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AL�LEGACIONS DE L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA AL PROJECTE DE 
REGLAMENT ORGÀNIC METROPOLITÀ DE L’ÀREA METROPOLITANA DE 
BARCELONA 
 
 
Consideracions preliminars 
 
El Projecte de Reglament Orgànic Metropolità (Projecte de ROM) de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona fou aprovat inicialment i sotmès a tràmit 
d’informació pública per un termini de trenta dies hàbils per acord del Ple 
del Consell Metropolità d’aquest ens local, de data 6 de novembre de 2012.  
 
La creació d’entitats metropolitanes és reservada a llei del Parlament de 
Catalunya, d’acord tant amb allò que disposa l’article 43.1 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL), com amb 
l’article 94 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, 28 d’abril (TRLMRLC).  Els articles 
43.2 LRBRL i 95 del TRLMRLC reconeixen a aquestes entitats llur naturalesa 
d’ens locals, integrades per municipis de grans aglomeracions urbanes, amb 
personalitat jurídica pròpia.  
 
És per això que la norma s’emmarca dins de la regulació de La Llei 31/2010, 
de 3 d’agost, que té per objecte la creació de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, com a ens local supramunicipal de caràcter territorial, integrat 
per diversos municipis de la conurbació de Barcelona amb vinculacions 
econòmiques i socials, la qual cosa justifica la planificació de polítiques 
públiques i serveis de forma conjunta. 
 
L’article 1 del Projecte normatiu sotmès a al�legacions descriu quins són els 
diversos objectes de la norma: (i) per una banda, establir i regular, amb 
caràcter bàsic, l’organització i funcionament dels òrgans de govern i 
administració de l’ens; (ii) i, en segon terme, i pel que aquí ens interessa, 
formular els principis de transparència de l’activitat de l’Àrea Metropolitana, 
accés a la informació i participació ciutadana i dels municipis que integren 
l’Àrea. 
 
El principi de transparència en l’organització institucional  
 
Pel que ara interessa, i en relació a l’objecte principal del Projecte de norma 
(art. 1.1), l’article 43.3 LRBRL i l’article 96 TRLMRLC prescriuen que la llei 
autonòmica reguladora de l’entitat metropolitana haurà de determinar quins 
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són els seus òrgans de govern i administració (lletra a), en els que es 
trobaran representats tots els municipis integrats en l’Àrea. 
 
En compliment d’aquest mandat, la Llei de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (Llei 31/2010, de 3 d’agost), al seu article 4.1, enumera quins 
són els òrgans bàsics de govern i administració de l'entitat: el Consell 
Metropolità, el president o presidenta, la Junta de Govern, i la Comissió 
Especial de Comptes. Al seu torn, els arts. 5 a 10 de la Llei 31/2010 
desenvolupen la composició i atribucions assignades al Consell Metropolità; 
l’art. 11, el règim aplicable al president/a, i l’art. 12, les funcions de la 
Comissió Especial de comptes.  A la composició i funcions de la Junta de 
Govern només s’hi refereix l’article 4.3 de la Llei 31/2010.  
 
Al marge d’aquesta organització prevista amb caràcter bàsic (apartat 1r de 
l’article 4), l’apartat segon del precepte faculta la creació d’altres òrgans 
complementaris, per acord del Consell Metropolità o per mitjà de Reglament 
orgànic de l’Àrea Metropolitana, en el seu cas. 
 
En aquest sentit, cal tenir en compte que, d’acord amb l’art. 8.1 de la Llei 
31/2010, corresponen al Consell Metropolità, entre d’altres, les funcions 
d’aprovar el Reglament orgànic metropolità (lletra g), així com crear i 
regular els òrgans complementaris (lletra d) o aprovar la resta d’ordenances 
i reglaments metropolitans (lletra h). 
 
Amb fonament en totes aquestes referències legals ha estat aprovat 
inicialment el Projecte de Reglament orgànic, sotmès ara a informació 
pública. D’acord amb els apartats 4 i 5 de llur article 3, s’afegeixen a 
l’estructura organitzativa bàsica (legal) altres òrgans, “necessaris” i 
“complementaris”, quina composició, règim de funcionament i atribucions 
vénen desplegats pels articles 4 a 53.  
 
Cal dir que, al marge de les previsions contingudes en el Projecte de 
Reglament, convé tenir en compte les contingudes en els règims generals 
previstos legalment per als òrgans col�legiats de l’Administració, als arts. 22 
a 27 Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions públiques i Procediment administratiu comú (Llei 30/1992)  
i 13 a 20 de la Llei 26/2010 de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya (Llei 26/2010). D’acord amb 
l’art. 13.1 Llei 26/2010, aquest règim legal, s’aplicarà en segon terme, és a 
dir, després de les normes específiques previstes per cadascun dels òrgans 
(llevat de certes previsions que s’hi contenen, que s’aplicaran 
preferentment); a aquesta aplicació supletòria caldria que el projecte de 
Reglament en fes referència expressa. 
 
Pel que fa als principis de publicitat i transparència en el sí del funcionament 
dels òrgans de govern i administració de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
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tenint present la normativa legal aplicable, és necessari fer les següents 
observacions:  
 
 
1. En virtut del principi de transparència i del dret d’accés a la informació 

dels ciutadans, considerem que seria desitjable que les sessions de 
tots els òrgans col�legiats de l’Àrea Metropolitana tinguessin caràcter 
públic.  

 
Al respecte, l’art. 34.1 del Projecte de ROM afirma que les sessions del 
Consell Metropolità de l’Àrea són públiques (tret de raons d’aforament 
o d’afectació dels drets fonamentals recollits a l’article 18 CE amb el 
vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres). En canvi, 
l’article 51.1 b) eximeix de l’exigència de publicitat les sessions de la 
Junta del Govern, com també ho fa l’article 52.5 respecte de les 
Comissions informatives (tot i que en aquest darrer cas, el precepte 
habilita el seu president o presidenta a acordar llur publicitat de forma 
excepcional). 
 
Certament, tant l’art. 70.1 LRBRL com l’article 156.1 TRLMRLC 
exigeixen tan sols que «les sessions del Ple de les corporacions locals 
siguin públiques» (encara que poden ésser secrets el debat i la votació 
d'aquells assumptes que poden afectar el dret fonamental dels 
ciutadans a què es refereix l'article 18.1 de la Constitució, quan així 
s'acordi per majoria absoluta), però també és cert que exclouen 
expressament la publicitat de les sessions de la Junta de Govern local i 
comissions de govern.  
 
Tot i que l’apartat segon de l’art. 156 TRLMRLC exigeix també 
publicitat en les sessions d’òrgans de participació, el seu apartat 3r 
deixa clar que «[l]es sessions dels altres òrgans de govern són 
secretes, llevat que es disposi altrament per acord del ple» de la 
corporació local. Així doncs, la facultat de concebre com a públiques 
les sessions d’altres òrgans de govern locals s’atribueix a la lliure 
decisió del ple (en aquest cas, del Consell metropolità). 
 
Per tant, cal concloure que, tot i que les previsions del Projecte en 
relació a la publicitat de les sessions dels òrgans col�legiats no 
contravenen l’ordenament jurídic, fora bo estendre el principi de 
transparència i publicitat que se’n deriva a les sessions de tota 
l’estructura orgànica de l’Àrea Metropolitana. Amb això s’aprofundiria 
en l’exigència de bona governança que porta implícits, entre d’altres, 
els mandats de transparència i de retiment de comptes els quals 
pressuposen que la ciutadania tingui ple accés —sense més 
restriccions que les que puguin resultar necessàries en una societat 
democràtica— al procés de presa de decisions dels poders públics i, 
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molt en especial, als debats i les diferents postures que en ells es 
manifesten i la precedeixen.  

 
 
2. Per a la deguda consecució de l’anterior, es recomana que el Projecte 

de ROM prevegi així mateix, l’adopció de les mesures adients de 
difusió pública de les convocatòries dels seus òrgans, en especial i 
necessàriament, respecte del Consell Metropolità, d’acord amb 
l’exigència de l’article 155.1 TRLMRLC in fine, segons el qual, «la 
corporació, per acord del ple, ha de determinar els mitjans necessaris 
per a donar publicitat [... ales ] les convocatòries dels òrgans les 
sessions dels quals siguin públiques, a fi de garantir el dret dels 
ciutadans a la més àmplia informació sobre les activitats de l’ens 
local». 
 
Tanmateix, l’article 29 del Projecte de ROM, apartats 1 i 2, tan sols es 
refereixen al deure de notificar les convocatòries de les sessions 
ordinàries del Consell Metropolità a tots els consellers, juntament amb 
l’ordre del dia, amb l’antelació mínima de dos dies hàbils i 
preferentment per conducte electrònic; en un similar sentit, l’article 
27.3 al�ludeix al deure de notificar la convocatòria de les sessions 
extraordinàries i urgents d’aquest mateix òrgan, amb l’ordre del dia, a 
tots els membres de la corporació.  
 
Seria oportú, doncs, que el Projecte de ROM exigís, a més de la 
notificació de la convocatòria de les sessions a tots els membres 
integrants de l’òrgan, que aquesta sigui també publicada a la seu 
electrònica corresponent, com a mesura de garantia de la publicitat de 
les sessions, especialment pel que fa al Consell Metropolità.  
 
 

3. El principi de transparència i publicitat ha de ser present també en els 
acords adoptats pels òrgans de govern de l’Àrea Metropolitana. 
 
Pel que fa a les actes de les sessions del Consell Metropolità, l’article 
49.5 es limita a disposar que, un cop siguin aprovades (en la sessió 
ordinària següent, d’acord amb l’apartat 4 de l’article), «s’han de 
transcriure en el llibre o en els plecs de fulls habilitats legalment». 
També en relació a la Junta de Govern, l’article 51.1 d) preveu tan sols 
la transcripció de les actes de les seves sessions «en llibres o plecs 
distints dels de les sessions del Consell». 
 
Únicament l’article 77 del Projecte, en regular la publicitat activa a 
l’Àrea Metropolitana a través de la seva Web corporativa, es fa ressò 
de la garantia de publicitat dels acords presos quan, al seu apartat 
segon, prescriu que la pàgina web ha de recollir «extractes dels acords 
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del Consell Metropolità i la Junta de Govern, així com les Actes dels 
òrgans col�legiats dels organismes autònoms».   
 

L’apartat primer de l’art. 70.2 LRBRL exigeix que els acords adoptats 
per els entitats locals es publiquin «en la forma prevista per la Llei.» 
 
Per la seva banda, igualment l’article 155.1 TRLMRLC estableix que «la 
corporació, per acord del ple, ha de determinar els mitjans necessaris 
per a donar publicitat als acords adoptats per la corporació i les 
convocatòries dels òrgans les sessions dels quals siguin públiques, a fi 
de garantir el dret dels ciutadans a la més àmplia informació sobre les 
activitats de l'ens local». És per aquest motiu que l’apartat segon de 
l’article reconeix a tots els ciutadans, entre d’altres, el dret a «a) 
Obtenir còpies i certificacions acreditatives dels acords adoptats per les 
corporacions locals i dels seus antecedents.» 
 
A la llum de les previsions legals respecte a aquesta matèria, així com 
amb la finalitat de garantir un major abast i presència dels principis de 
transparència i publicitat dels acords presos per òrgans col�legiats dels 
ens locals, és necessari fer-ne els següents comentaris i observacions: 
 
(i) No trobem raó de ser que justifiqui limitar la publicitat dels 

acords presos tan sol a un “extracte” del seu contingut: la 
publicitat de les decisions col�legials preses ha d’abastir la 
totalitat dels acords, tal i com han estat deliberats i objecte de 
votació a les corresponents sessions celebrades, altrament 
s’està privant la ciutadania d’una informació transcendental per 
conèixer la totalitat d’arguments i raons subjacents en el 
procés decisori; 

 
(ii) En la línia de les al�legacions formulades amb anterioritat, i en 

el marc de la legislació local citada, entenem necessari que la 
publicitat dels acords tingui com a àmbit subjectiu d’aplicació la 
totalitat dels òrgans de govern i administració de l’ens local, i 
no només el Consell Metropolità i la Junta de Govern;   

 
(iii) En qualsevol cas, les mateixes raons de transparència fan 

aconsellable que la publicació de les actes tingui lloc de forma 
immediata, amb independència de quina sigui la posterior data 
d’aprovació de l’acta, atès que l’establiment de llur aprovació 
com a condicionant per a fer efectiu el lliure accés a la 
informació comportaria necessàriament buidar el contingut 
essencial del dret de la ciutadania a conèixer la informació 
complerta, veraç i “actual” en mans de les Administracions 
públiques. La finalitat i garantia que persegueix la 
transparència administrativa podria veure’s frustrada si s’exigís 



 

Pàgina 6 de 20 
 

esperar al moment de l’aprovació de l’acta per a fer efectiu el 
dret dels ciutadans i ciutadanes a conèixer el seu contingut.   

 
Davant l’omissió al respecte en el text del Projecte de 
Reglament sotmès a tràmit d’audiència, i a fi i efecte de 
garantir una necessària i actual visibilitat de l’activitat duta a 
terme pels òrgans de govern quin funcionament s’hi regula, 
suggerim que s’inclogui en la norma (a l’article 77, o bé als 
respectius articles referents a les actes de les sessions de 
cadascun dels òrgans),  un nou precepte amb la següent 
previsió: 
 
«En un termini màxim de 10 dies hàbils a comptar del següent 
a la data de celebració de la sessió, les actes de les sessions, 
tant ordinàries com extraordinàries, s’han de trametre a tots 
els membres de l’òrgan i publicar íntegrament a la pàgina web 
municipal, amb la finalitat de garantir el lliure accés als 
ciutadans i ciutadanes, sense perjudici de fer constar aquelles 
modificacions ulteriors que puguin resultar de l’aprovació 
definitiva de l’acta.» 

 
Certament, tal i com prescriu l’art. 77 del Projecte de ROM, el mitjà 
idoni per fer efectiva aquesta publicitat ha de ser la seu electrònica o el 
web corporatiu de l’Àrea Metropolitana. 

 
Participació de la ciutadania i dels ens locals que integren l’Àrea 
metropolitana 
 
En relació al segon objecte que persegueix la regulació del Projecte, relatiu 
als principis de transparència, accés a la informació i participació ciutadana i 
dels municipis que integren l’Àrea metropolita (art. 1.2), i tal i com al�ludeix 
el seu article 1, la present iniciativa constitueix una manifestació del deure 
que la Constitució espanyola, al seu article 9.2, imposa a tots el poders 
públics, de «facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, 
econòmica, cultural i social». També l’article 23 de la Constitució reconeix 
als ciutadans el dret fonamental a participar en els assumptes públics. 
Aquest deure de foment de la participació social en les polítiques públiques, 
així com de la participació individual i associativa en els àmbits cívic, social, 
cultural, econòmic i polític, és igualment reconegut a l’article 43 de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya.  
 
Aquest dret troba igualment llur reconeixement en la legislació local: 
 

La seva titularitat correspon als veïns i veïnes: l’article 18 de la 
LRBRL inclou entre els drets i deures dels veïns, el dret de «participar 
en la gestió municipal d’acord amb allò disposat a les lleis i, en el seu 
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cas, quan la col�laboració amb caràcter voluntari dels veïns sigui 
interessada pels òrgans de govern i administració municipal». En el 
mateix sentit, l’art. 43.1 b) del TRLMRLC.  

 
A la legislació bàsica de règim local, l’article 69.2 LRBRL ve a 
reconèixer la capacitat dels ens locals per a establir llurs propis 
mitjans i procediments de participació, en exercici de la seva potestat 
d’autoorganització, amb el límit de no poder suposar aquests un 
greuge a les facultats de decisió dels òrgans representatius regulats 
per la llei. Per la seva banda, l’art. 70 bis de la mateixa LRBRL 
prescriu als ens locals el deure d’ «establir i regular en normes de 
caràcter orgànic els procediments i òrgans adequats per a l’efectiva 
participació dels veïns en assumptes de la vida pública local, tant en 
l’àmbit del municipi en el seu conjunt, com en el dels districtes (...)».  

 
Cal dir que, alhora, la participació ciutadana en els afers públics constitueix 
un principi general bàsic de les Administracions públiques: així és previst a 
l’art. 3.5 de la Llei 30/1992, quan prescriu que en llurs relacions amb la 
ciutadania, les Administracions han d’actuar conforme els principis de 
transparència i de participació. L’article 22.2 de la Llei 26/2010 en el marc 
del dret dels ciutadans a una bona administració, imposa a les 
administracions públiques de Catalunya el mandat de «fomentar la 
participació ciutadana en les actuacions administratives de llur competència, 
per tal de recollir les propostes, els suggeriments i les iniciatives de la 
ciutadania, mitjançant un procés previ d’informació i debat».  D’acord amb 
l’art. 31.2 (setè i vuitè) del mateix text normatiu, les administracions 
públiques de Catalunya compleixen les funcions que tenen atribuïdes i 
actuen d’acord amb el principis generals de transparència i accessibilitat, i 
participació ciutadana, entre d’altres. 
 
Atesa la naturalesa de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, com a ens local 
integrador dels municipis que la composen, la participació adquireix dues 
vessants o àmbits diferenciats (tal i com esmenta l’art. 73.1 del Projecte): 
 

(i) Participació dels municipis integrants: 
 

En relació a la participació en el sí de les entitats locals 
metropolitanes, l’article 43.3 LRBRL i l’article 96 TRLMRLC prescriuen 
que la llei autonòmica reguladora de l’entitat metropolitana haurà de 
determinar «les formes amb què ha de garantir la participació de tots 
els municipis en el procés de presa de decisions» (lletra d), entre 
d’altres aspectes. 
 
D’una banda, i des d’un punt de vista de representació orgànica, 
s’estableixen diverses formes d’organització per tal que els diversos 
municipis integrants tinguin garantida llur participació directa en la 
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presa de decisions: es regulen en aquest sentit tant a la Llei 31/2010 
(arts. 4 a 12) com en el Projecte de ROM (tal i com hem tingut ocasió 
de referir-nos-hi), la composició i funcionament dels òrgans de 
govern i administració de l’ens, en la mesura que en són membres 
representants dels diferents municipis (Consell Metropolità, Junta de 
Govern, Consell d’alcaldes, Comissions del Consell, Grups 
metropolitans, Comissió Especial de Comptes, Junta de Portaveus). 
 
D’altra banda, a més de llur representació en els òrgans de l’Àrea, els 
articles 78 i 79 del Projecte de ROM, que tenen com a precedent 
l’article 38 de la Llei 31/2010, fan al�lusió a altres formes de 
participació dels municipis que formen part de l’ens local, en els 
assumptes competència d’aquest, com ara la facultat de dirigir-hi 
iniciatives o propostes, audiència prèvia a la incorporació de nous 
municipis, informe preceptiu en plans i programes, o audiència en 
temes que els afectin especialment. 

 
(ii) Participació ciutadana: 
 

Al marge de la participació dels municipis membres en la presa de 
decisions per part de  l’Àrea Metropolitana, l’art. 73.2 del Projecte de 
ROM reconeix explícitament el dret fonamental de la ciutadania a 
participar en condicions d’igualtat en els afers públics, tot recollint el 
mandat de l’art. 154 TRLMRLC, segons el qual, les corporacions locals 
han de facilitar la més àmplia informació sobre llur activitat i la 
participació de tots els ciutadans en la vida local. 
 
És particularment del nostre interès posar de relleu en aquest 
moment que el Projecte de ROM estableix diverses vies o mitjans de 
participació dels ciutadans en l’activitat de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona en virtut de llur  potestat d’autoorganització, donant 
compliment als mandats de l’art. 69 LRBRL i 43.1. b) TRLMRLC: dret 
de petició, dret a dirigir-se a l’Àrea Metropolitana, dret a formular 
propostes d’accions i activitats, o el dret a formular queixes, 
reclamacions i suggeriments (art. 74.2 Projecte de ROM). Ens 
remetem als comentaris que, més avall, en tractar el tema de la 
transparència, farem en relació a cadascun d’aquestes vies de 
participació de la ciutadania. 
 
Així mateix, l’article 80 del Projecte de ROM garanteix la participació 
d’entitats i associacions d’abast metropolità en matèries «d’ especial 
interès per l’àrea», en concret, es refereix, a l’apartat segon, a la 
participació en la promoció del Pla Estratègic de l’àrea i, a l’apartat 
tercer, al dret d’assistència a les sessions del Consell Metropolità i a 
la facultat d’aquest òrgan de convocar a les entitats a sessions en 
determinades matèries. 



 

Pàgina 9 de 20 
 

 
Tot i això, cal dir que es troba a faltar en la regulació que el Projecte 
de ROM fa respecte dels mitjans i formes de participació ciutadana, la 
previsió de la facultat de crear òrgans específics de participació en 
l’estructura organitzativa de l’Àrea Metropolitana.  
 
Recordem que, d’acord amb l’art. 113 TRLMRLC, el règim de 
funcionament dels òrgans de participació ha de ser determinat pel ple 
de la corporació. 
  
Fins i tot la pròpia Llei 31/2010, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
preveu, al seu article 39, que el Consell Metropolità pugui crear 
òrgans de participació sectorial en els àmbits d’actuació de l’Àrea, «si 
llur naturalesa ho permet i ho fa convenient», en els que «s’hi poden 
integrar els ciutadans interessats i llurs associacions representatives 
(...), representants de les universitats, altres experts externs i 
representants d’altres administracions». 
 
Per tant, seria convenient que el Projecte de ROM, tot recollint 
aquesta facultat ja prevista a la Llei 31/2010, en desenvolupi la seva 
regulació, en el sentit d’incidir en les funcions pròpies d’aquests 
òrgans de participació, de proposta, informe i/o suggeriment, 
referents al sector d’interessos propis de cada òrgan, així com 
establir-ne un règim comú de funcionament, amb la finalitat de 
garantir així la coordinació entre tots aquests espais de participació, 
ja siguin de caràcter sectorial o territorial. 
 

Transparència i accés a informació pública 
 
La transparència i, en conseqüència, les diverses vies d’accés a la 
informació pública sobre les activitats i la gestió municipals, constitueix un 
pressupòsit ineludible per a facilitar la participació ciutadana.  
 
Així ho entén el Projecte de ROM sotmès ara a informació pública, quan, al 
seu article 73.1 afirma que l’Àrea Metropolitana «assumeix com a objectiu i 
obligació pròpia ampliar i reforçar la transparència de les seves activitats, i 
reconeix i garanteix el dret de la ciutadania i els municipis d’accés a la 
informació relativa a aquestes activitats públiques».  
 
El Projecte normatiu dedica especialment el seu Títol IV a tractar la 
transparència i accés a informació en l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. Tot i això, i amb caràcter inicial, el Projecte distingeix diverses 
regulacions en matèria d’accés a la informació, a raó dels subjectes 
destinataris de la informació: 
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a) Primerament, la Secció 3a del Títol III (“Estatut dels membres del Consell 
Metropolità”) té per objecte la regulació de les particularitats de l’exercici 
del dret dels consellers a rebre la informació necessària per a l’exercici 
del seu càrrec (arts. 69 i 70) així com la informació que, d’ofici, l’Àrea 
Metropolitana ha de posar a disposició d’aquells (art. 71), dins la qual 
s’integra la relativa a l’ordre del dia (art. 72);  

 
b) Al seu torn, l’article 78 (a la Secció 2a del Títol IV) fa al�lusió al dret dels 

municipis que formen part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona a obtenir 
informació, en els mateixos termes i condicions que s’estableixen en 
relació als consellers a la Secció 3a del Títol III anteriorment referits; 

 
c) En darrer terme, i pel que aquí ens interessa, la Secció 1a del Títol IV, 

preveu els diversos mitjans de participació de la ciutadania en l’activitat 
pública de l’Àrea Metropolitana, entre els quals consta el dret a obtenir 
informació, que passem a analitzar tot seguit: 

 
Tant l’art. 69.1 LRBRL com l’art. 154.1 TRLMRLC estableixen el deure 
genèric de «[l]es Corporacions locals (...) de facilitar la més àmplia 
informació sobre la seva activitat i la participació de tots els ciutadans en la 
vida local». Aquest deure exigible en termes generals als poders públics, és 
explícitament recollit, per a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a l’apartat 1r 
de l’article 74 del Projecte de ROM, segons el qual, l’Àrea es compromet a 
informar a la població de la seva gestió mitjançant els diversos mitjans al 
seu abast. 
 
En relació a aquesta previsió, convé formular diverses observacions que 
caldria tenir en compte a l’hora de configurar el dret dels ciutadans a 
obtenir informació pública:    
 
Subjecte passiu  
 
El tractament del dret d’accés a la informació pública requereix fixar amb 
precisió quin és el subjecte passiu del mateix, amb la finalitat de deixar ben 
palès que el dret dels ciutadans a accedir a informació pública abasteix la 
totalitat d’òrgans i ens dependents de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. A 
aquests efectes, entenem que aquesta delimitació subjectiva de les 
disposicions sobre transparència que es preveuen al Projecte es dóna al seu 
article 1.4, des del moment en què determina que el ROM «serà d’aplicació 
a l’AMB i, en allò que les pugui afectar, a les entitats de dret públic 
depenents [sic] de la mateixa.» 
 
Titulars del dret a rebre informació 
 
L’article 74.1 del Projecte de ROM sembla reconèixer el dret a obtenir 
informació de l’activitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona a «tots els 
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ciutadans del seu àmbit territorial». El segon apartat de l’article, tot just 
abans d’entrar a regular cadascuna de les manifestacions de participació 
ciutadana, restringeix el seu reconeixement a «tots els ciutadans de l’àrea 
metropolitana de Barcelona».  
 
Atès que aquesta noció de ciutadania referida a un ens local determinat, 
com aquí és una àrea metropolitana, es troba desproveïda de cap 
significació jurídica, seria convenient, definir o, si més no, aclarir el 
concepte, per tal de procurar llur adequació a la més àmplia extensió 
subjectiva en l’exercici dels drets reconeguts. Per tant, el terme emprat ha 
d’identificar-se necessàriament amb “qualsevol persona, física o jurídica”, ja 
tingui el domicili o residència al territori de l’Àrea Metropolitana, o no, atès 
que un significat més restrictiu contravindria la configuració legal i, 
sobretot, constitucional dels drets reconeguts: 
 
En aquest sentit, cal dir que la mateixa LRBRL, a l’art. 69.1 LRBRL, 
s’estableix el deure genèric de les Corporacions locals de facilitar la més 
àmplia informació sobre la seva activitat i la participació de “tots els 
ciutadans” en la vida local. En idèntic sentit s’hi refereix l’art. 154.1 
TRLMRLC. A més, a l’apartat 3r de l’art. 70, es reconeix el dret a obtenir 
còpies i certificacions acreditatives dels acords de les corporacions locals i 
llurs antecedents, així com el dret a consultar els arxius i registres en els 
termes de l’art. 105 b) de la Constitució, a “tots els ciutadans”. En el mateix 
sentit, l’art. 155.2 TRLMRLC atribueix a “tots els ciutadans” el dret a obtenir 
còpies i certificacions acreditatives dels acords adoptats per les corporacions 
locals i dels seus antecedents  i a consultar la documentació, els arxius i els 
registres de la corporació.  
 
Per tant, és necessari concloure que la condició de titulars del dret a accedir 
a la informació pública ha de referir-se, doncs, a “qualsevol persona”, amb 
independència de la seva vinculació política de ciutadania, nacionalitat o 
veïnatge, i ja es tracti de persones físiques o jurídiques, en aquest darrer 
cas, actuant mitjançant les persones físiques que les representin.  
 
Objecte i condicions d’exercici del dret d’accés a la informació  
 
L’apartat segon de l’article 74 del Projecte normatiu relaciona, alhora que 
desenvolupa llur règim, els drets de participació que es reconeixen a la 
ciutadania, de forma individual, en relació a l’Àrea Metropolitana. 
 
Sembla referir-se el precepte, quan esmenta en primer lloc el «dret general 
d’accés a la informació pública, en els termes i amb les restriccions 
legalment previstos», al dret de petició individual d’informació pública del 
ciutadà/ana, això és, al dret a consultar els arxius i registres en els termes 
de l’art. 105 b) CE i art. 37 Llei 30/1992. 
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Tant l’article 37 de la Llei 30/1992 com l’article 27 de la Llei 26/2010 
desenvolupen el règim i condicions d’exercici del dret a accés a arxius i 
registres, en el sentit essencial de condicionar l’accés a la informació a què 
aquesta estigui continguda en un expedient que es trobi en un arxiu 
administratiu, que aquest expedient correspongui a un procediment, i que 
aquest procediment estigui acabat en la data de la sol�licitud d’informació. A 
més, s’exigeix la concurrència d’interès legítim per accedir a la informació 
de caràcter nominatiu. 
 
La regulació de l’exercici del dret a obtenir informació publica local, prèvia 
sol�licitud, és desenvolupada a l’art. 155.2 b) TRLMRLC, que permet als 
ciutadans «consultar la documentació, els arxius i els registres de la 
corporació», tot i que per a exercir aquest dret cal que, o bé la 
documentació tingui la condició de pública, o bé s'acrediti un interès directe 
en l'assumpte, excepte pel que fa a la documentació històrica, d'acord amb 
el que estableix la Llei d'arxius de Catalunya.  

 
Tanmateix, cal fer les següents valoracions en relació a l’accés a la 
informació previst a l’esmentat article 74.2 del Projecte: 
 

- Convé elogiar el concepte genèric i ampli que es dóna del terme 
“informació pública”, objecte del dret: «la que estigui en poder i 
disposició de les entitats de dret públic i hagi estat elaborada o 
adquirida en l’exercici de les seves funcions públiques». 
 

- És d’aplaudir també que el projecte faci remissió als «termes i (...) 
restriccions legalment previstos» per a determinar el règim 
d’exercici del dret.  

 
Aquesta remissió legal i oberta resulta de transcendent 
importància en la mesura, per exemple, que la normativa legal 
actualment vigent citada (Llei 30/1992 i Llei 26/2010) requereix 
que es contingui en un expedient que es trobi en un arxiu 
administratiu, que aquest expedient correspongui a un 
procediment administratiu, i que aquest procediment estigui 
acabat en la data de la sol�licitud d’informació. D’aquesta manera 
la remissió del Projecte de ROM permetrà ampliar i millorar, sense 
haver de modificar el seu text, les condicions de transparència en 
el moment en què sigui aprovada una futura llei de transparència i 
accés a la informació pública que contingui unes més òptimes 
condicions per a l’exercici del dret. 
 

- De la mateixa manera resulta molt positiu que el Projecte (a l’art. 
74.3) faci al�lusió de forma expressa a què el dret d’accés inclou la 
possibilitat d’obtenir còpies de la documentació sol�licitada, 
facultat que podrà donar lloc, de ser exercida (de la mateixa 
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manera que succeirà quan calgui una transposició del suport de la 
informació sol�licitada), a la liquidació de la corresponent taxa. En 
tot cas, compartim la necessitat que aquest ingrés de dret públic 
en cap cas no impliqui satisfer un import superior al cost real i 
efectiu que comporti l’obtenció de la còpia conversió del format. 
 

- La regulació que l’article 74.2 del Projecte fa del dret d’accés a la 
informació disponible a l’Àrea Metropolitana de Barcelona per part 
de qualsevol ciutadà/-ana incideix molt especialment en els límits 
que poden justificar la denegació del seu accés o, com a mínim, 
l’accés parcial.  

 
Tanmateix és necessari parar atenció al respecte, atès que, 
mentre el règim ex art. 105 Constitució i art. 37 Llei 30/1992 i 27 
Llei 26/2010 prescriuen que els drets d’accés resten limitats tan 
sols en tot allò que afecta la seguretat i la defensa de l'Estat, la 
investigació de delictes o la intimitat de les persones (dins del que 
podem entendre inclosa la protecció de les dades de caràcter 
personal), l’art. 74.2 del Projecte enumera altres límits 
addicionals, que tenen a veure amb la possibilitat de generar 
perjudicis a la igualtat de les parts en processos judicials, a les 
funcions administratives de vigilància, inspecció i control, als 
interessos econòmics o comercials, a la política econòmica, al 
secret professional i les propietats intel�lectuals, a la 
confidencialitat en la presa de decisions, i a la protecció del medi 
ambient.  
 
Valorem, però, positivament que el Projecte protegeixi, amb la 
relació de límits a l’accés a la informació pública, possibles 
perjudicis que puguin generar-se en relació als interessos jurídics 
protegits que s’hi relacionen, per la qual cosa sembla que la 
norma projectada requereix en qualsevol cas, per a una eventual 
aplicació d’aquests límits, que l’autoritat dugui a terme un test del 
dany que l’accés podria provocar, en el seu cas, i també un test 
de proporcionalitat o ponderació d’aquest dany amb l’interès 
públic que representa l’accés a la informació; aquestes 
consideracions cas per cas permeten afirmar, com no pot ser 
d’altra manera, que l’aplicació de les limitacions ha de fer-se en 
termes relatius, i no absoluts o de forma automàtica.  
 
La nostra valoració no prejutja en cap cas la idoneïtat de les 
matèries que configuren les limitacions relacionades, les quals 
coincideixen en essència amb les formulades en el Projecte de Llei 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern, 
actualment en tràmit en el Congrés dels Diputats.    
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En aquests casos en què s’estimi l’aplicació d’un límit a l’accés 
d’informació pública, serà necessari exigir una resolució motivada 
(«justificada i proporcionada a l’objecte i finalitat de la protecció 
desitjada», preveu el precepte), tal i com es preveuen l’apartat 4rt 
de l’art. 155 TRLMRLC i l’art. 27.3 Llei 26/2010. 
 
En relació a aquests límits a l’accés d’informació, és de destacar 
molt positivament, en la mesura que es tracta d’una previsió a 
favor de l’extensió objectiva del dret d’accés, el fet que el mateix 
art. 74.2 del Projecte permeti i es refereixi expressament a l’accés 
parcial, quan l’aplicació dels límits no afectin a tota la informació 
sol�licitada. 

 
- Tenint en compte que les normes legals citades relatives al dret 

d’accés no preveuen cap procediment per al seu exercici, així com 
la previsió de l’apartat 4 de l’art. 155 TRLMRLC, que indica que el 
procediment administratiu a seguir per a exercir el dret d'accés a 
la informació haurà de ser regulat per acord del ple, convé deixar 
constància de l’absència en el text del Reglament proposat de cap 
referència ni regulació a la sol�licitud del ciutadà o ciutadana, com 
tampoc al procediment administratiu a seguir per a la seva 
resolució, l’òrgan competent per resoldre o al sentit del silenci en 
aquesta matèria.  

 
Sorprèn que, en canvi, el mateix article 74.2 del projecte, quan, 
en segon terme, regula el dret fonamental de petició, sí que 
determini un termini màxim de resolució. 
 

- En darrer terme, i pel que fa a la resta de mitjans o instruments 
de participació de la ciutadania que el mateix article 74.2 del 
Projecte preveu en l’àmbit de l’Àrea Metropolitana, cal observar 
que la norma no fa un esforç de distingir l’exercici i reconeixement 
del dret fonamental del dret de petició (art. 29 CE) respecte de la 
resta d’instruments de participació a què es refereix: el dret a 
dirigir-se a l’Àrea Metropolitana, el dret a formular-hi propostes, el 
dret a presentar queixes, reclamacions i suggeriments, o fins i tot, 
el propi dret d’accés a la informació pública, més amunt referit. De 
fet, totes aquestes poden ser manifestacions integradores del dret 
fonamental de petició; per tal de gaudir d’un tractament 
diferenciat, han d’estar dotats d’un procediment específic i ben 
delimitat per al seu exercici, la qual cosa no resta prou clara a la 
norma proposada i, per tant, genera confusió, per manca de 
delimitació o diferenciació entre cadascun d’aquests instruments 
participatius i el propi dret de petició. 
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Aquesta conclusió es desprèn clarament del Preàmbul de la Llei 
orgànica 4/2001 de 12 de novembre, reguladora del Dret de 
petició, segons el qual, «[l]es peticions poden incorporar un 
suggeriment, una iniciativa, una informació, expressar queixes o 
súpliques. El seu objecte, per tant, es caracteritza por la seva 
amplitud i es troba referit a qualsevol assumpte d’interès general, 
col�lectiu o particular. Ara bé, el seu caràcter supletori respecte 
dels procediments formals específics de caràcter parlamentari, 
judicial o administratiu obliga a delimitar el seu àmbit a allò 
estrictament discrecional o graciable, a tot allò que no hagi ser 
objecte d’un procediment especialment regulat». També l’article 3 
del text normatiu al�ludeix a què les peticions «podran versar 
sobre qualsevol assumpte o matèria», alhora que afegeix que «no 
són objecte d’aquest dret aquelles sol�licituds, queixes o 
suggeriments per a quina satisfacció l’ordenament jurídic 
estableixi un procediment específic distint al regulat a la present 
Llei». Així doncs, la senzillesa i antiformalisme en l’exercici del 
dret de petició obliguen a, o bé suprimir-ne la seva referència en 
el Projecte, o bé, per contra, aclarir i detallar un règim específic 
per a la resta d’instruments participatius previstos, que permeti 
distingir-los del dret de petició. 
 
En idèntic sentit es pronuncia l’article 3 del Decret 21/2003, de 21 
de gener, pel qual s'estableix el procediment per fer efectiu el dret 
de petició davant les administracions públiques catalanes 
 

Informació activa i mitjans telemàtics 
 
Tant l’art. 69.1 LRBRL com l’art. 154.1 TRLMRLC estableixen el deure 
genèric de «[l]es Corporacions locals (...) de facilitar la més àmplia 
informació sobre la seva activitat i la participació de tots els ciutadans en la 
vida local», deure que inclou, a més d’haver de donar accés a informació 
pública prèviament sol�licitada, l’obligació de l’ens local d’informar d’ofici al 
ciutadà sobre actuacions, activitats i serveis públics de llur competència 
(que es coneix com a publicitat activa), sense que hi hagi a l’efecte una 
prèvia petició individual, essent una acció aquesta pròpia dels poders 
públics expressament consignada a l’article 10 del Conveni del Consell 
d’Europa relatiu a l’accés als documents públics. 
 
Tenint en compte que aquesta acció de difusió proactiva d’informació per 
part dels poders públics és inversament proporcional a l’exercici del dret 
d’accés per la ciutadania, en el sentit que, com més disposició tinguin les 
autoritats a l’hora de difondre per iniciativa pròpia informació pública, 
menor serà la necessitat de la ciutadania d’exercir el dret d’accés a la 
informació, raons d’eficàcia i simplificació administrativa aconsellen atorgar 
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un paper preponderant a la publicitat activa, amb la finalitat que aquesta 
guanyi terreny al dret d’accés individual. 
 
Aquesta tasca és implícitament prevista en els genèrics termes en què es 
formula l’article 73.4 del Projecte de ROM, quan prescriu que l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona «vetllarà perquè aquesta cultura de 
transparència i participació s’incorpori a les pràctiques i metodologies de 
treball de tots els seus serveis i departaments, i que elaborin i publiquin de 
forma periòdica i actualitzada la informació rellevant sobre les seves 
activitats, relacionades amb el funcionament dels serveis públics, de 
manera que es garanteixi la transparència, seguiment i control». 
 
 
Així mateix, l’article 77 del Projecte s’encarrega de desenvolupar aquesta 
matèria sota el títol «Web corporativa» de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, en atenció al canal telemàtic habilitat per a la difusió. 
 

En l’accés a la informació pública en general i, en especial, en relació 
a l’accés a la publicitat activa, els mitjans telemàtics han assolit un 
paper protagonista. De fet, els ciutadans han de ser els primers i 
principals beneficiaris de les tecnologies de la informació i 
comunicació, la qual cosa exigeix, tal i com es fa ressò l’Exposició de 
motius de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels 
ciutadans als Serveis Públics (Llei 11/2007), que les Administracions 
es transformin en una administració electrònica, que té el seu 
precedent en l’article 45 de la Llei 30/1992, que ja recollia l’impuls de 
l’aplicació de les tècniques i mitjans electrònics, informàtics i 
telemàtics per part de l’Administració. També, la Llei del Parlament 
26/2010 conté diferents referències a l’ús dels mitjans electrònics al 
sector públic de Catalunya, com ara és l’article 24, que reconeix el 
dret dels ciutadans a l’ús dels mitjans electrònics per a l’exercici de 
llurs drets davant les administracions públiques de Catalunya, o 
l’article 32, que recull els principis generals que informen aquest ús. 
Per la seva banda, el Parlament de Catalunya, en virtut dels títols 
competencials recollits als articles 150, 159.2 i 159.5 de l’Estatut 
d’Autonomia, aprovà la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l'ús dels 
mitjans electrònics al sector públic de Catalunya (Llei 29/2010), amb 
l’objecte de regular l’ús d’aquests mitjans en les actuacions del sector 
públic de Catalunya, així com en llurs relacions amb els ciutadans. 
 
La legislació bàsica en règim local es fa ressò del paper de les noves 
tecnologies en la difusió d’informació pública. En aquest sentit, l’art. 
70.3 bis obliga a les entitats locals a «impulsar la utilització 
interactiva de les tecnologies de la informació i la comunicació per a 
facilitar la participació i la comunicació amb els veïns, per a la 
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presentació de documents i per a la realització de tràmits 
administratius (...) i consultes ciutadanes». 

 
El Reglament objecte d’informe es fa ressò de la necessitat d’ús dels mitjans 
de comunicació telemàtics en diversos moments del seu articulat. Pel que fa 
a la informació pública, és de destacar l’article 76, que prescriu que l’Àrea 
Metropolitana ha de facilitar les consultes sobre informació «per mitjà 
presencial, telefònic i/o telemàtic»; i l’article 77, en relació a les 
informacions que l’Àrea Metropolitana ha de posar a disposició de la 
ciutadania sense petició prèvia –informació activa-. 
 
Tanmateix, resulta transcendent que el Projecte de ROM deixi constància 
que també l’accés lliure a aquesta informació és possible per qualsevol mitjà 
o canal de comunicació, i no tan sols per la via telemàtica. 

 
D’altra banda, és d’observar que l’Àrea Metropolitana de Barcelona no ha 
aprovat en data d’avui cap disposició normativa general que tingui per 
objecte regular la promoció i, sobretot, garantia de l’ús de mitjans 
electrònics en les relacions amb la ciutadania, com un mitjà o canal més de 
comunicació disponible, d’acord amb la normativa legal citada més amunt. 
Així doncs, es fa necessari preveure una regulació pròpia de la seva seu 
electrònica.    

 
En qualsevol cas, convé insistir en què la facilitació d’informació pública a 
través de mitjans telemàtics ha de garantir, com a mínim, les mateixes 
condicions i exigències d’accessibilitat que ofereixen altres canals 
d’informació i comunicació alternatius, tant des d’un punt de vista formal, 
com en relació als continguts de la informació objecte de difusió. En aquest 
mateix sentit, l’article 29 de la Llei 26/2010 posa de relleu el deure de les 
administracions públiques de Catalunya de garantir l’exercici i efectivitat 
dels drets dels ciutadans, «qualsevol que sigui el mitjà de relació». 
 
Pel que fa als continguts de la pàgina web que el Projecte assenyala, 
l’article 77 referit, en els seus apartats 1 a 7, du a terme una exemplar 
tasca enunciativa dels continguts que han de ser objecte de difusió activa, 
dotada d’una significativa concreció i sistematització. En aquest sentit, 
al�ludeix a: l’agenda d’activitats més rellevants de l’Àrea; actuacions 
d’interès general; dades estadístiques (quina publicació cal tenir present 
que ha de tenir per finalitat el poder valorar el grau de compliment i qualitat 
dels serveis públics que siguin competència de l’ens); extractes dels acords 
del Consell Metropolità i Junta de Govern (en relació amb els quals ja hem 
efectuat observacions); en especial, acords sobre l’estructura salarial 
general i les retribucions d’òrgans superiors o directius; descripció de les 
funcions de l’Àrea metropolitana; normativa d’aplicació –en vigor- 
(recordem que l’art. 155.5 TRLMRLC inclou l’específic mandat que els 
reglaments i les ordenances locals puguin ésser consultats en qualsevol 
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moment per tots els ciutadans); l’organigrama actualitzat; dades de 
contacte (entenem que s’inclouen dades de localització -adreça postal, 
telèfon i correu electrònic-); pressupostos anuals, memòries i informació 
sobre el seu compliment i execució; informació sobre contractes adjudicats; 
convenis subscrits; subvencions i ajuts concedits; programes, plans i 
projectes.  
 
Al mateix temps, i com a idònia clàusula de tancament, l’apartat 7è de 
l’article 77 introdueix un principi general exigible pel que fa als continguts 
de la informació de la web, consistent en la necessitat de descriure-la amb 
«el màxim detall possible», alhora que requereix que la mateixa s’estructuri 
de manera que faciliti llur consulta. En aquest sentit, convé aquí deixar 
palès que, en qualsevol cas, i en atenció a les exigències en aquesta 
matèria recollides a l’ordenament jurídic, la informació difosa de forma 
activa ha d’incidir en rellevants i concrets continguts d’interès públic que 
haurien de constituir sense dubte un explícit objecte de la publicitat activa 
municipal:  
 
Així per exemple, i a banda de les informacions que ja es preveuen publicar 
activament al Projecte de ROM, els articles 6.3 de la Llei 11/2007 i 10 de la 
Llei 29/2010, prescriuen que les entitats del sector públic han de difondre, 
per mitjans electrònics, certa informació, relativa a: 
 
(i) l’organització de l’entitat, la qual cosa permet conèixer les autoritats 

competents, el personal, els llocs de treball i llurs funcions i 
retribucions; 

 
(ii) procediments i tràmits per accedir a serveis i activitats públics, 

d’interès per a la ciutadania, amb especial indicació dels requisits i 
condicions d’exercici que estableixi l’ordenament jurídic, així com 
informació relativa a convocatòries referents a activitat de foment, 
concurrència o selecció de personal; 

 
(iii) mitjans i condicions d’accés a registres i bases de dades públiques 

relatives a prestadors d’activitats de serveis; 
 
(vi) vies de reclamació i recurs (litigis entre autoritats competents i 

prestadors o destinatari, o entre un prestador i un destinatari, o entre 
prestadors); 

 
Això no obsta, però, a què l’ens local gaudeixi d’autonomia i marge de 
discrecionalitat per a decidir d’incloure, a més de la informació exigida pels 
preceptes legals citats, altra «informació d’interès general per als 
ciutadans», tal i com indica el mateix article 10.1 e) de la Llei 29/2010.  
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En aquest sentit, i en previsió d’una propera legislació bàsica en matèria de 
transparència i dret d’accés a la informació pública, suggerim que el present 
Reglament incorpori, entre les informacions que obligatòriament han de fer 
públiques els subjectes obligats pel propi Reglament, els següents 
continguts:   
 

(i)      Relació dels procediments d’elaboració normativa que estiguin 
en curs, amb indicació del seu objecte i estat de tramitació, així 
com del contingut íntegre dels textos dels projectes normatius 
en tràmit d’informació pública i audiència als interessats 
incloses les memòries i informes que acompanyin els mateixos; 

 
(ii) Directrius, instruccions, acords, circulars, ordres de servei o 

respostes a consultes plantejades en la mesura que suposin 
una interpretació del dret o tinguin efectes jurídics; 

 
(iii) Del compte general; 
 
(iv) Els comptes anuals de qualssevol dels ens que integren el 

sector públic local inclòs en l’àmbit d’aplicació subjectiva del 
reglament; 

 
(v) Els informes de fiscalització emesos per òrgans de control o 

d’intervenció i informes d’auditoria de comptes; 
 
(vi) Les declaracions anuals de béns i activitats, en els termes 

previstos a la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim 
local; 

 
(vii) Les resolucions relatives a la compatibilitat de les activitats 

privades; 
 

(viii) Dels mitjans electrònics que els ciutadans i ciutadanes poden 
utilitzar en cada supòsit (inclosa la formulació de suggeriments 
i queixes), en compliment d’allò previst a l’article 8 de la Llei 
11/2007, que imposa a les administracions l’habilitació de 
diferents canals o mitjans per a la prestació de serveis 
electrònics;  

 
(ix) De les publicacions dels diaris o butlletins oficials, d’acord amb 

la previsió continguda a l’article 11.1 Llei 11/2007; 
 
(x) De la relació de sistemes de signatura electrònica admesos, 

d’acord amb allò disposat als articles 13 Llei 11/2007 i 14 Llei 
29/2010; 
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(xi) De disposicions de creació i funcionament del registre 
electrònic, així com formats dels documents que s’hi admetran, 
d’acord amb les exigències que al respecte imposa l’article 25.1 
Llei 11/2007;  

 
(xii) De la relació de sol�licituds, escrits i comunicacions que poden 

presentar-se (models o sistemes electrònics de sol�licituds);  
 
(xiii) De la data i hora oficials i indicació dels dies inhàbils; 

 
(xiv) De la informació inclosa al tauler d’edictes electrònic, tenint en 

compte el que prescriu l’article 12 de la Llei 11/2007, segons el 
qual, els actes que hagin de publicar-se en el tauler podrà ser 
substituïda o complementada per la seva publicació en la seu 
electrònica; 

 
(xv) Dels expedients (actes i procediments) sotmesos a informació 

pública; 
 

(xvi) Dels procediments de selecció de personal; 
 

(xvii) Dels impresos i formularis dels tràmits i procediments 
municipals; 

 
(xviii) D’ «altra informació d’accés general» que en cada moment 

l’Administració municipal, decideixi fer públiques; 
 
(xix) La informació que hagi estat més freqüentment sol�licitada per 

la ciutadania, en exercici de llur dret d’accés a la informació. 
 
En tot cas, convindria tancar el llistat amb una fórmula que estableixi que 
dites informacions seran públiques sense perjudici que la normativa vigent 
en matèria d’informació pública prevegi l’accés a altres informacions 
addicionals. 
 
 
Barcelona, 17 de desembre de 2012 
 
 
 

Vist-i-plau 
 
Òliver Garcia Muñoz    Òscar Roca Safont 
Tècnic jurista     Cap d’Àrea de legislació  

i assumptes jurídics 
 


