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Sr. Daniel de Alfonso Laso
Director de I'Oficina Antifrau de Catalunya
C/ Ribes 1-3,
08013 Barcelona

Benvolgut senyor,

Dono resposta al vostre escrit de 14 de febrer adreçat al Secretari General del Departament
de Governació i Relacions lnstitucionals. El Projecte de Llei de governs locals de Catalunya
es troba en aquests moments en tramitació davant del Parlament de Catalunya.

Mitjançant acords del Govern de la Generalitat, de data 30 de juliol de 2013, s'aprova el
Projecte de Llei de referència i es presenta davant del Parlament de Catalunya, I'endemà, 31
de juliol el qual va resoldre en data 3 de setembre de 2013 I'admissió a tràmit de la iniciativa.
El text del Projecte de Llei de governs locals de Catalunya és publicat en el BOPC de data 9
de setembre de 2013 i es pot accedir al seu contingut a través de la web del Parlament.

D'acord amb el que disposa I'article 36.3.c) de la Llei 1312008, de 5 de novembre de la
presidència de la Generalitat i del Govern, els avantprojgcle_Ede lleihan.d'anar acompanyats
d'una memòria en.q.uè c-gnpjin l.qs go-4sultes forr¡ulades-lles atlegacions pr-e-se_ntqdes. En
àqueðf sèritíi làcdid dé öbvern anava acompanyat de la memòria corresponent que
incorporava les consideracions i les al.legacions presentades en el tràmit d'informació
pública i lgs,valo¡eclgns_ilþg!Lesle5_ernþ*[ç*s_t_aþ_lrm9¡!_q9,_þ_i¡cldQncia en ta redacció finat.
Les al'legacions que I'Oficina Antifrau de Catalunya va presentar mitjançant escrit de 21 de
juny de 2013, també es van valorar en aquesta memòria.

Per tal que l'Oficina Antifrau de Catalunya pugui efectuar el corresponent seguiment del
procediment tramitat i donant compliment a la sol.licitud formulada, us acompanyo, adjunt,
un extracte de la memòria realitzada pel que fa a les al.legacions prèèèitaOes per la áeva
institució.

Atentament,

iCampos

a,20 de febrer de 2Q14

V¡a La¡etana, 26
08003 Barcelona
Tel. 93 567 17 26
Fax93 567 17 27
http://www. gencat.caUgovernacio
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ANNEX:

PRE
N

L'OFICINA IFRAU DE CATALU NYA.

1. Marc normatiu

L'Estatut d'Autonomia de Catalunya preveu en el seu article 160 que correspon a la
Generalitat la competència exclusiva en matèria de règim local, tot respectant el principi
d'autonomia local.

D'acord amb aquesta previsió i en concordança amb allò regulat a I'article 62.2 del
mateix text legal, s'elabora la llei de Governs Locals que té la condició de llei de
desenvolupament bàsic de I'Estatut i el seu objectiu és regular, dins d'un sistema
integrat, les bases del règim jurídic dels governs locals catalanð alhora que es configura
com un dels eixos del desenvolupament del sistema institucional propi de la GeneraTitat,
del qual, I'organització territorial local n'és part integrant.

Els avantprojectes de llei, en compliment de les directrius establertes a I'article 36.3.c) de
la Llei 1312008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, 

'han

d'anar acompanyats, entre d'altres, amb una memòria en què constin les consultes
formulades, les al'legacions presentades, les raons que han dut a estimar-les o
desestimar-les i la incidència de les consultes i les al.legacions en la redacció final de
I'avantprojecte de llei.

El mateix text legal, estableix a I'article 36.4 que el departament encarregat de
I'elaboració d'un avantprojecte de llei el pot sotmetre a informació pública o a audiència
de les entitats que tinguin encomanada per llei la defensa d'interessos que es podrien
veure afectats per I'entrada en vigor de la llei. El termini d'informació o d'audiència no pot
ésser inferior a quinze dies.

Finalment, hem d'esmentar I'Acord de Govern de 19 de maig de 2009, pelqual s'aproven
les directrius sobre el contingut de I'expedient i el piocedimeni d'elaboració de
disposicions de caràcter general, a I'expedient d'elaboració de I'avantprojecte de llei s'ha
d'incorporar una relació i una valoració de les al.legacions presentades en el tràmit
d'informació pública i audiència a les persones intereséades. D;acord amb la doctrina de
la Comissió Jurídica Assessora, la relació ha d'indicar les observacions i les al.legacions
que han estat acceptades i les que han estat rebutjades, tot explicant-ne les raons del
resultat, de manera que es justifiqui la formació de la voluntat normativa.

2. Gonsultes formulades

D'acord amb I'article 36.4 de la Llei 1312008, de 5 de novembre, el Departament de
Governació i Relacions lnstitucionals ha sotmès a informació pública I'avantprojecte de
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llei de Governs lo_c1lg de Catalunya, mitjançant I'edicte de 2g de maig de 2o,t3 (DOGC
núm. 6386 de 30.5.2013).

L'avantprojecte de llei també ha estat sotmès a I'audiència de diverses entitats els
interessos de les quals es podrien veure afectats per l'entrada en vigor de la norma.

1) Agrupació d'Entitats Municipals Descentralitzades
2) Ajuntament de Barcelona
3) Àrea Metropolitana de Barcelona
4) Associació Catalana de Municipis
5) Consell de Col'legis de secretaris, interventors i tresorers de I'Administració local de

Catalunya
6) Consell de Governs Locals
7) Diputació de Barcelona
8) Diputació de Tarragona
9) Diputació de Lteida
10) Diputació de Girona
11) Federació de Municipis de Catalunya
12) Fòrum de Síndics de Catalunya
13) Sindicatura de Comptes
14) Síndic de Greuges

3. Al.leqacions presentades

Les entitats que es detallen a continuació han presentat escrits d'al.legacions, en relació
amb l'avantprojecte de llei:

1) Ajuntament d'Alpens
2) Ajuntament de Barcelona
3) Ajuntament d'Olost
4) Ajuntament d'Oristà

9) Ajuntament de Sant Martíd'Albars
10) Ajuntament de Sobremunt
1 1) Ajuntament de Vall de Cardós
12) Ajuntament de Vielha e Mijaran

] ?l 1_grrq:ció d' Entitats Municipars Descentraritzades de cata runya
14) Area Metropolitana de Barcelona
1 5) Associació Catalana de Municipis
16) Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat
1 7) Coalició electorat tCV-EUiA-EpM
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blocs. En el primer bloc s'estudia i es dóna resposta a aquelles reflexions i suggeriments
generals de I'avantprojecte que no recullen una modificació concreta a I'articulat.

En el segon bloc s'estudien i es dóna resposta a les al'legacions concretes que els
al'legants han presentat a I'articulat, i que han comportat, en diverses ocasions, una
modificació dels articles. Aquest bloc s'ha analitzat seguint I'articulat de I'avantprojecte i
avaluant les al'legacions que sobre l'article han presentatêls al.legants.

a

dir el seoüent:

AL.LEGACIONS DE CARÀCTER GENERAL A L,ARTIcULAT DE L,AVANTPRoJEcTE
DE LLEI DE GOVERNS LOCALS DE CATALUNYA

Oficina Antifrau de Catalunya

Proposta d'esmena (P): 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.

Resposta (R): Pel que fa a l'establiment dels estàndards de qualitat i al procediment
posterior s'ha suprimit la remissió a una norma de caràcter reglamentari. La refosa a
la qual fa referència la DF2a no té a veure amb el desplegament reglamentari de la
futura llei sinó que suposa que en el termini d'un any, a fartir de l'entrada en vigor
d'aquesta llei, ien un únic text, caldrà refondre les disposicions legals vigents-en
matèria de règim local. L'autorització per a la refosa comprèn tambéles facultats de
regularitzar, aclarir i harmonitzar les disposicions afectades i modificar, quan sigui
necessari, I'ordenació sistemàtica dels preceptes dins eltext únic.

P: S'hi afegeix un ús de conceptes sense un significat jurídic clar com ara el de "residents" o
el de "lleis reguladores de l'acció pública" que podrien posar en risc la seguretat jurídica
predicable de tota norma.

R: Aquestes dues expressions ja s'han modificat

P: El títol I guanyaria en claredat i veuria reforçada la seva funció hermenèutica si s,optés
per la classificació dels principis distingint si estan referits al funcionament dels govärns
locals a les seves relacions a I'assignació de competències etc...

R: Es pren en consideració

P: Es troba a faltar el principi d'igualtat dels veÏns en l'accés als serveis públics locals.
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R: Aquest principi deriva directament de la Constitució Espanyola i es troba recollit a
l'article 43.1 c) de|TRLMRLC.

P: El contingut de la norma no és tan ambiciós com proclama l'exposició de motius de
manera que es pot córrer el risc de que les responsabilitats sobre com s'exerceix el poder
quedin diluides i sense un referent clar per als ciutadans dificultant-ne I'exigència de retiment
de comptes. Proposa que es determinin les competències i potestats dels ens locals amb
prou decisió com per merèixer la consideració de sistema.

R: S'ha incorporat un sistema competencial respecte dels ens locals bàsics de
l'organització territorial catalana.

P: L'avaluació recollida a l'article 37 només pot ser feta amb criteris de professionalitat i

subjecció als principis d'independència, imparcialitat i integritat i comporta l'exercici de
potestats administratives i per tant caldria preveure en quins ens públics pot recaure tal
responsabilitat. L'OAC considera que aquests aspectes han de quedar ja consagrats a
l'ALGLC i no deixar-los al desenvolupament reglamentari. Proposa que es valori la
possibilitat d'introduir en el text la garantia de que la ciutadania participi en el procediment
d'avaluació.

R: S'ha suprimit la remissió a un desenvolupament reglamentari, i la resta de
consideracions es prenen en consideració per tenir-les en compte en el moment en
que es reguli el procediment corresponent.

P: Troba a faltar a l'article 38 la previsió de la publicitat dels informes on es continguin els
resultats de I'avaluació. El moment en que es du a terme I'avaluació no el considerael més
idoni.

R: S'ha incorporat a l'actual article g3 com a informació mínima que ha d'abastar el
règim de transparència, el resultat de les avaluacions previstes a I'actual article 37
(Avaluació dels serveis de competència municipal). Es pren en consideració la
manifestació sobre el moment en el qual es preveu I'avaluació.

P: Suggereix que siguin els drets d'accés a la informació els que encapçalin el capítol, ja
que la transparència i les obligacions dels poders públics són la conseqüència lògióa
d'aquest dret.

R: La transparència no és una conseqüència lògica del dret d'accés a la informació sinó
al contrari
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o Fn relaeió al hlnn trlì nass'êm a l'anàlici del 'arl r.r rlafS

Article 1. Objecte

Aquesta llei té per objecte regular e/ srsfema de govern tocal de Catatunya, tes competències locats i
/es seves diferents modalitats d'exercici així com les relacions gue es poden establir entre els
diferents nivells de govern local i entre aquests i ta Generatitat, fixant un marc comú dels diferents
governs locals en desenvolupament del Capítol Vlè det Títot tl de t'Estatut d'Autonomia de Catatunya.

Al.legacions:

L'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) proposa modificar I'article, en el sentit que incorpori
de forma expressa, que els governs locals actuaran sota els principis de transparència,
participació, retiments de comptes i responsabilitat en què es fonamenta el bon govern.

Es desestima I'al'legació, atès que aquest aspecte ja queda incorporat tant en el Títol l,
com en els tres darrers títols d'aquesta Llei. En conseqüència no es modifica el redactat de
I'article.

Article 3. Estabilitat pressupostària i sostenibititat financera

1. L'atribució de competències locals per les tteis reguladores de t'acció púbtica ha de garantir que
I'ens local al qual es faci I'atribució pugui comptir amb e/s requr.srfs que estableix ta tegßtació sobre
e stab i I itat p ressuposfâra i soste n i b il itat fi n a n ce ra.

2. El principi d'estabilitaf pressupostària i sostenibititat financera, també es pof garantir mitjançant
l'aplicaciÓ de /es fórmules d'exercici competencial comuna en t'àmbit supramunicipat, d'acord amb el
que preveu aquesta llei.

Al.legacions:

L'OAC proposa substituir de l'article 3.1 I'expressió "//els reguladores de |accb publica" per
"lleis".

S'estima I'al'legació presentada per I'OAC, s'incorpora al text substituint-se "lleis
reguladores de l'acció pública" per "lleis".

Redacció Article 3

Arti c f e 3. Estab i I itat p ress u p ostà ri a í sosfenrö i t itat fi n a n c e ra

1. L'atribució de competències locals per les lleis ha de garantir que l'ens local al qual es faci
I'atribució pugui complir amb els requisits que estableix la legislació sobre estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
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2. El principi d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, també es pot garantir
mitjançant l'aplicació de les fórmules d'exercici competencial comuna en l'àmbit
supramunicipal, d'acord amb el que preveu aquesta llei.

Article 4. Principi de diferenciació

1. D'acord amb el principi de diferenciació, les lleis sectorials reguladores de t'acció púbtica han de
tenir en compte les diverses tipologies i característiques que presenta la reatitat municipat de
Catalunya per al reconeixement de competències municipats i de manera especiat la seva capacitat
de gestió.

2. L'aplicació del principi de diferenciació, juntament amb et de subsidiarietat, pot compoftar un
reconeixement de competències propres asimètric entre els municipis.

Al.legacions:

L'OAC posa de manifest que el principi de diferenciació, tal i com està recollit en aquest
article, no fa distinció, com sí ho fa l'article 88 de I'EAC, de I'objecte variable que poden tenir
les lleis que I'han de tenir en compte.

S'estimen parcialment les al'legacions presentades i en conseqüència es modifica la
redacció de I'article en el sentit següent:

Redacció Article 4:

Article 4. Principi de diferenciació

1. D'acord amb el principi de diferenciació, les diferents característiques demogràfiques,
geogràfiques, funcionals, organitzatives, de dimensió i de capacitat de gestió, que presenta la
realitat municipal de Catalunya es tindran en compte per al reconeixement de competències
municipals, per la regulació o modificació del règim jurídic, orgànic, funcional i/o financer dels
municipis.

2. L'aplicació del principi de diferenciació pot comportar un reconeixement de competències
pròpies asimètric entre els municipis.

Afticle 9. Descentral ització

D'acord amb el principi de descentralització, les administracions púbtiques han d'apropar les
declsions als ciutadans, obrir vies per a la pañicipació i assolir una gestió més eficaç i eficient.

Al.legacions

L' OAC suggereixen reconsiderar la redacció d'aquest afticle, atès que entén que se
superposa amb elde subsidiarietat iparticipació i bon govern esmentat en I'article 10.
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S'estimen les al'legacions presentades tant per l' ACM, com per la FMC i I'OAG. En
conseqüència, es modifica la redacció de I'article quedant de la següent manera:

Redacció Article 9:

Articfe 9. Descentralització

El principi de descentralització implica la transmissió de noves atribucions a les
administracions destinatàries, incrementant d'aquesta manera les possibilitats d'actuació
respecte de les seves àrees d'actuació. Aquesta descentralitzaci1 comportarà I'exercici de la
competència perÒ no la transmissió de la seva titularitat.

A¡úicle 10. Transparència, bon govern i pafticipació

l. E/s ens locals han d'aiustar la seva actuació ats principis de transparència i bon govern en la seva
relaciÓ amb els ciutadans. L'aplicació d'aquest principi compofta et compliment de tes obtigacions i ta
garantia dels drets relatius a la transparència, pafticipació en ta gestió dels assumptes p(tblics, accés
a la informació p(tblica iel bon govern, esfaö/erfs en aquesta ttei ien ta tegistació apticable a fofes /es
ad m i n i stracio n s p (t b I iq u e s.

2. Els ens locals han de fomentar i promoure ta pafticipació dets ciutadans en l'elaboració de tes
polítiques públiques de la seva competència, per mitjà dets procediments participatius gue preveu
aquesta llei i els que puguin establir mitjançant /es seves pròpies normes.

Al.legacions:

L' OAC proposa que s'inclogui en aquest precepte el principi de "retiment de comptes",
juntament amb el principi de govern obert.

Es desestima l'al'legació presentada per I'OAC en tant en quan considerem que no és
necessari incloure aquest principi en aquest article.

Article 11. Reforçament de la democràcia interna

l. E/s ens locals han d'adoptar les mesures organitzatives, de funcionament, d'accés a ta informació i
de transparència, que siguin necessâres per permetre et mittor exercicidels drefs dels representants
locals, especialment pel que fa al control i t'imputs de I'actuació dels òrgans executius locals.

2. Aquestes /nesures no poden restringir ni limitar directa o indirectament et contingut dels drefs
reconeguts per aquesta llei i la legislació de règim locat.

Al.legacions

L'OAC suggereix substituir, en l'incís final del segon apartat I'expressió "la legislacio de
règim local" pet "la resta de l'ordenament jurídic".
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S'estima l'al'legació presentada per I'OAC i en conseqüència l'article 11 queda redactat de
la següent manera:

Redacció Article I l:

Article 11. Reforçament de la democràcia interna

1. Els ens locals adoptaran 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 I'impuls de I'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 resta de I'ordenament jurídic.

Article 14. Altres ens locals

Tenen també la condició d'ens locals de Catatunya:
aJ /es àrees metropolitanes
b) les mancomunitats de municipis
c) les entitats municipals descentralitzades

Al.legacions:

Es desestima I'al'legació presentada per I'OAC atès que no és necessari imposar un termini
que prohibeixi la creació de nous ens ja que aniria en contra del principi d'autonomia local.
Així mateix, la pròpia legislació de règim local ja preveu mecanismes que solventen la
creació d'ens innecessaris.

Añicle 17. Principis generals

1. L'atribució de competèncres a/s municipis i a les vegueries es regeix pet que estableixen /es //eis,
d'acord amb els principis enumerats en etTítot t d'aquesta Ltei.

2. Els ens /ocals exerciran llurs compefèncres amb ta capacitat efectiva per a regular i gestionar els
assumpfes públics, sota la seva responsabilitat ien benefici dets ciutadans, sens perjudici de ta
coordinació, programació i execució de competències amb /es a/fres administracions púbtiques.

3. En e/s termes esfab/erfs en aquesta tlei, et Govern de ta Generalitat pot detegar competències o
atribuir la gestió ordinària dels seus servers a/s ens locals, amb t'aportació dets recursos financers
necessaís.

4. Els ens /ocals supramunicipals poden delegar competències en e/s ens d'àmbit tenitoriat inferior,
sempre que s'aporTin e/s recursos financers necessarþ en e/s termes esfab/eñs en aquesta Ltei.
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5. En tot cas, I'atribució de competències a/s ens locals s'ha de fer d'acord amb ta naturalesa i les
característiques d'aquesfs ens i /es necessitats d'eficàcia i eficiència, d'acord amb els principis de
subsidiarietat i suficiència financera.

Al.legacions:

L'OAC posa de manifest que si bé, en aquest capítol, es regulen abastament les modalitats
d'exercici de les competències locals, no es determina prèviament quines són aquestes
competències, tant des del punt de vista material com, de les respectives potestats.

S'estima I'al'legació presentada per I' OAG i en conseqüència es modifica el redactat de
I'article 17, introduint el llistat de competències dels governs locals.

Redacció Article l7:

Article 17. Principis generals

L En els termes que disposa l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, els governs locals catalans
tenen competències sobre les matèries següents:

a) L'ordenació i la gestió del territori, l'urbanisme i la disciplina urbanística i la conservació i el
manteniment dels béns de domini públic local.

b) La planificació, la programació i la gestió d'habitatge públic i la participació en la planificació
en sòl municipal de l'habitatge de protecció oficial.

c) L'ordenació i la prestació de serveis bàsics a la comunitat.

d) La regulació i la gestió dels equipaments de I'entitats locals.

e) La regulació de les condicions de seguretat en les activitats organitzades en espais públics
i en locals de concurrència pública. La coordinació mitjançant la Junta de Seguretat dels
diversos cossos iforces presents al municipi.

f) la protecció civil i la prevenció d'incendis.

g) La planificació, I'ordenació i la gestió de I'educació infantil i la participació en el procés de
matriculaciÓ en els centres públics i concertats del terme municipal, el manteniment i

l'aprofitament, fora de I'horari escolar, dels centres públics i el calendari escolar.

h) La circulació i els serveis de mobilitat i la gestió del transport de viatgers municipal.

i) La regulació de I'establiment d'autoritzacions i promocions de tot tipus d'activitats
econòmiques, especialment les de caràcter comercial, artesanal i turístic i föment de
I'ocupació.
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j) La formulació i la gestió de polítiques per a la protecció del medi ambient i el
desenvolupament sostenible.

k) La regulació i la gestió dels equipaments esportius i de lleure i promoció d'activitats

l) La regulació de l'establiment d'infraestructures de telecomunicacions i prestació de serveis
de telecomunicacions.

m) La regulació i la prestació dels serveis d'atenció a les persones, dels serveis sociafs
públics d'assistència primària i foment de les polítiques d'acolliment d'immigrants.

n) La regulació, la gestió i la vigilància de les activitats i els usos que es porten a terme a les
platges, als rius, als llacs i a la muntanya.

2. L'atribució de competències als municipis ia les vegueries es regeix pel que estableixen les
lleis, d'acord amb els principis enumerats en el Títol I d'aquesta Llei. Els ens locals exerciran
llurs competències amb la capacitat efectiva per a regular i gestionar els assumptes públics,
sota la seva responsabilitat i en benefici dels ciutadans, sens perjudici de la coordinació,
programaciÓ iexecució de competències amb les altres administracions públiques.

3. En els termes establerts en aquesta llei, el Govern de la Generalitat pot delegar
competències o encarregar la gestió dels seus serveis als ens locals, amb I'aportació dels
recu rsos financers necessaris.

4. Els ens locals supramunicipals poden delegar competències en els ens d'àmbit territorial
inferior, sempre que s'aportin els recursos financers necessaris, en els termes establerts en
aquesta Llei.

5. En tot cas, I'atribució de competències als ens locals s'ha de fer d'acord amb la naturalesa i

les característiques d'aquests, les necessitats d'eficàcia i eficiència i amb respecte als
principis de subsidiarietat i suficiència financera.

Article 29. condicions del reconeixement legalde /es competències propies

1. Les lleis atributives de competències propres als municipis hauran de precisar et contingut i abast
concret de /es pofesfafs i les funcions que corresponen als municipis en relació amb l'àmbit material
de què es tracti.

2. En tot cas, /es lleis hauran de diferenciar amb claredat les competèncæs municipats respecte
d'aquelles que, dins el mateix àmbit material regulat, corresponguin a altres administracions
públiques.

3. Les memòries dels proiecfes de llei que atribueixin competències prÒples als municipis han
d'acreditar el compliment del principi de suficiència financera per tat de garantir t'adequada prestació
de l'activitat o servei, així com el compliment del principis assenya/afs en et Títol t d'aquesta Ltei.
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Quan sþscaigui, s'haurà de preveure la forma per dotar ats municipis dels recursos complementaris
que siguin necessars.

Al.legacions

L'Oficina Antifrau de Catalunya proposa definir concretament quines són les competències
locals. Així mateix, en relació a I'apartat segon, suggereixen afegir el text següent: "en els
casos de concurrència competencial s'actuarà sofa e/s principis de coordinació i
col'laboració per tal d'evitar duplicitats innecessàries i garantir en tot cas el seruei a les
persones".

S' estimen parcialment les al'legacions presentades per I'OAC, en el sentit d'incorporar la
relació detallada de les competències a I'article 27 d'aquest text legal. Pel que fa a la
modificació de I'apartat segon, es desestima perquè ja es desprèn de I'articulat.

Redacció Article 29:

Article 29. Condicions del reconeixement legalde /es competèncles propr'es

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 dels principis assenyalats en el Títol I d'aquesta Llei per tal de
garantir I'adequada prestació de I'activitat o servei. Quan s'escaigui, s'haurà de preveure la
forma per dotar als municipis dels recursos complementaris que siguin necessaris.

A¡ticle 61. Gerència

1. La gerència podrà tenir la consideració de personal eventual, però ha de ser exercida per personal
directiu professional seleccionat mitjançant un procediment púbtic que permeti la concurrència de
candidats i garanteixi els principis d'igualtat, mèrit i capacitat, d'acord amb et que estabteix ta
normativa en matèria d'ocupació pública

2. El gerent és nomenat pel ple del Consetl Comarcal a proposta det president o presidenta, d'acord
amb el resultat del procediment a què es refereix I'apartat anterior.

3. La gerència és incompatible amb la condició de càrrec electe en qualsevot nivett de t'àmbit
territorial del Con sell Comarcal.

Al.legacions:
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L' OAC proposa que es revisi l'articulat, atès que la previsió que la gerència pugui tenir la
consideració de personal eventual, no sembla coherent amb les funcions directives
assignades, funcions que requereixen un procés públic i basat en el mèrit i la capacitat.

D'acord amb les al'legacions presentades a aquest article, es tenen en consideració de les
de I'ACM is'estimen les presentades pel Gonsell Comarcal del Barcelonès, la Diputació
de Barcelona i I'OAC. En conseqüència es modifica l'article en el sentit següent:

Redacció Article 6l:

Article 61. Gerència

L EIgerent és nomenat i cessat pel ple del consell comarcal a proposta del presidenUa.

2.L'acord de nomenament haurà d'acreditar la idoneTtat del candidat el qual haurà de tenir la
condició de personal directiu professional.

3. La gerència és incompatible amb la condició de càrrec electe en qualsevol nivell de
l'àmbit territorial del Consell Comarcal.

Article 81. Els consorcrs

l. Les competències /ocals poden ser exercides mitjançant consorcis, d'acord amb el que preveu
I'añicle 22.

2. Els consorcis quedaran adscrifs a I'Administració P(tblica que:

a) disposi de la majoria dels yofs en els òrgans de govern.
b) tingui facultats per nombrar o destituir a la majoria dets òrgans de govern.
c) hagi apoftat una quantitat superior al 50% delfons patrimoniat.
d) ostenti el major percentatge de pañicipació en el fons patrimoniat.
e) tingui el major nombre d'habitants o extensió territoriat depenent de si e/s fins definits en l'estatut
estan orientats a la prestació de servels a les persones o a/ desenvotupament d'actuacions sobre el
territori.

3. Quan hiparticipin persones privades, elconsorci sempre esfarâ adscrit a una administració pítbtica
d'acord amb els criteris de I'apaftat anterior. Per a l'apticació dets quats es tindrà en compte
(tnicament l'aporiació de /es administracions públiques al fons patrimonial.

4. Els consorcrs estaran subT'ecfes al règim pressuposfari, comptable ide controt de t'administració
pública a què estiguin adscrits, sens perjudici de la subjecció a les previsions de ta ttei orgànica a la
guè es refereix l'a¡ticle 135 de la Constitució Espanyola, així com a la normativa en matèria
d' e st a b i I it at pressuposfâra i so ste n i b i I itat f i n a n c e ra

5. Es portarà a terme una auditoria de comptes anuals que serà responsabititat de t'òrgan de control
de l'Administració a la que s'hagid'adscriure el consorci.
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6. El règim iurídic aplicable al personal dels consorcrs serâ el de l'administració púbtica de
procedència i les retribucions no superaran les estabte¡tes en e/s ttocs de trebatl equivatents de ta
mateixa.

Al.legacions:

L'Oficina Antifrau de Gatalunya demana la modificació de l'apartat 4, per incloure una
esmena a les obligacions de transparència i accés a la informació i posa de manifest un
error en la referència a I'article de la Constitució espanyola, i de l'apartat 5 per preveure que
el resultat de les auditories han de ser públiques.

Es proposa estimar parcialment I'al'legació presentada per l'Oficina Antifrau en el sentit
que no es té en compte la proposta de modificació de I'apartat 5 en tant en quant el règim de
publicitat s'ha d'ajustar a la normativa que sobre pressupostos, comptabiliåt i controì sigui
d'aplicació al consorci; tampoc es té en compte la proposta de modificació de I'apartat 4 þelque fa a la incorporació de les obligacions de transpaiència i accés a la informació ja qué el
propi articulat de la Llei de governs locals ja dóna cobertura d'aquesta petició en el Títol Vl ivllj i es proposa esmenar la referència errònia amb la CÈ, creibnt més convenient
I'eliminació d'aquesta referència en ser indiscutible que qualsevoi regulació s'ha d'ajustar a
aquella.

Vist I'anterior, l'article 81 passa a ser el número 80 amb el redactat següent:

Article 80. Els consorcis

1. Les competències locals poden ser exercides mitjançant consorcis, d'acord amb el que
preveu I'a¡Iicle22.

2. Els estatuts del consorci hauran de recollir expressament l'Administració pública a la qual
estigui adscrita. Quan hi participin persones jurídiques privades sense afany de lucre que
tinguin finalitat d'interès públic concorrent, el consorci també estarà adscrit a una
Administració Pública d'acord amb els criteris de I'apartat anterior.

3' Els consorcis estaran subjectes al règim pressupostari, comptable i de control de
l'administració pública a què estiguin adscrits.

4. Es portarà a terme una auditoria de comptes anuals que serà responsabilitat de l'òrgan de
control de I'Administració a la que s'hagi d'adscriure el consorci.

5. El règim jurídic aplicable al personal dels consorcis serà el de I'administració pública de
procedència i les retribucions no superaran les establertes en els llocs de treball equivalents
de la mateixa.

Article 82. Sosfenibilitat financera dels consorcrs
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1. La creació i el manteniment dels consorcr.s estan condicionats a l'estabilitaf pressupostària, a la
sostenibilitat financera i a l'eficiència del seruei

2. Les administracions promotores del consorci han d'elaborar una memòria justificativa de la
necessifaf o conveniència del consorci i del compliment dels requisits legalment establefts, i hauran
de donar audiència prèvia a les altres administracions locals afectades.

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

4. No es podrà constituir el consorci si l'informe de la Generalitat determina que no es poden complir
e/s regurslfs a guè es refereix I'apaftat 1 iels de l'afticle 22.

Al.legacions:

L'Oficina Antifrau de Gatalunya demana la determinació de l'òrgan de la Generalitat a què
es refereix I'apartat 3.

Es desestima la proposta de l'Oficina Antifrau ja que en una norma de contingut bàsic com
la Llei de governs locals no és necessari entrar en el detall de la determinació de l'òrgan de
la Generalitat que haurà d'informar essent convenient que es reguli en una norma de
desenvolupament posterior.

A¡ûicle 85. El Pla Director d'inversions locals de Catalunya

1. El Pla Director d'lnversions Locals de Catalunya és l'instrument bàsic de la cooperació econòmica
per a la realització de /es obres iseryeis d'àmbit municipal. La seva finalitat és assegurar a tot el
territori de Catalunya la prestació dels seruels sota el principid'equilibriterritorial.

2. EI pla coordina i integra les prestacions per a la cooperació econòmica en obres iseryels d'àmbit
municipal de la Generalitat, dels ens /ocals i de /es altres administracions públiques.

3. Són beneficiaris del pla els municipls, /es comarques i, en elseu cas, e/s a/fres ens locals que
exerceixin o gestionin competències d'àmbit municipal.

Al.legacions:

L'Oficina Antifrau suggereix la incorporació d'un nou apartat que estableixi que el Pla
Director és públic.

Es proposa desestimar I'al'legació de l'Oficina Antifrau en el sentit que no és necessari
incorporar aquest aspecte atès que, per altra banda, i de conformitat amb les normes
bàsiques de procediment, ja es regula la publicitat de les disposicions.

A¡úicle 87. Creació ifuncionament de la Comissió Mixta de Govern Local de Catalunya.
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1. Es crea la Comissió Mixta de Govern Locat de Catatunya com a òrgan general i permanent
mitiançant el qual s'afticulen les relacions de col'taboració entre la Generalitaf i e/s ens locats.

2. La Comissió Mixta de Govern Local de Catatunya és adscrita at departament competent en
matèria d'administració local. Està integrada, sota la presidència de ta persona titutar det
depañament, per un nombre igual de representants de t'Administració de ta Generatitat idels ens
locals. La designació de representants dels ens locals correspon a /es assocracions d'ens locats,
d'acord amb la seva representativitat.

3. La Comrssró es reuneix, convocada pel president, a iniciativa pròpia o a sot.ticitud de la
representaciÓ local. Els acords s'adopten per consens entre les dues representacions i ta votuntat de
la representació local s'obté per majoria absoluta dels seus membres.

Al.legacions:

L'Oficina Antifrau considera que cal preveure en I'article la publicitat dels acords en el
portal web del Departament en el qual s'adscrigui la Comissió.

Es proposa no prendre en consideració I'al'legació de l'Oficina Antifrau ja que no és
aconsellable I'ampliació proposada ja que desvirtuaria la naturalesa bàsica de la Llei de
governs locals, deixant aquesta proposta per a consideració en el desenvolupament
normatiu posterior.

Vist l'anterior, l'article 87 passa a ser el número 84 i manté el redactat.

A¡ticle 88. Àmbit d'aplicació

1. Es consideren representants locals, a/s efecfes det què preveu aquest títot, ets membres etectes de
les entitats locals regulades en aquesta ttei, així com els conse//ers de vegueria.

2. Aquest títol també és d'aplicació supletòria als consellers metropotitans, en attò no previst en ta ttei
de creació de l'àrea metropolitana.

Al.legacions:

L'Oficina Antifrau considera que cal suprimir la referència als consellers de vegueries.

S'estimen les al'legacions presentades per I'Oficina Antifrau i per l'Associació Catalana de
Municipis per coherència amb la redacció de I'article.

Vist l'anterior, I'article 88 passa a ser el número 85 amb el redactat següent:

Article 85. Àmbit d'aplicació
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1. Es consideren representants locafs, als efectes del què preveu aquest tÍtol, els membres
electes de les entitats locals regulades en aquesta llei.

2. Aquest títol també és d'aplicació supletòria als consellers metropolitans, en allò no previst
en la llei de creació de l'àrea metropolitana.

Añicle 89. Dret a la informació

1. Només espof denegar una petició d'informació presentada per un representant local, pets motius
esfab/erfs expressament a les lleis de règim local. La resotució denegatòria requerirà l'informe previ
del secretari de l'ajuntament que justifiqui la concurrència dels motius per denegar la sol'licitud.

2. Quan /es dades, informes o documents es trobin subT'ecfes a tímits legals d'informació, s'haurà de
permetre I'accés parcial als continguts no protegits.

Al.legacions:

L'Oficina Antifrau proposa modificar en positiu aquest article, partint del dret a accedir a
aquella informació que, segons les lleis, sigui pública. Per altra banda recomana una nova
redacció pel que fa a la resolució denegatòria i I'informe preceptiu del secretari de la
corporació.

s'estima I'al'legació i millorar la redacció de I'article en el sentit indicat.

vist I'anterior, I'article 89 passa a ser el número 86 amb el redactat següent

Article 86. Dret a la informació

1. Tot representant local té dret a accedir a aquella informació que, segons les lleis, sigui
pública i aquella altra que sigui necessària per al desenvolupament de llur funcions. La
resolució denegatòria de la petició d'informació pels motius establerts en les lleis requerirà, en
tot cas, l'informe preceptiu previdel secretaride I'ens local.

2. Quan les dades, informes o documents es trobin subjectes a límits legals d'informació,
s'haurà de permetre I'accés parcialals continguts no protegits.

A¡ticle 92. Drets i deures amb relació a/s processos de presa de decisio en el pte i en
comissió

1. EIs representants /ocals poden delegar el seu vot en /es sessions dels ôrgans 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 sessló
extraordinària del ple o de la comissió han de proposar I'ordre det dia de /a sessró.
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3. Una quafta paft dels representanfs /ocals o dos grups poden sol.licitar compareixences al ple o a
/es comrssions d'acord amb el que disposi el reglament orgànic. Les compareixences del personal
directiu, funcionarial o laboral de l'ens local i dels organismeg /es empreses i les entitats que en
depenen estaran condicionades a l'autorització de la presidència de t'ens local.

4. Una quafta part dels representanfs o dos grups poden sol.ticitar ta creació de comissions, grups de
treball, o altres òrgans.

Al.legacions:

L'Oficina Antifrau de Catalunya proposa incorporar un incís final al paràgraf 2 en els
termes següents "així com el text de la moció o proposta d'acord que es vol sotmetre a la
consideració de l'òrgan municipal".

Es proposa desestimar la proposta realitzada per I'OAC atès que una apreciació d'aquest
caràcter concret va més enllà del caràcter general de la Llei, entenent-se aquests supòsits i

essent objecte, a més, d'un posterior desenvolupament normatiu.

Articfe 93. Retribucio dels representants locals

1. Els represenfanfs tenen dret a rebre les percepcions econòmiques pet compliment de /es seyes
funcions d'acord amb les //ers i /es dr.sposrblons locals.
2. Les disposrbr'ons locals relatives a la determinació de /es retribucions. assl'sfèncres i
indemnitzacions són competència del ple. Aguesfes dþosicions seran p(tbliques i accessrb/e.
3. La llei de pressuposfos de la Generalitat fixarà anualment ets tímits màxims de /es retribucions i
drefs dassrstència anuals a percebre pels representants locals a Catalunya. Aguesfs límits s'han de
fonamentar en e/s criteris segúenús;

Tipus d'ens local.
Població.
circumstàncies econÒmiques de l'ens local, en especial la capacitat financera
Iasgues ifuncions assignades al representant local.

4. Amb la finalitat de garantir la sostenibilitat financera en matèria de retribucions dels representants
locals, la llei de pressuposfos determinarà anualment Ia quantitat màxima que cada ens local podrà
destinar a la totalitaf de /es retribucions dels representants tocals mitjançant ta fixació d'un
percentatge màxim sobre e/s tngressos ordinaris de l'ens, d'acord amb el darrer pressupost tiquidat.
5. La percepció de retribucions en règim de dedicació exclusiva o parcial amb càrrec a/s pressuposfos
d'uns ens local serà incompatible amb la percepció de drets d'assisfèncra a/s òrgans cot-tegiats de ta
pròpia entitat o dels seus organrsmes dependents o adscrifs, inclosos e/s de naturalesa empresarial.
E/s drefs dassrsfèncla a òrgans col'legiats d'altres administracions o organismes tindran un tímit
màxim del trenta per cent de /es retribucions que corresponguin a la dedicació exclusiva a l'ens de
procedència.
6. Les quanties gue sêsfableixin en concepte de drets dþssrsúencla a les sesslons d'un òrgan
col'legiat seran iguals per a tots e/s seus membres.

Via Laietana, 26
08003 Barcelona
Telèfon 93 567 17 26
Fax93 567 17 27
http ://www. gencat.caVgovernacio

18



[D s:u,tx H ,$î g Ë3';.irå., u
i Relacions lnstitucionals
Secretaria de Cooperació
iGoordinació
de les Administracions Locals

Al'legacions:

L'Oficina Antifrau de Catalunya proposa modificar I'apartat 2n per afegir un incís "en tot
cas des del portal web de l'ens" i una nova redacció de I'apartat 5è per afegir "el 3oo/o 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 3/'.

Es proposa desestimar I'al'legació de I'Oficina Antifrau de Catalunya atès que les precisions
que aporten per incorporar a I'article hauria de ser objecte, per la naturalesa concreta i

detallada, d'un desenvolupament normatiu posterior.

Añicle 94. Registre d'mferessos

1. El registre dïnferessos dels representants locals, que integrarà el registre d'activitats ide béns, és
p(tblic i es pof consultar d'acord amb el que determinen la legislació sobre transparència i accés a la
informació p(tblica iel reglament orgànic.

2. El registre d'mferessos esfà sofa la responsabilitat directa del secretari de I'ens local.

Al.legacions:

L'Oficina Antifrau de Gatalunya proposa substituir la paraula "responsabilitat" per
"custòdia".

Es proposa desestimar I'al.legació de I'Oficina Antifrau de Catalunya atès que no es creu
necessari el canvi de concepte ja que la responsabilitat va més enllà de la custòdia.

Vist I'anterior, I'article 94 passa a ser el número 90 i es manté el seu redactat.

Article 97. Obligacions de transparència

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 I'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 I'ens localila gestió administrativa.
b) la gestió econòmica I pressupostària i del patrimont.
c) les decisions d'especial rellevància jurídica.
d) la plantilla i la relació de llocs de treball.
e) els convenls i e/s contractes.
f la informació relativa a la pafticipació de I'ens en consorcrs, mancomunitafs i a/fres organismes de
gestió comuna o de cooperació.
g) les convocatòries i I'atorgament de subvencions i ajuts públics.
h) les retribucions, activitafs i béns dels cârrecs e/ecfes i directius.
i) les retribucions corresponents a/s //ocs de treball de l'ens local.

i) les dades relatives als procedimenfs d'accés a I'ocupació p(tblica a I'ens local.
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3. El deure de transparència inclou en tot cas /es matèries i actuacions la publicitat de les quals
s'esfab/erî expressament per una norma.

Al.legacions:

L'Oficina Antifrau de Catalunya proposa modificar el redactat i ajustar al projecte de llei de
transparència.

S'estima la proposta de l'Oficina Antifrau de Catalunya lt'
Vist l'anterior, l'article 97 passa a ser el número 93 amb el redactat següent:

Redacció Article 93:

Article 93. Obligacions de transparència

1. Els gns locals han de difondre de manera veraç i objectiva, la informació pública d'interès
general per a què els ciutadans puguin conèixer I'actuació i el funcionament de l'ens i exercir
elcontrol de la seva actuació.

2. La informació subjecta al règim de transparència ha d'abastar, com a mínim:
a) l'organi2ació i I'estructura administrativa de l'ens local.
b) la gestió econòmica i pressupostària i del patrimoni.
c) les decisions d'especial rellevància jurídica.
d) la plantilla, la relació de llocs de treball i el règim retributiu.
e) els convenis i els contractes.
f) la informació relativa a la participació de I'ens en consorcis, mancomunitats i altres
organismes de gestió comuna o de cooperació
g) les convocatòries i I'atorgament de subvencions i ajuts públics.
h) els procediments administratius relacionats amb l'exercici de les seves competències.
i) els informes, estudis, plans, programes i memòries generals.
j) les dades relatives als procediments d'accés a l'ocupació pública a I'ens local.
k) el resultat de les avaluacions previstes a l'article 37.

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

Artícle 99. Dret d'accés a la informacio pública

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 constituida.

2. L'exercici d'aquest dret no es pof condicionar a la concurrència d'un rnferès personal, no esfâ
subiecte a motivació, ni requereix invocació de cap norma nil'acreditació de cap representativitat.
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3. El dret d'accés inclou la informació elaborada per t'administració i ta que tingui en el seu poder com
a conseqüència de I'activitat o l'exercicide les seyes funcions.

4. El dret d'accés a la informació pública inclou qualsevol forma o suport en et qual ta informació ha
estat elaborada o es conserui.

Al.legacions:

L'Oficina Antifrau de Gatalunya proposa modificar el redactat per clarificar expressament
que aquest precepte afecta a la integritat del sector públic local.

Es proposa no tenir en compte la modificació proposada ja que la Llei de governs locals
regula a aquests i no al tot el sector públic local. Si bé es creu que el sector públic local ha
d'abraçar el dret contingut en aquest article, també
de determinació que no ha de ser predicable de la
s'ha de deixar a les normes de desenvolupament d

Vist I'anterior, l'article 99 passa a ser el número 95 i

Article 100. Garanties i límits del dret d'accés a ra informació púbtica

1. L'accés a la informació pública està limitat per ta preservació dels drefs i rnferessos públics o de
terceres persones que, d'acord amb la llei, poden justificar la denegació de t'accés o /a seya
restricciÓ. En qualsevol cas, I'exercicid'aquest dret s'haurà de dur a terme amb criteris de racionatitat
que no comprometin el funcionament ordinaridels seryers administratius de l'ens local.

2. Els ens locals han d'adoptar les mesures organitzatives i procedimentals necessâres per fer
efectiu el dret d'accés a Ia informació pública i garantir el seu compliment.

3. El silenci administratiu tindrà efectes esfimafors de ta sollicitud, ttevat que una norma amb rang de
llei prevegi expressament un efecte desestimatori, total o parciat, amb retació a una determinada
informació.

4- L'accés a la informació pública és gratuit quan es consulti en el lloc on es troba dipositada o si es
lliura en format electrònic, sense perjudici en aquest úttim cas de la possibititat qtue et ttiurament
estigui subjecte a taxa per raó dels cosfos d'emissió de ta informació.

Al.legacions:

L'Oficina Antifrau de Gatalunya proposa modificar el redactat per eliminar-ne cert grau de
discrecionalitat. També disposa que es reguli expressament el termini, en 30 dies, pei donar
compliment a aquest dret.

Es proposa estimar parcialment la modificació proposada.
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Vist I'anterior, I'article 100 passa a ser el número 96 amb el redactat següent:

Redacció Article 96:

Article 96. Garanties i límits del dret d'accés a la informació pública

1. L'accés a la informació pública està limitat per la preservació dels drets iinteressos públics
o de terceres persones que, d'acord amb la llei, poden justificar la denegació de I'accés o la
seva restrícció. En qualsevol cas, I'exercici d'aquest dret s'haurà de dur a terme amb criteris
de racionalitat que no comprometin el funcionament ordinari dels serveis administratius de
I'ens local.

2. Els ens locals han d'adoptar les mesures organitzatives i procedimentals necessàries per
fer efectiu el dret d'accés a la informació pública i garantir el seu compliment.

3. L'accés a la informació pública és gratuït quan es consulti en el lloc on es troba dipositada
o si es lliura en format electrònic, sense perjudici en aquest últim cas de la possibilitat que el
lliurament estigui subjecte a taxa per raó dels costos d'emissió de la informació.

Article 102. Principis del govern obert

L E/s ens locals han d'ajustar la seva actuació al principi de Govern obert. S'entén per Govern obert
el capteniment de la gestió i de l'actuació p(tblica fonamentat en els principis segrienfs:
a) el diàleg permanent entre I'administració i els ciutadans.
b) la pafticipació icol.laboració ciutadana en la definició de les polítiques p(tbliques.
c) el foment de la transparència i de l'accés a la informació com a condició necessàn,a per a la
pafticipació.
d) el rendiment de comptes il'assumpció de responsabilitat davant els ciutadans, per paft de les
autoritats locals i e/s càrrecs directius.
e) el foment de I'accés electrÒnic a I'administració en fofs e/s àmbits de relació.
2. Els ens /ocals impulsaran el govern obeft per mitjà dels instruments de transparència i els que
permetin la millor interrelació amb els ciutadans, iespecialment els de caràcter pariicipatiu.

Al.legacions:

L'Oficina Antifrau de Catalunya proposa ubicar aquest article en elTítol I

No es pren en consideració aquesta proposta en considerar que és un exponent de la
institució de la transparència.

Vist I'anterior, I'article 102 passa a ser el número 98 i no es modifica el seu redactat.

Article 103. Codi de conducta dels membres e/ecfes icàrrecs directius
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1. Els represenfanfs locals i els càrrecs directius dels ens locals han d'ajustar la seva actuació ats
principis èfibs I regles de conducta esúaö/erfs per la legislació sobre transparència, accés a la
informació p(tblica i bon govern.

2. Els represenfanfs locals estan subjectes al règim d'incompatibilitat que determinin /es //els i a les
obligacions de declaració d'activitats, patrimonial i d'interessos esfab/erfs per la llei, que tenen el
caràcter de p(tbliq ues.

3. Els represenfanfs locals i els càrrecs directius no poden realitzar cap activitat, encara que pugui
ser legalment compatible, si pot comporfar un conflicte d'mferessos amb relació al càrrec p(tblic que
ocupen. Així mateix, el retorn a I'activitat professional privada, un cop cessada l'activitat p(tblica,
esfarà subiecte a les limitacions establertes a la normativa sobre incompatibilitats dels a/fs càrrecs
de la Generalitat

Al.legacions: 1

L'Oficina Antifrau de Gatalunya canviar la ubicació d'aquest article al capítol ll del
títol V i ampliar el seu contingut lo eco

No es pren en consideració la proposta de l'Oficina antifrau de Catalunya en considerar
que és un exponent de la institució de la transparència-

:i --

Article 106. Establiment de l'òrgan, elecció i durada del càrrec

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 e/ seu estatut, si ho decideix el pte per
majoria absoluta. Aquest càrrec serà honorífic i no retribuit.

2. L'elecció de la persona física que ocupi el càrrec de síndic s escu// per la mateixa majoria que
preveu I'apaftat anterior.

3. El càrrec de síndic municipal de greuges té una durada de cinc anys, prorrogabtes per nous
períodes de la mateixa durada per acord de /es majories prevrstes en el primer aparlat.

Al.legacions:

L'oficina Antifrau de catalunya proposa suprimir l'incís final de I'apartat 1

Es proposa desestimar les al'legacions presentades per la Federació de Municipis de
Catalunya, i per I'Oficina Antifrau de Catalunya, ja que és una decisió de govern
I'establiment de la naturalesa del síndic municipal que no contradiu a la constitució ni a la
normativa bàsica de règim local.

A¡Íicle 111. Reglament de pafticipació ciutadana
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Els municipis de més de 5.000 habitants I e/s conse//s de vegueria han de disposar d'un reglament de
pañicipació ciutadana d'acord amb les diçoslclons que s'inclouen en aquest Títol.

Al.legacions:

L'Oficina Antifrau de Catalunya proposa suprimir la limitació dels 5.000 habitants.

L'Agrupac¡ó d'EMD de Catalunya proposa incloure les EMD com a entitats que han de
disposar d'aquest reglament.

Es proposa desestimar I'al'legació formulada per I'Oficina Antifrau de Catalunya, en
considerar que cal limitar I'obligatorietat en municipis de població superior a 5.000 habitants,
essent voluntari per a la resta de municipis la seva aprovació.

A¡ticle 112. Dret d'iniciativa

1. Els residents que ostentin la condició de ciutadans de Catalunya disposen d'un dret d'iniciativa
popular per presentar propostes. Les proposfes han de referir-se necessàriament a compefèncres de
I'administració local a la qual s'adrecen.

2. El dret d'iniciativa inclou, en tot cas, la proposta d'iniciatives normatives. El reglament de
pafticipació ha d'establir el nombre mínim de signatures de suporf per a aquest tipus d'iniciativa.

Al.legacions:

L'Oficina Antifrau de Catalunya proposa millorar la redacció amb la substitució del terme
"resident" per "veí".

S'estima la proposta.

Vist l'anterior, I'article 112 passa a ser el número 107 amb el redactat següent:

Redacció Article 107

Article 107. Dret d'iniciativa

1. Els veïns 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 I'administració local a la qual s'adrecen.

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.
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DISPOSICIÓ DEROGATORIA

"Amb efectes des de l'entrada en vigor d'aquesta llei, queden derogats e/s següenfs preceptes:
a) Del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
d'organització comarcal: arts. 2.2, 2.3, 12, 14.1, 16.2, 20,21 ¡22.1.
b) Del Decret legislatiu A2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de
règim local de Catalunya: arts. 1,2,6.1,6.2,9, 15,44,59,70,71,79 a 83, ambdós inclosos, 115,
116, 117, 123 a 132, ambdós rnclosos, 141, 142, 159, 160, 163, 164, 165, 166,269 i 270.
c) Les normes d'igual o inferior rang que s'oposrn a /es dþosicions d'aquesta llei, contradiguin o
siguin incompatibles amb el seu contingut."

Al.legacions:

L'Oficina Antifrau de Catalunya considera que la derogació expressa dels articles 6.1 i6.2
del TRLMRLC deixa formalment un buit normatiu respecte a les fonts del dret local a
Catalunya. Alhora considera que la resta de derogacions no estan justificades suficientment i

que es pretén derogar els articles 159 i 160 del TRLMRLC quan aquests articles els va
derogar la Llei 412010, de 17 de març, de consultes populars.

S'estimen parcialment les al'legacions fetes per I'Oficina Antifrau de Catalunya, ja que
s'ha comprovat que els articles 159 i 160 del TRLMRLC ja van ser derogats per la Llei
412010, de 17 de març, de consultes populars. Respecte el buit al.legat referents a la
derogació de I'article 6 no és tal en regular-se aquests aspectes en els articles 15 i16 de la
Llei de Governs Locals.

En conseqüència, la disposició derogatòria s'estableix en el sentit següent:

Redacció de la Disposició derogatòria

Amb efectes des de I'entrada en vigor d'aquesta llei, queden derogats els següents preceptes:

a) Del Decret legislatiu 412003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
d'organització comarcal: arts. 1 2, 1 4.1, 14.4,16.2, 19, 20, 21 i 221,22.2.

b) Del Decret legislatiu 212003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
Municipal ide règim local de Catalunya: arts. 1,2,6,9, 15,59,68.1,68.2, 70,71,79 a 83,
ambdósinclosos, 115.1,123a132, ambdósinclosos, 141,142,163.3, 164.1,166,i270.

c) De la Lleí 30/2010, de 3 d'agost, de Vegueries: arl.22.

d) Les normes d'igual o inferior rang que s'oposin a les disposicions d'aquesta llei,
contradiguin o siguin incompatibles amb el seu contingut.
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4.3 Gonclusions:

Un cop estudiades les reflexions i al'legacions presentades pels diferents organismes i

entitats, relatives a I'avantprojecte de Llei de Governs Locals, concloem la proposta següent:

Oficina Antifrau de Catalunva: S'estimen parcialment les al'legacions

Conseqüentment, aquelles al'legacions i suggeriments que es proposen estimar s'han
incorporat en el text de I'Avantprojecte de Llei de governs locals que, adjunt, s'acompanya
annex.

(.. .)l

Barcelona, 20 de febrer de 2014
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