amb suggeriments o recomanacions. Per tant, es recomanava afegir la funció
d'informar els projectes a què es refereix l'article. L'informe dels serveis jurídics
municipals proposa estimar aquesta al.legació, tot recollint-se aquesta funció d'informe
a la versió fìnalment aprovada del Reglament.

Amb relació a l'apartat n), sobre la funció de remetre anualment un informe al Consell
de Ciutat i a la Comissió Plenària corresponent, es genera el dubte de si tracta de la
memòria anual (a què fa referència I'article Z d) del Projecte de Reglament) o si es
refereix a un altre document. En el primer cas, I'Oficina suggeria que fos unificada la
denominació. En el segon, que en fos aclarit l'objecte. A l'informe jurídic municipal,
tramès adjunt a l'escrit de la resposta, es proposava I'estimació del suggeriment en el
sentit d'unificar la terminologia emprada en relació a l'article Z d) referit, de la qual
cosa semblava desprendre's que ambdós preceptes es referien a la memòria anual.
Tanmateix, però, la versió fìnalment aprovada segueix referint-se a la funció de
"remetre un cop I'any un informe", per la qual cosa no s'aclareix I'ambigüitat
plantejada.

Pel que fa al contingut de la lletra q), es constatava la seva pràctica coincidència literal
amb I'apartat primer de l'article zr de les Normes Reguladores de la Participació
Ciutadana vigents, encara que es troba a faltar alguna referència als informes o
memòries participatives desenvolupades en l'article z5 de les esmentades normes, per
la qual cosa des de I'OAC es suggeria aclarir si per emetre els dictàmens el CME ha
d'incorporar l'informe o memòria participatiu corresponent. La proposta és acollida, de
tal manera que la versió fïnal aprovada addiciona al precepte la frase següent: "per a la
realització d'un dictamen és necessari fer I'informe participatiu corresponent".
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Artícle g. El Plencrü.. iVafurølesaí cotnposíc¿ó. Des de l'Oficina Antifrau se'n fan
diversos comentaris i suggeriments:

(Ð Amb relació als vocals, I'OAC suggeria que en la lletra d. de I'apartat g c) fos
valorada la conveniència de suprimir l'expressió "de les entitats membres", atès
que de la DA segona del Reglament es desprèn que es nomena un únic
representant per cada consell sectorial de districte en matèria d'esport, en
representació del mateix consell, i no pas de les entitats membres.

D'acord tant amb la resposta municipal com amb la versió de la norma fìnalment
aprovada, s'acull la recomanació.

(iÐ Així mateix I'Oficina Antifrau planteja la problemàtica que pot suposar el
mecanisme de designació de repiesentants llétres h) Ð i j)] quarla 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, la proposta de
Reglament no conté cap previsió sobre un procés electoral que garanteixi una tria
democràtica que determini a qui correspon elegir entre aquesta pluralitat
aquelles entitats que podran estar representades en el CME. Per tot això, I'OAC
suggeria que fos valorada I'oportunitat de modificar el text per tal de clarificar
aquest aspecte.

La resposta de I Ajuntament sembla no acollir aquesta recomanació, atès que es
limita a afirmar que la proposta de Reglament que trasllada l'òrgan gestor
"aclareix el procés d'elecció d'aquestes vocalies".

El text defìnitiu de la norma, però, afegeix alguns aclariments pel que fa a la
designació dels representants davant de la pluralitat d'entitats cridades a tenir
representació, per la qual cosa podem considerar parcialment acollit el nostre
suggeriment al respecte:

- Pel que fa a les lletres h) i j) de I'apartat g de l'article ("representant de les
entitats que treballin en l'esport amb persones amb discapacitat" i
"representants de fìns a cinc entitats o empreses gestores d'equipaments
esportius", respectivament), la norma aprovada tan sols afegeix que seran
escollides "a proposta de les entitats del sector", sense aclarir res més en
relació a la seva designació.

- Però en relació a la lletra i) ("representants de fins a vint clubs, associacions i
entitats esportives"), la nova versió del precepte introdueix una previsió
relativa al procés electoral, en afegir que "[p]er a la seua eleccíó es

confeccíonarà un cens format per les entítats esportiues que constín alfitxer
d'entítats de I'Ajuntament, i sbbrirô un termíni de tg díes per a Ia
presentació de les candidatures de les entitats esportiues que ho desítgín.
Transcorregut aquest termíni i un cop confeccíonada Ia llísta de les entitats
que opten a ser membres del Consell, es procedírà a Ia celebracíó de la
uotacíó per tal que totes les entítats esportíues puguín emetre eI seu uot.
L'escrutíní serà pttblíc, í seran nomenades membres del ConseII aquelles



@l!ïffi.î""

entítats que hagín obtingut eI major número de uots, í en cas d'empat es
resoldràþer solteig".

(iiÐ En un altre ordre de consideracions, les lletres n) i o) fan referència a aquelles
persones que poden ser vocals del Plenari a títol individual (fìns a un màxim de
nou). Segons el text proposat, aquestes persones correspon proposar-les a la
presidència del CME , sense necessitat de consensuar amb ningú la proposta, la
qual cosa contradiu I'esperit de l'article r9.r b) de les Normes Reguladores de la
Participació Ciutadana, segons el qual: <<ltlambé han de formar-ne part, a títol
índíuídual, experts í personalítats de reconeguda uàlua díns del sector específic
del ConseII, en un percentatge de fins a un terç de tots els membres del ConseIL
Aquests ciutadans í cíutadanes s'han de consensuar entre I'Ajuntament i les
entítats>>. A més de la incoherència normativa que això suposa, de mantenir-se
l'exclusiva confiança de la presidència en la designació d'aquests vocals es podria
veure compromesa llur imparcialitat.

El suggeriment és estimat, en el sentit de mantenir el consens a què es refereix
l'art. 19.1 b) de les Normes reguladores de participació ciutadana, tot introduint-
se la previsió segons la qual, aquests vocals siguin nomenats pel Plenari del
Consell, a proposta de la Presidència.

Artícle 6. Renouo,cíô ífino,lítzo'cíó delmornd.ot dels me¡nbres del Consell. A
parer de I'Oficina el precepte ofereix dubtes sobre el moment en què s'ha de produir la
renovació de les persones membres del Plenari del CME, atès que s'empra el terme de
"revisió de la composició" en lloc del de "renovació" dels membres. Per això, es
recomana que, si es pretén fer coincidir el temps de mandat dels membres amb els
períodes de mandat consistorials, s'expressi així directament, en aquests termes.
Aquesta substitució terminològica ha estat acollida, encara que no s'explicita la
coincidència en el temps del mandat dels membres del Consell amb els períodes de
mandat consistorials.

Artícle 7, Atríbucíons del Plenolrí. Entre aquestes, I'OAC trobà a faltar la relativa a
elaborar la proposta de modifìcació del propi Reglament de funcionament intern del
CME, per la qual cosa es suggereix que sigui incorporada, sotmesa a un règim de
majoria reforçada indicatiu de la seva transcendència d'acord amb l'article 16 del
mateix Reglament. Amb caràcter alternatiu, però, es proposa incloure dita atribució
entre les funcions del CME que es descriuen a I'article 3 del present Reglament, en quin
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 <<fafdoptar els acords corresponents a
Iesfuncions del Consell>>. L'al.legació, en la primera modalitat de solució proposada, és
fìnalment estimada.

Artíele tg. Secretøría, L'OAC constata que l'apartat tercer de I'article, relatiu a la
suplència de la figura de la secretaria, podria donar lloc a què 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, per la qual cosa, i en ordre a evitar eventuals
perjudicis, es suggeria que fos reconsiderada la redacció del precepte en el sentit de
preveure que, quan la presidència designi la persona que ha d'exercir la secretaria,
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designi alhora, i també d'entre el personal tècnic funcionari de I'Ajuntament,la persona
o persones que I'hagin de suplir.

Al respecte, la resposta de I'Ajuntament afirma que l'òrgan gestor ha acollit el
suggeriment, en el sentit d'exigir-se que la substitució sigui assumida per un funcionari
o funcionària municipal, amb I'objecte de garantir l'aptitud en l'exercici del seu càrrec.
En aquest sentit, I'apartat tercer de la norma fïnalment aprovada prescriu que "[e]n cas
d'absèncía, uacent o malaltia o per qualseuol altra causa justíficada assumírà les
seves funcíons eI funcíonarí o funcíonàría munícipal desígnada com a suplent per la
Presídèncía".

Artíele tg. Desenuolupotnent d.e les sessions del Plenorrí. En relació a l'apartat
segon d'aquest precepte, l'Oficina Antifrau recomana que, tot i que l'article 156.2 del
Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret
legislatiu zf zoog, de z8 d'abril, ja preveu que les sessions dels òrgans de participació
siguin públiques, dita mesura de transparència sigui també expressament incorporada
en aquest article del Reglament, de la mateixa manera que ho fa I'article 17, erL tractar
del funcionament de la Comissió Permanent.

Encara que la resposta municipal sembla ometre qualsevol referència a aquesta
proposta de menció expressa del caràcter públic de les sessions, el suggeriment és

expressament recollit a I'apartat dos de I'article 15, en la seva versió definitiva, que
expressament reconeix que "[]es sessions són públiques (...)".

Tanmateix I'OAC és crítica amb I'exigència, en el text inicialment aprovat, d'una
autorització prèvia com a condició per a poder assistir a les sessions plenàries del CME,
la qual cosa, a manca de qualsevol motivació que justifiqui tal restricció, no resulta
acceptable i hauria de ser reconsiderada. En relació a aquesta autorització d'assistència,
l'Ajuntament estima I'al.legació i suprimeix el condicionant.

És de destacar que el precepte, en la seva versió definitiva, incorpora a més la previsió
que les convocatòries i l'ordre del dia de les sessions del Plenari s'hagin de publicar al
web municipal amb una antelació mínima de dos dies a la celebració de la sessió.

Artícle t8 Actes de les sessÍons í acords adoptats. Tenint en compte que la
disponibilitat de les actes de els sessions per part dels vocals i I'emissió de certifìcacions
constitueixen manifestacions molt limitades del dret d'accés a la informació, aquesta
Oficina trobà a faltar que el precepte no fes extensiva la publicitat de les actes, de les
deliberacions, així com dels acords adoptats, a la generalitat de la ciutadania mitjançant
la seva publicació immediata en el web municipal.

En recolzament d'aquest raonament, I'OAC es referí tant a I'apartat primer de l'article 5
de la Llei rgfzoog, segons el qual, <[e]ls subjectes que enumera I'artícle z.t han de
publícar de manera períòdíca i actualítzada Ia ínformació el coneixement de Ia qual
síguí relleuant per garantír Ia transparèncía de Ia seua actíuítat relacíonada amb eI

funcíonament í eI control de l'acnlørcíó públíca>>, com al mandat de I'article r54 del
Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret
legislatiu zf zoog, de z8 d'abril, quan afirma que <<[]es corporacíons locals han de

facíIitar Ia més àmplia ínformacíó sobre IIur actíuítat>>.
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La Corporació municipal desestima I'al.legació amb el mateix fonament que defensa en
relació a l'al.legació de I'article z del Reglament, és a dir, per considerar que no cal una
especificació en el Reglament de les obligacions que ja són exigibles ex lege, en la
normativa vigent en matèria de transparència i administració electrònica.

Conclusions

De les r5 al.legacions concretes que l'Oficina Antifrau va emetre, amb relació a 9 dels r9
articles que composen la versió inicialment aprovada del Reglament del Consell
Municipal de I'Esport, convé destacar que, quantitativament, la majoria d'elles (9), han
estat acollides.

A més, una de les al.legacions fetes al text inicial de l'article 5, relativa a la previsió del
procediment de designació dels representants davant de la pluralitat d'entitats cridades
a tenir representació en el Plenari, ha estat acollida parcialment, en regular la
designació en un dels casos. La mateixa estimació parcial s'ha donat en el suggeriment
fet a l'article 6, relatiu a la renovació dels membres del Consell, atès que, tot i que es
substitueix el terme "revisió" pel de "renovació", seguint el criteri de I'OAC, no
s'explicita la coincidència en el temps del mandat dels membres del Consell amb els
períodes de mandat consistorials.

Tanmateix, quatre observacions no han estat acollides: les referents als articles r i z,
una de les al.legacions fetes a I'article 3, i la relativa al darrer article, el rB.

Qualitativament, convé constatar que la redacció de la norma ha millorat notòriament
en termes de transparència, entre d'altres, encara que cal destacar el fet que
l'Ajuntament hagi desestimat les al.legacions proposades des de I'OAC per les que
suggeria que es modifiqués la redacció dels arricles z.g í tB del Reglament en el sentit
d'establir expressament la difusió, a la generalitat de la ciutadania, de la informació
pública en mans del CME, així com de les actes, deliberacions i acords adoptats
mitjançant la seva publicació immediata en el web municipal. L'ens local, com a
fonament de la manca d'acollida, tal i com s'ha descrit, defensa que l'activitat municipal
ja ha de donar compliment a les obligacions establertes ex lege en matèria de
transparència, sense que, al seu parer, calgui una especificació o reiteració a I'efecte en
la norma municipal.

Atès que el seguiment de les actuacions permet mantenir actualitzada tota aquella
informació rellevant relacionada amb I'expedient i facilita la seva posada a disposició de
la ciutadania mitjançant el web corporatiu de l'Ofìcina, satisfent el compromís de
transparència de la institució envers la societat a la que serveix, proposem incloure al
quadre de l'apartat d'al.legacions de la pàgina web el contingut que s'adjunta a I'Annex
1d'aquest informe.

D'acord amb allò establert als articles zz i zg de la Llei t4f zoo8, i articles 3o.2 i BT de
les NARI, s'adjunta com a Annex z al present informe, document amb les propostes de
text, en versió tant abreujada com extensa, per a la seva inclusió en la memòria anual
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de I'OAC de zor4, 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 en el Reglament finalment aprovat

Amb aquestes actuacions es dóna per finalitzat el seguiment de les al.legacions al
Reglament del Consell Municipal de l'Esport.

Barcelona, z8 de maig de zor4

Daniel Laso
Director l'Oficina Antifrau de Catalunya

Oliver Garcia Muñoz
Tècnic jurista
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ANNEX 1
Proposta de text per al quadre d'al.legacions de la pàgina web de

l'oAc

Iniciativa
Normativa

Institució
promotora

Al.lcgacions Resposta
de l'Ofìcina
Antitrau

Text aprovat Inf'orme de
t¿rncamcnt
clcl sesuiment

Reglament del
Consell Municipal
de I'Esport
(text inicial)

.ffuntament
de Barcelona

o3/zot4 z7/og/zot4 Reglament
del Consell
Municipal de
I'Esport

(BOPB de Z
d'abril de

z8/og/zot4
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ANNEX 2
Propostes de text per a la memòria anual de 20L4

Versió abreujada

De les 15 al.legacions que l'Oficina Antifrau va emetre en relació a 9 dels 19 articles que
composen la versió inicialment aprovada del Reglament del Consell Municipal de
l'Esport, convé destacar que, quantitativament, la majoria d'elles (9), han estat
acollides: una al.ludeix a la tècnica emprada de remissió a normativa municipal sobre
participació ciutadana, en què s'aconsella no concretar la remissió en una norma
específìca, sinó configurar-la de forma genèrica i dinàmica per tal d'evitar que
eventuals modifïcacions en la norma objecte remissió deixin obsolet el precepte
considerat; s'acull, atesa la naturalesa consultiva del CME, la facultat d'informar
projectes normatius; s'exigeix explícitament i de forma preceptiva un informe o
memòria participatiu per a I'emissió de dictàmens del CME; pel que fa a la composició
del plenari, es suprimeix I'expressió "de les entitats membres", atès que cada consell
sectorial de districte en matèria d'esport nomena un únic representant en el CME en
representació del mateix consell sectorial, i no pas de les entitats membres; pel que fa
als vocals del plenari a títol individual, d'acord amb l'article 19.1 b) de les Normes
Reguladores de la Participació Ciutadana, s'accepta que han de ser designats de forma
consensuada, de tal forma que s'estableix finalment el seu nomenament pel Plenari del
Consell, i a proposta de la Presidència, sense que es facin dependre únicament del
criteri d'aquesta darrera, com s'havia proposat inicialment; s'incorpora com a funció
del plenari la relativa a elaborar la proposta de modifìcació del propi Reglament de
funcionament intern del CME; s'exigeix que la substitució de les funcions de secretaria,
atesa llur importància, sigui també assumida per un funcionari o funcionària
municipal, amb l'objecte de garantir I'aptitud en I'exercici del seu càrrec; es reconeix
expressament el caràcter públic de les sessions del Ple i s'elimina I'autorització
d'assistència prevista inicialment com a requisit a Ia ciutadania per a assistir a les
sessions plenàries.

Parcialment, només per a un supòsit, ha estat acollida una de les recomanacions a
I'artícle 5 del Reglament, tendent a preveure un procés electoral que garanteixi una tria
democràtica per solucionar la problemàtica que pot suposar el mecanisme de
designació de representants quan la institució de procedència no és única sinó que
pertanyi a una categoria integrada per una pluralitat indeterminada d'entitats.
L'al.legació referent a I'article 6, sobre la renovació dels membres del Consell, ha estat
també acollida parcialment, atès que, tot i que es substitueix el terme "revisió" pel de
"renovació", seguint el criteri de I'OAC, no s'explicita la coincidència en el temps del
mandat dels membres del Consell amb els períodes de mandat consistorials.

Tanmateix, quatre observacions no han estat acollides. És per això que qualitativament,
tot i que la redacció de la norma ha millorat notòriament, el tex final podria ser encara
més idoni en termes de transparència: l'Ajuntament desestimà les al.legacions
proposades des de I'OAC per les que suggeria que es modifiqués, entre d'altres, la
redacció dels arr¿cles 2.5 í t8 del Reglamenf en el sentit d'establir expressament la
difusió a la generalitat de la ciutadania de la informació pública en mans del CME així
com de les actes, deliberacions i acords adoptats mitjançant la seva publicació
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immediata en el web municipal. L'ens local esgrimeix com a fonament què l'activitat
municipal ja ha de donar compliment a les obligacions establertes exlege en matèria de
transparència, sense que calgui una especificació o reiteració a l'efecte en la norma
municipal.

Versió extensa

1. Antecedents

El zr de gener de zor4 la Comissió de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports de
l'Ajuntament de Barcelona aprovà inicialment el Reglament del Consell Municipal de
I'Esport, que, d'acord amb el que disposa tant la lletra b) de I'article r78 del Decret
legislatiu zf zoog, de z8 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, com I'article rrz del Reglament orgànic municipal, fou objecte
d'informació pública, per un termini de 3o dies comptadors a partir de l'endemà del z8
de gener, mitjançant anunci de l'^{untament de Barcelona de zz de gener de zot4,
publicat al DOGC de 5 de febrer de zot4, núm. 6555.

En virtut de l'anterior, el 4 de març de zot4 va tenir sortida un escrit amb les
al.legacions d'aquesta Oficina al Reglament de referència. El z7 de març de 2ot4 es rep
resposta a I'escrit d'al.legacions en què s'adjunta còpia de dos informes emesos al
respecte, i que s'han incorporat a I'expedient per tal que el Consell Municipal, òrgan
competent per a l'aprovació defìnitiva del Reglament, decideixi el que estimi oportú:
ens referim a I'informe emès per la Direcció de Serveis jurídics de I'Ajuntament de
Barcelona, de data 13 de març de 2c14, i a I'informe emès per l'Institut Barcelona
Esports, de la mateixa data, que proposa I'aprovació defìnitiva de la norma.

En sessió celebrada en data z8 de març de zor4 el Ple del Consell Municipal de
I'Ajuntament de Barcelona aprova definitivament el Reglament del Consell Municipal
de l'Esport (BOPB de 7 d'abril de zor4).

2. Extracte-resum de les al.legacions a la versió inicial del Reglament i
de la seva acollida en I'aprovació deñnitiva

Artícle t. Objecte del Reglat¡te¡at. Amb relació a la menció expressa que fa I'apartat
zn de I'article al Capítol z del títol 3 del Reglament de participació ciutadana, I'OAC
suggerí, per raons de tècnica legislativa per tal d'evitar que eventuals modifìcacions en
l'estructura de la norma objecte remissió deixin obsolet el precepte ara considerat, que
s'optés per una remissió de caràcter dinàmic que es limiti a fer referència a les
"disposicions de caràcter reglamentari dictades per I'Ajuntament reguladores de la
participació ciutadana". A més, es constata que a data de la iniciativa normativa, la
menció que es feia no era a la norma realment vigent sinó al nou Reglament de
participació ciutadana projectat, encara en tràmit d'aprovació defìnitiva.
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En el text normatiu novament proposat per lAjuntament en la seva resposta a les
al.legacions formulades per aquesta Oficina, es substitueix la remissió legal
controvertida per l'expressió genèrica "reglamentació general en matèria de
participació ciutadana de I'Ajuntament de Barcelona", per la qual cosa semblava
acollida la nostra recomanació.

Tanmateix, però, al text definitiu de la norma finalment publicada segueix apareixen la
remissió al "capítol z del títol3 del Reglament de participació ciutadana", del que ha de
concloure's la manca d'estimació de l'al.legació.

Artíele z. No:turollesa del Consell. Es valora positivament I'enfoc aperturista de
I'apartat tercer del precepte, que proclama la transparència en I'actuació del CME quan
prescriu donar la "màxima difusió de la seva activitat". De la lectura de l'incís fìnal de
l'apartat tercer es desprèn la voluntat municipal de dotar el CME de mitjans propis per
a materialitzar l'accés, la qual cosa obeeix 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. Tenint en compte que aquesta exigència ineludible ja
troba la seva resposta en I'esmentat article r3 de I'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
I'Institut Barcelona Esports, des de I'OAC es suggeria que la redacció de l'apartat tercer
de I'article es modifiqués 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.

L'Ajuntament desestima I'al.legació proposada entenent que I'activitat municipal ha de
donar compliment a les obligacions establertes exlege en matèria de transparència, per
la qual cosa no s'aconsella l'especifìcació en el Reglament de les obligacions derivades
d'aquesta normativa i, per tant, es proposa mantenir el redactat originari del precepte.

Artícle g, Funcíons. Des de I'Ofìcina Antifrau se'n fan diversos comentaris i
suggeriments:

Per raons de tècnica legislativa I'OAC suggeria suprimir la remissió a l'article 3r del
Reglament de participació ciutadana (RPC), tot substituintla per una referència de
caràcter dinàmic que eviti que el precepte pugui quedar desfasat si es modifìca
I'esmentat RPC. Al contrari de que s'ha esdevingut en relació a l'article 1 anterior,
aquest suggeriment ha estat acollit: en el text normatiu proposat en resposta a les
al.legacions de I'OAC, la remissió legal és substituida per la següent expressió genèrica:
"reglamentació general en matèria de participació ciutadana de I'Ajuntament de
Barcelona". Finalment, el text normatiu publicat es remet al "Reglament de participació
ciutadana", sense especificar cap article en concret.

A I'apartat g) del precepte es troba a faltar la funció d'informe, atesa la naturalesa
consultiva del CME, pel que no s'acaba d'entendre que el CME, davant les iniciatives
normatives municipals, es limiti a tenir-ne coneixement i que no pugui enriquirles
amb suggeriments o recomanacions. Per tant, es recomanava afegir la funció
d'informar els projectes a què es refereix l'article. L'informe dels serveis jurídics
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municipals proposa estimar aquesta al.legació, tot recollint-se aquesta funció d'informe
a la versió finalment aprovada del Reglament.

Amb relació a l'apartat n), sobre la funció de remetre anualment un informe al Consell
de Ciutat i a la Comissió Plenària corresponent, es genera el dubte de si tracta de la
memòria anual (a què fa referència l'article Z d) del Projecte de Reglament) o si es
refereix a un altre document. En el primer cas, l'Ofìcina suggeria que fos unificada la
denominació. En el segon, que en fos aclarit l'objecte. A l'informe jurídic municipal,
tramès adjunt a l'escrit de la resposta, es proposava l'estimació del suggeriment en el
sentit d'unificar la terminologia emprada en relació a I'article Z d) referit, de la qual
cosa semblava desprendre's que ambdós preceptes es referien a la memòria anual.
Tanmateix, però, la versió fìnalment aprovada segueix referint-se a la funció de
"remetre un cop l'any un informe", per la qual cosa no s'aclareix I'ambigüitat
plantejada.

Pel que fa al contingut de la lletra g), es constatava la seva pràctica coincidència literal
amb l'apartat primer de I'article zr de les Normes Reguladores de la Participació
Ciutadana vigents, encara que es troba a faltar alguna referència als informes o
memòries participatives desenvolupades en l'article z5 de les esmentades normes, per
la qual cosa des de I'OAC es suggeria aclarir si per emetre els dictàmens el CME ha
d'incorporar I'informe o memòria participatiu corresponent. La proposta és acollida, de
tal manera que la versió final aprovada addiciona al precepte la frase següent: "per a la
realització d'un dictamen és necessari fer I'informe participatiu corresponent".

Artícle 5. El Plenarí: No:ãtrø,lesaí cotnytosicÍó. Des de I'Oficina Antifrau se'n fan
diversos comentaris i suggeriments:

(iv) Amb relació als vocals, I'OAC suggeria que en la lletra d. de I'apartat g c) fos
valorada la conveniència de suprimir l'expressió "de les entitats membres", atès
que de la DA segona del Reglament es desprèn que es nomena un únic
representant per cada consell sectorial de districte en matèria d'esport, en
representació del mateix consell, i no pas de les entitats membres.

D'acord tant amb la resposta municipal com amb la versió de la norma finalment
aprovada, s'acull la recomanació.

(v) Així mateix I'Ofìcina Antifrau planteja la problemàtica que pot suposar el
mecanisme de designació de representants fietres h) Ð i j)] quan 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, la proposta de
Reglament no conté cap previsió sobre un procés electoral que garanteixi una tria
democràtica que determini a qui correspon elegir entre aquesta pluralitat
aquelles entitats que podran estar representades en el CME. Per tot això, I'OAC
suggeria que fos valorada I'oportunitat de modificar el text per tal de clarificar
aquest aspecte.

La resposta de lâjuntament sembla no acollir aquesta recomanació, atès que es
limita a afìrmar que la proposta de Reglament que trasllada l'òrgan gestor
"aclareix el procés d'elecció d'aquestes vocalies".
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El text defìnitiu de la norma, però, afegeix alguns aclariments pel que fa a la
designació dels representants davant de la pluralitat d'entitats cridades a tenir
representació, per la qual cosa podem considerar parcialment acollit el nostre
suggeriment al respecte:

- Pel que fa a les lletres h) i j) de I'apartat g de l'article ("representant de les
entitats que treballin en l'esport amb persones amb discapacitat" i
"representants de fins a cinc entitats o empreses gestores d'equipaments
esportius", respectivament), la norma aprovada tan sols afegeix que seran
escollides "a proposta de les entitats del sector", sense aclarir res més en
relació a la seva designació.

- Però en relació a la lletra i) ("representants de fins a vint clubs, associacions i
entitats esportives"), la nova versió del precepte introdueix una previsió
relativa al procés electoral, en afegir que "[p]er a Ia seua elecció es
confeccíonarà un cens format per les entítats esportíues que constín alfitxer
d'entítats de l'Ajuntament, i sbbrirô un termíní de ts díes per a Ia
presentacíó de les candidatures de les entitats esportíues que ho desítgín.
Transcorregut aquest terminí i un cop confeccíonada Ia llista de les entítats
que opten a ser membres del Consell, es procedírà a la celebració de Ia
uotacíó per tal que totes les entítats esportíues puguín emetre eI seu uot.
L'escrutíni serà pttblic, í seran nomenades membres del ConseII aquelles
entítats que hagín obtingut eI major nitmero de uots, í en cas d'empat es
resoldr à. per sorteig" .

(vi) En un altre ordre de consideracions, les lletres n) i o) fan referència a aquelles
persones que poden ser vocals del Plenari a títol individual (fïns a un màxim de
nou). Segons el text proposat, aquestes persones correspon proposar-les a la
presidència del CME , sense necessitat de consensuar amb ningú la proposta, la
qual cosa contradiu I'esperit de I'article r9.r b) de les Normes Reguladores de la
Participació Ciutadana, segons el qual: <<ftlamb'é han de formar-ne part, a títol
índíuídual, experts í personalítats de reconeguda uàlua díns del sector específic
del ConseII, en un percentatge de fins a un terç de tots els membres del ConseII.
Aquests cíutadans i ciutadanes shan de consensuar entre lAjuntament í les
entítats>>. A més de la incoherència normativa que això suposa, de mantenir-se
l'exclusiva confiança de la presidència en la designació d'aquests vocals es podria
veure compromesa llur imparcialitat.

El suggeriment és estimat, en el sentit de mantenir el consens a què es refereix
l'art. r9.r b) de les Normes reguladores de participació ciutadana, tot introduint-
se la previsió segons la qual, aquests vocals siguin nomenats pel Plenari del
Consell, a proposta de la Presidència.

Artícle 6. Renouø.cíô ífino,lítzøcíô delmolnd.at dels tnembres del Consell. A
parer de l'Oficina el precepte ofereix dubtes sobre el moment en què s'ha de produir la
renovació de les persones membres del Plenari del CME, atès que s'empra el terme de
"revisió de la composició" en lloc del de "renovació" dels membres. Per això, es
recomana que, si es pretén fer coincidir el temps de mandat dels membres amb els
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períodes de mandat consistorials, s'expressi així directament, en aquests termes.
Aquesta substitució terminològica ha estat acollida, encara que no s'explicita la
coincidència en el temps del mandat dels membres del Consell amb els períodes de
mandat consistorials.

Artícle 7. Atríbucíons d.el Plenørrí. Entre aquestes,I'OAC trobà a faltar la relativa a
elaborar la proposta de modificació del propi Reglament de funcionament intern del
CME, per la qual cosa es suggereix que sigui incorporada, sotmesa a un règim de
majoria reforçada indicatiu de la seva transcendència d'acord amb I'article 16 del
mateix Reglament. Amb caràcter alternatiu, però, es proposa incloure dita atribució
entre les funcions del CME que es descriuen a l'article 3 del present Reglament, en quin
cas ja no caldria alterar l'actual text de I'article 7, atès que aquest preveu, com a primera
de les atribucions del Plenari, la consistent en <<la]doptar els acords corresponents a
Iesfuncíons del Consell>>. L'al.legació, en la primera modalitat de solució proposada, és
fìnalment estimada.

Artícle tg. Secretaría. L'OAC constata que l'apartat tercer de I'article, relatiu a la
suplència de la figura de la secretaria, podria donar lloc a què 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, per la qual cosa, i en ordre a evitar eventuals
perjudicis, es suggeria que fos reconsiderada la redacció del precepte en el sentit de
preveure que, quan la presidència designi la persona que ha d'exercir la secretaria,
designi alhora, i també d'entre el personal tècnic funcionari de l'Ajuntament,la persona
o persones que I'hagin de suplir.

Al respecte, la resposta de l'{untament afirma que l'òrgan gestor ha acollit el
suggeriment, en el sentit d'exigir-se que la substitució sigui assumida per un funcionari
o funcionària municipal, amb I'objecte de garantir I'aptitud en I'exercici del seu càrrec.
En aquest sentit, I'apartat tercer de la norma fìnalment aprovada prescriu que "[e]n ccs
d'absèncía, uacent o malaltía o per qualseuol altra causa justíficada assumírà les
seues funcíons eI funcíonarí o funcíonàría munícípal designada com a suplent per la
Presidèncía".

Artícle tg, Desenuolupørment de les sessíons del Plenørrí. En relació a I'apartat
segon d'aquest precepte, I'Oficina Antifrau recomana que, tot i que l'article 156.z del
Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret
legislatiu zf zoog, de z8 d'abril, ja preveu que les sessions dels òrgans de participació
siguin públiques, dita mesura de transparència sigui també expressament incorporada
en aquest article del Reglament, de la mateixa manera que ho fa l'article rT, en tractar
del funcionament de la Comissió Permanent.

Encara que la resposta municipal sembla ometre qualsevol referència a aquesta
proposta de menció expressa del caràcter públic de les sessions, el suggeriment és
expressament recollit a I'apartat dos de l'article 15, en la seva versió defïnitiva, que
expressament reconeix que "[]es sessions són públiques (...)".

Tanmateix I'OAC és crítica amb I'exigència, en el text inicialment aprovat, d'una
autorització prèvia com a condició per a poder assistir a les sessions plenàries del CME,
la qual cosa, a manca de qualsevol motivació que justifiqui tal restricció, no resulta
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acceptable i hauria de ser reconsiderada. En relació a aquesta autorització d'assistència,
I'Ajuntament estima I'al.legació i suprimeix el condicionant.

És de destacar que el precepte, en la seva versió defìnitiva, incorpora a més la previsió
que les convocatòries i l'ordre del dia de les sessions del Plenari s'hagin de publicar al
web municipal amb una antelació mínima de dos dies a la celebració de la sessió.

Artíele t8 Actes de les sessions i acords adoptats. Tenint en compte que la
disponibilitat de les actes de els sessions per part dels vocals i I'emissió de certifìcacions
constitueixen manifestacions molt limitades del dret d'accés a la informació, aquesta
Oficina trobà a faltar que el precepte no fes extensiva la publicitat de les actes, de les
deliberacions, així com dels acords adoptats, a la generalitat de la ciutadania mitjançant
la seva publicació immediata en el web municipal.

En recolzament d'aquest raonament, I'OAC es referí tant a I'apartat primer de l'article 5
de la Llei tgf zoog, segons el qual, <<[e]ls subjectes que enumera I'article z.t han de
publícar de manera períòdíca i acftrcIítzada Ia ínformacíó eI coneíxement de Ia qual
síguí relleuant per garantír Ia transparèncía de Ia seua actiuitat relacionada amb eI

funcíonament í eI control de I'actuacíó pública>>, com al mandat de l'article r54 del
Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret
legislatiu zf zoog, de z8 d'abril, quan afìrma que <<[]es corporacíons iocals han de

facíIítar Ia més àmplía informacíó sobre IIur actíuítat>> .

La Corporació municipal desestima I'al.legació amb el mateix fonament que defensa en
relació a I'al.legació de I'article z del Reglament, és a dir, per considerar que no cal una
especifìcació en el Reglament de les obligacions que ja són exigibles ex lege, en la
normativa vigent en matèria de transparència i administració electrònica.

3. Valoració general

De les r5 al.legacions concretes que I'Oficina Antifrau va emetre, amb relació a 9 dels r9
articles que composen la versió inicialment aprovada del Reglament del Consell
Municipal de l'Esport, convé destacar que, quantitativament, la majoria d'elles (9), han
estat acollides.

A més, una de les al.legacions fetes al text inicial de I'article 5, relativa a la previsió del
procediment de designació dels representants davant de la pluralitat d'entitats cridades
a tenir representació en el Plenari, ha estat acollida parcialment, en regular la
designació en un dels casos. La mateixa estimació parcial s'ha donat en el suggeriment
fet a l'article 6, relatiu a la renovació dels membres del Consell, atès que, tot i que es
substitueix el terme "revisió" pel de "renovació", seguint el criteri de I'OAC, no
s'explicita la coincidència en el temps del mandat dels membres del Consell amb els
períodes de mandat consistorials.

Tanmateix, quatre observacions no han estat acollides: les referents als articles r i z,
una de les al.legacions fetes a I'article 3, i la relativa al darrer article, el 18.
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Qualitativament, convé constatar que la redacció de la norma ha millorat notòriament
en termes de transparència, entre d'altres, encara que cal destacar el fet que
I'Ajuntament hagi desestimat les al.legacions proposades des de I'OAC per les que
suggeria que es modifiqués la redacció dels arfícles z.g í tB del Reglament en el sentit
d'establir expressament la difusió, a la generalitat de la ciutadania, de la informació
pública en mans del CME, així com de les actes, deliberacions i acords adoptats
mitjançant la seva publicació immediata en el web municipal. L'ens local, com a
fonament de la manca d'acollida, tal i com s'ha descrit, defensa que I'activitat municipal
ja ha de donar compliment a les obligacions establertes ex lege en matèria de
transparència, sense que, al seu parer, calgui una especificació o reiteració a l'efecte en
la norma municipal.
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