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AL�LEGACIONS DE L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA  
A L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE GOVERNS LOCALS DE 
CATALUNYA 
 
 

Consideració preliminar 
 
El panorama institucional a nivell de govern local a Catalunya es caracteritza, com 
afirma l’exposició de motius de l’Avantprojecte ara considerat, per una important 
diversitat d’estructures. 
 
D’entrada, cal valorar positivament que la present iniciativa normativa es proposi com 
a un dels seus objectius específics la racionalització d’aquesta pluralitat d’estructures 
afavorint la transparència en la gestió pública i, en definitiva, facilitant el necessari 
retiment de comptes a què els poders públics estan subjectes davant la ciutadania a la 
que serveixen. 
 
L’altra objectiu expressament proclamat per l’exposició de motius (apartat 2 paràgraf 
3r) és el de clarificar «el sistema de distribució de responsabilitats en l’àmbit local per 
evitar solapaments o duplicitats innecessaris». En aquest sentit, doncs, el present 
Avantprojecte constitueix una oportunitat de primer ordre per clarificar el sistema de 
competències locals, determinant amb claredat tant les matèries com les funcions, això 
és, els concrets poders jurídics d’actuació de cada ens sobre aquelles realitats materials. 
 
Exercir les competències és exercir el poder públic, generant situacions jurídiques 
vinculants i, en conseqüència, la ciutadania  ha de poder conèixer en tot moment sobre 
qui recau la responsabilitat de l’exercici del poder per, si escau, exigir el retiment de 
comptes i la responsabilitat a què els poders públics es troben subjectes.  
 
També cal destacar en positiu les referències que l’apartat 8 de l’exposició de motius fa 
a la transparència, el bon govern, la participació i el propi retiment de comptes doncs 
tots ells són factors cridats a jugar un paper determinant en la integritat de les 
institucions locals. 
 
Malgrat això dit, com es podrà comprovar de la lectura de les observacions que 
s’exposen tot seguit, l’assoliment dels ambiciosos objectius que proposa la norma 
impulsada poden veure’s seriosament compromesos amb l’actual redacció. En primer 
lloc, sobre determinats aspectes essencials per a la configuració del sistema de governs 
locals, la norma es remet en reiterades ocasions a futurs desplegaments reglamentaris 
sense fixar uns mínims clars que serveixin de punt de partida, generant-se una 
indeterminació que no podrà ser resolta amb la promulgació de la refosa a què al�ludeix 
la disposició final segona. A tot això s’hi afegeix un ús, al llarg de l’avantprojecte, de 
conceptes sense un significat jurídic clar com ara el de residents (arts. 43.5; 112 i 114) o 
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el de lleis reguladores de l’acció pública, que podrien  posar en risc la seguretat jurídica 
predicable de tota norma. 
 
 

Article 1. Objecte 
 
El Títol Preliminar de la norma conté únicament aquest precepte amb el següent 
contingut: 
 

«Aquesta llei té per objecte regular el sistema de govern local de Catalunya, les 
competències locals i les seves diferents modalitats d’exercici així com les 
relacions que es poden establir entre els diferents nivells de govern local i entre 
aquests i la Generalitat, fixant un marc comú dels diferents governs locals en 
desenvolupament del Capítol VIè del Títol II de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya.» 

 
Es troba a faltar en la norma d'obertura de la llei una referència a què la nova regulació 
té com a finalitat la subjecció dels governs locals en el seu funcionament als principis de 
transparència, participació, retiment de comptes i responsabilitat en què es fonamenta 
el bon govern.  
 
Suggerim que l’article 1, atesa la seva importància sistemàtica, incorpori expressament 
aquests aspectes tractats en els tres darrers títols de l'Avantprojecte de Llei. 
 
 

Títol I. Principis 
 
Aquest Títol comprèn els articles 2 a 11 dedicats, respectivament, als següents principis: 
autonomia local; estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera; principi de 
diferenciació; principi de subsidiarietat; racionalitat i no duplicitat d’actuacions; 
cooperació i flexibilitat en l’exercici de competències; suficiència financera; 
descentralització; transparència, bon govern i participació; i reforçament de la 
democràcia interna. 
 
A judici de l’Oficina aquest Títol veuria reforçada la seva funció hermenèutica i 
guanyaria en claredat si s’optés per una classificació dels principis distingint si estan 
referits al funcionament dels governs locals, a les seves relacions, a l’assignació de 
competències, etc. 
 
En l’enumeració proposada per l’Avantprojecte es troba a faltar el principi d'igualtat del 
veïns en l'accés als serveis públics locals. 
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Article 3. Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 
 
L’apartat 1 d’aquest article estableix: 
 

 «1. L’atribució de competències locals per les lleis reguladores de l’acció pública 
ha de garantir que l’ens local al qual es faci l’atribució pugui complir amb els 
requisits que estableix la legislació sobre estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera.» 

 
L’expressió emprada de «lleis reguladores de l’acció pública», tant en aquest precepte 
com en el següent article 4, no té una significació jurídica clara i, segons el nostre parer 
seria preferible substituir-la per la de «lleis», simplement. 
 
 
Article 4. Principi de diferenciació  
 
Aquesta norma estableix: 
 

 «1. D’acord amb el principi de diferenciació, les lleis sectorials reguladores de 
l’acció pública han de tenir en compte les diverses tipologies i característiques 
que presenta la realitat municipal de Catalunya per al reconeixement de 
competències municipals i de manera especial la seva capacitat de gestió. 
 
2. L’aplicació del principi de diferenciació, juntament amb el de subsidiarietat, 
pot comportar un reconeixement de competències pròpies asimètric entre els 
municipis.» 

 
Donem aquí per reproduït el suggeriment fet en l’anterior article 3 en relació amb l’ús 
de la referència a lleis sectorials «reguladores de l’acció pública». En aquest cas, 
entenem que la simple menció de «lleis sectorials» seria suficient. 
 
Constatem, igualment, que el principi de diferenciació, tal i com apareix recollit en 
aquest article, no fa distinció, com sí ho fa l'article 88 EAC, de l’objecte variable (règim 
jurídic, orgànic, funcional, competencial i financer) que poden tenir les lleis que l’han 
de tenir en compte. 
 
 
Article 9. Descentralització 
 
L’article estableix: 
 

 «D’acord amb el principi de descentralització, les administracions públiques 
han d’apropar les decisions als ciutadans, obrir vies per a la participació i assolir 
una gestió més eficaç i eficient.» 

 
Suggerim reconsiderar la inclusió d'aquest principi, doncs el principi esmentat és propi 
de l’actuació de totes les administracions públiques i se superposa, en part, amb el de 
subsidiarietat i amb el de participació i bon govern esmentat en l'article 10 de 
l’Avantprojecte.  
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Article 10. Transparència, bon govern i participació 
 
L’apartat primer de l’article estableix: 
 

 «1. Els ens locals han d’ajustar la seva actuació als principis de transparència i 
bon govern en la seva relació amb els ciutadans. L’aplicació d’aquest principi 
comporta el compliment de les obligacions i la garantia dels drets relatius a la 
transparència, participació en la gestió dels assumptes públics, accés a la 
informació pública i el bon govern, establerts en aquesta llei i en la legislació 
aplicable a totes les administracions públiques.» 

 
Es troba a faltar en el precepte la menció al principi de retiment de comptes, per la qual 
cosa, suggerim la seva expressa inclusió, juntament amb el principi de govern obert 
(vid. comentari a l’article 102). 
 
 
Article 11. Reforçament de la democràcia interna 
 
Segons aquest article: 
 

 «1. Els ens locals han d’adoptar les mesures organitzatives, de funcionament, 
d’accés a la informació i de transparència, que siguin necessàries per permetre 
el millor exercici dels drets dels representants locals, especialment pel que fa al 
control i l’impuls de l’actuació dels òrgans executius locals. 
 
2. Aquestes mesures no poden restringir ni limitar directa o indirectament el 
contingut dels drets reconeguts per aquesta llei i la legislació de règim local.» 

 
Suggerim substituir, en l’incís final del segon apartat l’expressió «la legislació de règim 
local» per "la resta de l'ordenament jurídic". 
 
Amb el present suggeriment es pretén reforçar la idea que els drets que emparen els 
representant locals poden trobar-se reconeguts no només en la legislació de règim local 
sinó també en d’altra normativa, particularment, per exemple, en la imminent 
regulació sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública. 
 
 
Títol II (Disposicions generals). Capítol II. El sistema de 
competències locals 
 
Aquest capítol comprèn els articles 17 a 24 que tracten, respectivament, dels principis 
generals; competències pròpies; competències complementàries; competències 
delegades; competències en règim de gestió comuna; competències consorciades; 
disposicions comunes sobre les competències mancomunades i consorciades; i 
correspondència entre els recursos locals i les competències efectivament exercides. 
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La norma projectada pretén regular les competències locals com a sistema. Tanmateix, 
si bé el text tracta abastament les modalitats d'exercici de les competències, no parteix 
de la determinació prèvia de quines són aquestes, tant des del punt de vista material 
com, sobre tot, de les respectives potestats. 
 
Així doncs, s’ha de continuar acudint, per remissió, ja sigui a l’Estatut d’Autonomia, a la 
llei comarcal, a la llei veguerial o a d’altres lleis per conèixer l’assignació de 
responsabilitats als ens locals. Només en el cas de les entitats municipals 
descentralitzades, l’article 44 incorpora algunes competències no previstes ja al Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya. 
 
Segons es desprèn de l'exposició de motius (apartat 2 if), el sistema hauria de 
contribuir a la clarificació de responsabilitats que evitin duplicitats distorsionadores en 
correspondència amb l'EAC (article 84.3). Tanmateix, constatem que el contingut de la 
norma no és tan ambiciós com proclama dita exposició de motius, de tal manera que es 
pot córrer el risc de què les responsabilitats sobre com s'exerceix el poder quedin 
diluïdes i sense un referent clar per als ciutadans, dificultant-ne l'exigència de retiment 
de comptes. Per tant, suggerim que, atenent el mandat estatutari (article 160.1 b), es 
determinin les competències i potestats dels ens locals amb prou precisió com per 
merèixer la consideració de sistema. 
 
 
Títol III. Els governs locals 
 
Article 29. Condicions del reconeixement legal de les competències pròpies 
 
Aquest precepte té el contingut següent: 
 

 «1. Les lleis atributives de competències pròpies als municipis hauran de 
precisar el contingut i abast concret de les potestats i les funcions que 
corresponen als municipis en relació amb l’àmbit material de què es tracti. 
 
2. En tot cas, les lleis hauran de diferenciar amb claredat les competències 
municipals respecte d’aquelles que, dins el mateix àmbit material regulat, 
corresponguin a altres administracions públiques. 
 
3. Les memòries dels projectes de llei que atribueixin competències pròpies als 
municipis han d’acreditar el compliment del principi de suficiència financera 
per tal de garantir l’adequada prestació de l’activitat o servei, així com el 
compliment del principis assenyalats en el Títol I d’aquesta Llei. Quan 
s’escaigui, s’haurà de preveure la forma per dotar als municipis dels recursos 
complementaris que siguin necessaris.» 

 
Donem per reproduïdes en aquest precepte les consideracions efectuades en relació 
amb el sistema de competències locals. 
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El l'apartat segon d'aquesta norma suggerim afegir el text següent: “en els casos de 
concurrència competencial s'actuarà sota els principis de coordinació i col�laboració, 
per tal d'evitar duplicitats innecessàries i garantir en tot cas el servei a les persones”. 
 
 
Article 37. Avaluació dels serveis de competència municipal 
 
Literalment, la norma projectada estableix: 
 

 «1. Els municipis han de sotmetre a avaluació el conjunt dels seus serveis als 
efectes de determinar l’acompliment dels principis d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, racionalitat i no duplicitat d’actuacions i suficiència 
financera. 
 
2. L’avaluació conjunta dels serveis té com a finalitats: 
a) determinar la conveniència de mantenir o suprimir els serveis que no són de 
compliment obligatori d’acord amb les lleis. 
b) determinar l’oportunitat de la gestió en comú dels serveis de caràcter 
obligatori per mitjà d’alguna de les fórmules previstes en aquesta llei. 
c) proporcionar als municipis els criteris de millora o reorganització dels serveis. 
 
3. Per reglament s’establiran, els criteris, el procediment i els organismes que 
han d’intervenir en l’avaluació.» 

 
La transcendència de l’avaluació, tant pels objectius que persegueix com per l’impacte 
que dels seus resultats se’n poden derivar per a la ciutadania, està fora de tot dubte. 
 
L'avaluació només pot ser feta amb criteris de professionalitat (tècnics) i subjecció als 
principis d'independència, imparcialitat i integritat. 
 
L’avaluació comporta l’exercici de potestats administratives i, per tant, caldria preveure 
en quins ens públics pot recaure tal responsabilitat. 
 
Aquests dos aspectes de l'avaluació han de quedar ja consagrats en la mateixa llei i no 
deixar-los al desenvolupament reglamentari. 
 
En un altre ordre de consideracions, des de l’Oficina estem convençuts de la 
conveniència que tots els actors implicats i, en especial, la ciutadania tinguin garantida 
la seva participació en el procediment d’avaluació. La norma res no diu al respecte, 
suggerint que es valori aquesta possibilitat. 
 
 
Article 38. Periodicitat de l’avaluació conjunta 
 
L’article estableix: 
 

 «1. L’avaluació conjunta dels serveis s’ha de realitzar periòdicament cada 
quatre anys durant els dotze mesos posteriors a la constitució dels ajuntaments, 
un cop celebrades les eleccions municipals. 
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2. L’avaluació a què es refereix l’apartat anterior té la condició de mínima i no 
exclou l’establiment per l’ajuntament d’una periodicitat menor.» 

 
Es troba a faltar la previsió de la publicitat dels informes on es continguin els resultats 
de dita avaluació. 
 
Des de la perspectiva del retiment de comptes resulta determinant que la ciutadania 
disposi de la informació oportunament, és a dir, en el moment adient per tal que el 
coneixement que en resulti pugui orientar les decisions amb veritable capacitat 
d’incidència. Per tant, el moment proposat per la norma per dur a terme l’avaluació, 
considerem que no és el més idoni. 
 
 
Article 61. Gerència 
 
El precepte projectat té el següent contingut: 
 

 «1. La gerència podrà tenir la consideració de personal eventual, però ha de ser 
exercida per personal directiu professional seleccionat mitjançant un 
procediment públic que permeti la concurrència de candidats i garanteixi els 
principis d’igualtat, mèrit i capacitat, d’acord amb el que estableix la normativa 
en matèria d’ocupació pública 
 
2. El gerent és nomenat pel ple del Consell Comarcal a proposta del president o 
presidenta, d’acord amb el resultat del procediment a què es refereix l’apartat 
anterior. 
 
3. La gerència és incompatible amb la condició de càrrec electe en qualsevol 
nivell de l’àmbit territorial del Consell Comarcal.» 
 

Les funcions de gerència entronquen clarament amb les pròpies de la direcció pública. 
 
Per contra, la figura del personal eventual només realitza funcions de confiança o 
assessorament especial (l'ordinari està reservat a funcionaris). El seu nomenament i 
cessament són lliures. 
 
La previsió que la gerència pugui tenir la consideració de personal eventual, doncs, no 
sembla molt coherent amb les funcions directives assignades, funcions que requereixen 
un procés públic i basat en el mèrit i la capacitat. 
 
En relació amb l’apartat tercer del precepte, constatem que l'article 16 del Text refós de 
la llei d’organització comarcal de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 4/2003, de 4 
de novembre, parteix d'un règim més estricte d'incompatibilitats. 
 
El nivell de dedicació professional que exigeix el desenvolupament de la funció 
gerencial podria veure's compromès amb les responsabilitats derivades de l'exercici del 
càrrec electe. Això no varia pel fet de que aquest darrer càrrec s'exerceixi en un altre 
àmbit territorial. 
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Suggerim, doncs, mantenir la incompatibilitat en termes equivalents a com avui ho fa 
l’esmentat Text refós. 
 
 
Títol IV. Competència, coordinació i cooperació 
 
Article 81. Els consorcis 
 
Els apartats primer, quart i cinquè de l’article estableixen: 
 

 «1. Les competències locals poden ser exercides mitjançant consorcis, d’acord 
amb el que preveu l’article 22. 
 
4. Els consorcis estaran subjectes al règim pressupostari, comptable i de control 
de l’administració pública a què estiguin adscrits, sens perjudici de la subjecció 
a les previsions de la llei orgànica a la què es refereix l’article 135 de la 
Constitució Espanyola, així com a la normativa en matèria d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
5. Es portarà a terme una auditoria de comptes anuals que serà responsabilitat 
de l’òrgan de control de l’Administració a la que s’hagi d’adscriure el consorci.» 

 
Suggerim que entre la normativa a què, segons l’apartat quart, els consorcis es troben 
subjectes, s’inclogui expressament la relativa a les obligacions de transparència i accés a 
la informació pública que resultin d'aplicació a l'Administració d'adscripció. 
 
L’apartat quart conté, per error, la menció de l’article 135 CE quan, en realitat, la 
referència hauria de ser a l'article 136 CE (Tribunal de Comptes). 
 
Pel que fa a l’auditoria de comptes, recomanem que la norma inclogui la previsió de què 
el resultat de dita auditoria ha de ser públic. 
 
 
Article 82. Sostenibilitat financera dels consorcis 
 
Segons l’apartat tercer de l’article: 
 

 «3. També hauran de sotmetre el projecte de creació del consorci a informe 
preceptiu de la Generalitat.» 

 
Davant la manca de concreció de la norma, suggerim que s’aclareixi, encara que sigui 
mitjançant una remissió dinàmica, a quin òrgan de la Generalitat s’encomana dita 
funció consultiva. 
 
 
Article 85. El Pla Director d’inversions locals de Catalunya 
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Per raons de transparència, hem de suggerir la incorporació d'un nou apartat que 
estableixi que el Pla director és públic. 
 
 
Article 87. Creació i funcionament de la Comissió Mixta de Govern Local de 
Catalunya 
 
Amb idèntic fonament que el que inspira la recomanació feta en relació amb l’article 85 
també aquí entenem que cal preveure la publicitat dels acords en el portal web del 
departament al que s'adscriu l’òrgan. 
 
 
Títol V. Estatut dels representants locals 
 
Article 88. Àmbit d’aplicació 
 
L’apartat primer de l’article estableix: 
 

 «1. Es consideren representants locals, als efectes del què preveu aquest títol, 
els membres electes de les entitats locals regulades en aquesta llei, així com els 
consellers de vegueria.» 

 
La redacció ens planteja dubtes pel que fa a l'especificació dels consellers de vegueria 
en tant que són membres d'una de les entitats locals bàsiques que relaciona aquesta 
mateixa llei (article 12). 
 
 
Capítol II. Drets i deures dels representants locals i llurs garanties 
 
En aquest Capítol es comprenen els articles 89 a 94, dedicats, respectivament, al dret a 
la informació; dret a rebre assistència jurídica i tècnica; dret de participació a les 
comissions d’estudi, d’informe o de consulta; drets i deures amb relació als processos 
de presa de decisió en el ple i en comissió; retribució dels representants locals; i registre 
d’interessos. 
 
El títol V d’aquest avantprojecte de llei constitueix una magnífica oportunitat per 
recollir en una norma, i de manera completa, tots els aspectes que han de guiar o 
orientar la integritat política dels representants locals. Convindria, doncs, que 
contingués les línies mestres per a un posterior desplegament en relació amb l’accés al 
càrrec, el seu exercici (principis generals que els han de guiar, drets i deures) i 
finalment a la finalització o sortida del càrrec. En aquest sentit es podria pensar en 
l’elaboració d’un codi d’integritat política dels electes locals, en línia amb la 
Recomanació 60 (1999) de Congrés d’Autoritats Locals i Regionals d’Europa, del 
Consell d’Europa. 
 
Ara bé, centrant-nos en el que efectivament conté, que és un capítol de drets i deures en 
l’exercici del càrrec, la redacció actual recull cinc drets (a rebre informació, rebre 
assistència jurídica, participar en les comissions, els relatius a la pressa de decisions i a 
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la retribució) i un únic deure que és en realitat una obligació de proveir informació per 
a un mecanisme de control dels conflictes d’interès: el registre d’interessos. 
  
Per això trobem algunes mancances destacades en aquest capítol de drets i deures: 

� no se citen els principis generals que han de guiar la seva actuació;  
� no s’estableix tampoc cap article que reguli els deures que han d’acomplir;  
� ni tan sols es remet les corporacions locals a desenvolupar els seus propis codis 

d’integritat política o de bon govern local. 
 
Curiosament, dins el títol VI on es regula el dret a la informació i la transparència en les 
decisions i la gestió pública dels governs locals, apareix un article —el 103— que sota el 
nom de “codi de conducta dels electes i càrrecs directius” recull alguns deures 
relacionats amb la transparència i el bon govern, però també amb la gestió dels 
conflictes d’interès a través del règim d’incompatibilitats. Aquest article tindria un 
encaix molt més coherent dins el capítol II de drets i deures del títol V, atès que els 
càrrecs directius a qui la redacció actual també afecta —i que quedarien fora del Títol 
V—, tenen ja fixats els principis de conducta en els articles 52, 53 i 54 de l’Estatut Bàsic 
de l’Empleat Públic i els és també d’aplicació la normativa bàsica d’incompatibilitats. 
 
Per això recomanem incloure el contingut de l’actual article 103 dins el capítol II de 
drets i deures i completar-lo tot regulant de manera bàsica les qüestions següents:  
 

� Principis generals que han de guiar l’actuació dels representants locals 
� Deures especialment rellevants quant a la presa de decisions públiques 
� Deures relacionats amb l’exercici de l’autoritat i les prerrogatives del càrrec 
� Deures relacionats amb la gestió del patrimoni i recursos públics 
� Deures en relació amb la ciutadania i els mitjans de comunicació 
� Deures en deixar el càrrec 

 
 
Article 89. Dret a la informació 
 
L’apartat primer de l’article estableix: 
 

 «1. Només es pot denegar una petició d’informació presentada per un 
representant local, pels motius establerts expressament a les lleis de règim local. 
La resolució denegatòria requerirà l’informe previ del secretari de l’ajuntament 
que justifiqui la concurrència dels motius per denegar la sol�licitud.» 

 
Entenem que la formulació del precepte hauria de ser en positiu, partint del dret de tot 
representant local a accedir a aquella informació que, segons les lleis, sigui pública i 
aquella altra que sigui necessària per al desenvolupament de llurs funcions, en especial, 
per a l'exercici de la funció de control de l'acció de govern. 
 
Pel que fa a l'incís segon d’aquest apartat primer, recomanem que rebi una nova 
redacció en el sentit que qualsevol resolució denegatòria hagi d'estar fonamentada en 
causa legal i sigui degudament motivada, ponderant els interessos en joc, això és: d’una 
banda l’interès protegit per l’excepció o limitació legal (v.gr. la intimitat de les persones 
o la seguretat pública), i, de l’altra, l’interès públic en la divulgació de la informació. 
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Hem d’advertir que la proposta que actualment conté el precepte de sotmetre a informe 
previ del secretari exclusivament la resolució denegatòria podria posar en qüestió la 
necessària independència d’aquest en l'exercici de les seves funcions. Suggerim, en 
conseqüència, la reformulació en el sentit que la norma estableixi que tota resolució 
sobre  accés a la informació sigui sotmesa a informe jurídic previ.  
 
 
Article 92. Drets i deures amb relació als processos de decisió en el ple i en 
comissió 
 
Segons els dos primers apartats d’aquest article: 
 

 «1. Els representants locals poden delegar el seu vot en les sessions dels òrgans 
col�legiats, en cas de maternitat, paternitat o malaltia greu mèdicament 
acreditada. 
 
2. Els representants que, d’acord amb la llei i el reglament orgànic, han 
promogut una sessió extraordinària del ple o de la comissió han de proposar 
l'ordre del dia de la sessió.» 

 
Entenem que la redacció del segon paràgraf milloraria si al final s’hi afegís: «així com el 
text de la moció o proposta d'acord que es vol sotmetre a la consideració de l'òrgan 
municipal». 
 
 
Article 93. Retribució dels representants locals 
 
Segons aquest article: 
 

 «1. Els representants tenen dret a rebre les percepcions econòmiques pel 
compliment de les seves funcions d’acord amb les lleis i les disposicions locals. 
 
2. Les disposicions locals relatives a la determinació de les retribucions, 
assistències i indemnitzacions són competència del ple. Aquestes disposicions 
seran públiques i accessibles. 
 
3. La llei de pressupostos de la Generalitat fixarà anualment els límits màxims 
de les retribucions i drets d’assistència anuals a percebre pels representants 
locals a Catalunya. Aquests límits s'han de fonamentar en els criteris següents: 

a) Tipus d’ens local. 
b) Població. 
c) Circumstàncies econòmiques de l’ens local, en especial la capacitat 
financera 
d) Tasques i funcions assignades al representant local. 

 
4. Amb la finalitat de garantir la sostenibilitat financera en matèria de 
retribucions dels representants locals, la llei de pressupostos determinarà 
anualment la quantitat màxima que cada ens local podrà destinar a la totalitat 
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de les retribucions dels representants locals mitjançant la fixació d’un 
percentatge màxim sobre els ingressos ordinaris de l’ens, d’acord amb el darrer 
pressupost liquidat. 
 
5. La percepció de retribucions en règim de dedicació exclusiva o parcial amb 
càrrec als pressupostos d’uns ens local serà incompatible amb la percepció de 
drets d’assistència als òrgans col�legiats de la pròpia entitat o dels seus 
organismes dependents o adscrits, inclosos els de naturalesa empresarial. Els 
drets d’assistència a òrgans col�legiats d’altres administracions o organismes 
tindran un límit màxim del trenta per cent de les retribucions que 
corresponguin a la dedicació exclusiva a l’ens de procedència. 
 
6. Les quanties que s’estableixin en concepte de drets d’assistència a les sessions 
d’un òrgan col�legiat seran iguals per a tots els seus membres.» 

 
Suggerim que l’apartat segon afegeixi al seu incís final l’expressió «en tot cas des del 
porta web de l’ens». 
 
Pel que fa l’apartat cinquè, la formulació no resulta prou entenedora perquè el factor de 
limitació per drets d'assistència a què es refereix l'apartat 5è s'haurà d'aplicar sobre 
unes retribucions que poden no estar fixades per la corporació. Suggerim donar nova 
redacció a l’incís final, tot just després de l’expressió «tindran un límit màxim del» en 
els següents termes o equivalents: «30% de les retribucions fixades a la dedicació 
exclusiva o, en el seu defecte, de les màximes que corresponguin segons la llei de 
pressupostos, en els termes de l'apartat 3r».  
 
 
Article 94. Registre d’interessos 
 
Aquest article estableix: 
 

 «1. El registre d’interessos dels representants locals, que integrarà el registre 
d’activitats i de béns, és públic i es pot consultar d’acord amb el que determinen 
la legislació sobre transparència i accés a la informació pública i el reglament 
orgànic. 
 
2. El registre d’interessos està sota la responsabilitat directa del secretari de 
l’ens local.» 

 
Pel que fa l’apartat segon, considerem preferible emprar l'expressió "custòdia" en 
comptes «responsabilitat», en la línia del que actualment preveu la legislació de règim 
local. 
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Títol VI (Transparència, accés a la informació pública i bona 
administració), Capítol I. Transparència i informació pública 
 
En primer terme, i com a recomanació de caràcter sistemàtic, suggerim que els 
preceptes dedicats al dret d’accés a la informació pública (articles 99 a 101) siguin els 
que encapçalin aquest Capítol I del Títol VI de la Llei. Aquest suggeriment troba la seva 
raó de ser en què la transparència i les obligacions pels poders públics que d’aquesta es 
deriven són, en realitat, la conseqüència lògica d’un dret públic subjectiu previ que 
serveix de fonament: el “dret a saber” o dret d’accés a la informació publica. 
 
Des d’aquesta perspectiva, doncs, sembla raonable que primer es tracti del dret d’accés 
i després es regulin les obligacions de transparència activa. 
 
 
Article 97. Obligacions de transparència 
 
Aquest article estableix: 
 

 «1. Els ens locals han de difondre de manera veraç i objectiva, la informació 
pública d’interès general per a que els ciutadans puguin conèixer l’actuació i el 
funcionament de l’ens i exercir el control de la seva actuació. 
 
2. La informació subjecta al règim de transparència ha d’abastar, com a mínim: 

a)l’organització, l’estructura administrativa de l’ens local i la gestió 
administrativa. 
b) la gestió econòmica i pressupostària i del patrimoni. 
c) les decisions d’especial rellevància jurídica. 
d) la plantilla i la relació de llocs de treball. 
e) els convenis i els contractes. 
f) la informació relativa a la participació de l’ens en consorcis, 
mancomunitats i altres organismes de gestió comuna o de cooperació. 
g) les convocatòries i l’atorgament de subvencions i ajuts públics. 
h) les retribucions, activitats i béns dels càrrecs electes i directius. 
i) les retribucions corresponents als llocs de treball de l’ens local. 
j) les dades relatives als procediments d’accés a l’ocupació pública a l’ens 
local. 

 
3. El deure de transparència inclou en tot cas les matèries i actuacions la 
publicitat de les quals s’estableix expressament per una norma.» 

 
Com a primera recomanació, s'ha de preveure expressament que les obligacions de 
transparència activa siguin en tot cas extensives a la totalitat del sector públic local, 
incloent els seus organismes autònoms, les entitats vinculades o dependents, les 
empreses, les fundacions i les associacions o els consorcis. 
 
Pel que fa l’apartat primer, la veracitat i objectivitat són atributs de la informació i no 
de la difusió. 
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En relació amb l’apartat segon, constatem que el llistat de continguts informatius 
mínims no té l'amplitud que seria desitjable i, amb tot probabilitat, es veurà desbordat 
en un futur proper per la legislació de transparència i accés a la informació pública. És 
per això que valorem positivament la inclusió de l’apartat tercer del precepte que actua 
com a clàusula oberta però condicionada a l’existència de dita normativa. 
 
En qualsevol cas,  hem d’advertir que la lletra c) de l’apartat segon maneja el concepte 
de «decisions d’especial rellevància jurídica», el qual, entenem, deixa un àmbit de 
discrecionalitat excessiu. 
 
Igualment, pel que fa la lletra h), suggerim afegir a l’inici de la seva redacció: «el règim 
de dedicació».  
 
 
Article 99. Dret d’accés a la informació pública 
 
L’apartat primer de l’article estableix: 
 

 «1. Els ciutadans tenen dret a accedir a la informació pública dels ens locals, a 
títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment 
constituïda.» 

 
El dret d’accés a la informació pública correspon a totes les persones, amb caràcter 
universal. 
 
El criteri d’universalitat, coherent amb el principi de màxima accessibilitat, és el criteri 
adoptat pel Conveni del Consell d’Europa núm. 205, sobre l’accés als documents 
públics (article 2.1). En conseqüència, suggerim evitar emprar termes la significació 
dels quals pugui resultar restrictiva del dret, com ara “ciutadania”. 
 
En coherència amb la recomanació efectuada en relació amb l’article 97 (subjectes 
vinculats pel deure de transparència activa), també en aquest precepte caldria precisar 
que els subjectes passius del dret d’accés són el que integren la totalitat del sector 
públic local. Suggerim, doncs, substituir la referència als «ens locals» per una altra que 
inclogui tot el sector públic local. 
 
 
Article 100. Garanties i límits del dret d’accés a la informació pública 
 
Segons els apartats primer i tercer d’aquest article: 
 

 «1. L’accés a la informació pública està limitat per la preservació dels drets i 
interessos públics o de terceres persones que, d’acord amb la llei, poden 
justificar la denegació de l’accés o la seva restricció. En qualsevol cas, l’exercici 
d’aquest dret s’haurà de dur a terme amb criteris de racionalitat que no 
comprometin el funcionament ordinari dels serveis administratius de l’ens local 
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3. El silenci administratiu tindrà efectes estimatoris de la sol�licitud, llevat que 
una norma amb rang de llei prevegi expressament un efecte desestimatori, total 
o parcial, amb relació a una determinada informació.» 

 
La redacció de l’apartat primer projectada no és, a criteri d’aquesta Oficina, la més 
adequada amb el plantejament de principi que la regla general ha de ser l’accés a la 
informació pública i que l’excepció són les limitacions a dit accés. 
 
Com ja hem tingut ocasió d’exposar més amunt, qualsevol resolució denegatòria haurà 
d'estar fonamentada en causa legal i ser degudament motivada, ponderant els 
interessos en joc. 
 
Especialment desafortunada és la inclusió de l’incís final de l’apartat primer, el qual 
introdueix un àmbit de discrecionalitat excessiu. Suggerim la seva supressió sencera 
atès que dita prevenció és innecessària per aplicació del principi general del dret que 
prohibeix l’abús del dret. 
 
Pel que fa l’apartat tercer, constatem que la norma no ha previst en quin termini ha de 
ser resolta tota petició d’accés a informació. En aquestes circumstàncies, el termini 
general de tres mesos previst en la normativa bàsica és del tot excessiu atesa la 
peremptorietat dels valors informatius. Suggerim, que la norma fixi un termini no 
superior a 30 dies atès que la mitjana en dret comparat per resoldre les sol�licituds 
d’accés a la informació es troba al voltant dels 20 dies. 
 
 
Article 102. Principis del govern obert 
 
Aquest article tindria millor encaix en el Títol I del present Avantprojecte doncs és allí 
on es contenen els principis que han d'inspirar el govern dels ens locals. Suggerim, en 
conseqüència la seva reubicació. 
 
 
Article 103. Codi de conducta dels membre electes i càrrecs directius 
 
L’apartat primer de l’article estableix: 
 

 «1. Els representants locals i els càrrecs directius dels ens locals han d’ajustar la 
seva actuació als principis ètics i regles de conducta establerts per la legislació 
sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern.» 

 
Novament en aquest supòsit, raons de sistemàtica farien aconsellable ubicar el precepte 
en el títol V relatiu a l'estatut dels representants locals, en tant que tot codi de conducta 
descriu deures. 
 
En un altre ordre de consideracions, entenem que seria preferible prescindir de la 
referència directa a la legislació sobre transparència, accés a la informació pública i bon 
govern.  
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Si bé és cert que algunes de les recents iniciatives legislatives sobre la matèria han 
inclòs el bon govern entre el seu contingut, res no obliga a que això sigui 
necessàriament així. Ans al contrari, la transparència i les obligacions derivades del que 
es coneix com a bon govern tenen un àmbit d’aplicació subjectiu diferent: mentre el 
dret d’accés a la informació es configura com a dret públic subjectiu titularitat de totes 
les persones, l’àmbit material del bon govern es refereix a obligacions adreçades als 
representants electes i alts càrrecs.  
 
 
Article 106. Establiment de l’òrgan, elecció i durada del càrrec 
 
L’apartat primer de l’article estableix: 
 
 «1. Els municipis amb una població superior a cinc mil habitants poden establir 
l’existència de l’òrgan unipersonal del síndic municipal de greuges i regular-ne el seu 
estatut, si ho decideix el ple per majoria absoluta. Aquest càrrec serà honorífic i no 
retribuït.» 
 
Constatem que la norma projectada no justifica degudament l’opció de què el càrrec 
sigui honorífic i no retribuït, precisament quan ha de dur a terme funcions rellevants per 
a la protecció dels drets del veïns.   
 
 
Article 108. Relació i col�laboració amb el Síndic de Greuges de la 
Generalitat 
 
L’apartat primer de l’article estableix: 
 

 «1. Els síndics municipals de greuges col�laboraran amb el Síndic de Greuges de 
la Generalitat d’acord amb el què preveu la llei que regula aquesta institució. A 
aquests efectes, podran subscriure convenis.» 

 
 
Per raons merament formals hem de recomanar substituir la menció que l’article fa al 
«Síndic de Greuges de la Generalitat» per la denominació de “Síndic de Greuges”, que 
és la que li atribueixen l’Estatut i la Llei 24/2009, del 23 de desembre.  
 
 
Títol VII. Participació ciutadana 
 
Article 112. Dret d’iniciativa 
 
Aquest precepte té el següent contingut: 
 

 «1. Els residents que ostentin la condició de ciutadans de Catalunya disposen 
d’un dret d’iniciativa popular per presentar propostes. Les propostes han de 
referir-se necessàriament a competències de l’administració local a la qual 
s’adrecen. 
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2. El dret d’iniciativa inclou, en tot cas, la proposta d’iniciatives normatives. El 
reglament de participació ha d’establir el nombre mínim de signatures de suport 
per a aquest tipus d’iniciativa.» 

 
D’entrada cal observar que el dret local no defineix el concepte de “residents”. 
La residència habitual sí té una significació jurídica general en el dret civil en la 
determinació de la noció de domicili. 
Si ens traslladem a l’àmbit local i, com fa la norma ara considerada, es fa dependre la 
titularitat d’aquest dret de participació de la “residència” sense que aquesta noció tingui 
una clara significació en dret, correm el risc de generar inseguretat jurídica. 
 
Per aquesta raó, suggerim que sigui reconsiderat l’ús de l’expressió “residents” 
substituint-la per aquella altra que es consideri oportuna i que, alhora, sigui coherent 
amb el principi d’afavorir al màxim la participació de les persones de conformitat amb 
el mandat constitucional (article 9.2). 
 
Aquesta observació la fem extensiva als articles 43.5 i 114 de l’Avantprojecte. 
 
Pel que fa a l’apartat segon de l’article, la seva actual redacció podria comportar la seva 
efectiva inaplicabilitat si es tractés d’un municipi de menys de 5000 habitants que no 
hagi dictat el corresponent reglament de participació. 
 
No semblaria gaire raonable que la ciutadania, en tals supòsits es veiés privada d’aquest 
mecanisme participatiu pel sol fet de la inexistència del reglament. 
 
Una possible solució per salvar aquest problema seria que la pròpia norma facilités un 
criteri per defecte, aplicable en aquells casos en què el ens local no disposi de 
Reglament de participació. 
 
 
Disposició derogatòria 
 
La derogació expressa de l’article 6.1 i 6.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, deixa 
formalment un buit normatiu respecte a les fonts del dret local a Catalunya. 
 
Respecte de la resta de derogacions singulars, trobem a faltar una justificació suficient. 
 
Igualment constatem que es pretenen derogar els articles 159 i 160, que ja estaven 
derogats per la Llei 4/2010, de 17 de març, de consultes populars. 
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Disposicions finals 
 
Primera. Posició de la llei en el marc jurídic local 
 
Segons aquesta norma: 
 

«1. Aquesta llei té la condició de llei de desenvolupament bàsic de l’Estatut 
d’acord amb el que preveuen els articles 2.3 i 62.2 de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya. 
 
2. El contingut d’aquesta llei no pot ser modificat directament o indirecta per 
una llei ordinària i, de manera especial, per les lleis cridades a desenvolupar-la. 
 
3. Les lleis sectorials, quan regulin qüestions relatives als ens locals, s’han 
d’interpretar d’acord amb el que estableix aquesta llei.» 

 
L’apartat tercer de la disposició conté una regla hermenèutica que sembla partir d’una 
suposada superioritat jeràrquica que no és tal i que, en conseqüència, no pot 
condicionar l’intèrpret de la futura llei sectorial. Suggerim la supressió d’aquest apartat. 
 
 
 
 
 
Barcelona, 21 de juny de 2013 
 
 
 
Òscar Roca Safont 
Cap d’Àrea de legislació  
i assumptes jurídics 


