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SAG 2016/83-1 

En resposta a !'Informe sol·licitat per la Direcció d'Analisi respecte de ·1es al·legaCio~s, 
• 1 

observacions i suggeriments que s'han presentat a tes No·rmes reguladores de Ja 
Bústia Etica i Bon Go:Vern', la Iletrada que subscriu, de conformitat amb ' les normes ' 
reguladores deis serv~is jurfqics, emet el següent. 

INFORME 

1.- Se sotmeten a informe jurídic les al·legacions, observacions i suggeriments que s'han 
presentat, a !'emprara de l'article 111 del ROM, a les Norines· reguladores 'de la Bústia 
Etica i Bon Govern aprovades inicialment per acord ae la Comiss(ó de Govern de data 26 

-de novembre dé 2015. . . · 

A efectes de sií!1pilificació en aquest informe les al·legácions, observacions 
suggeriments es tractaran de manera unitaria sota I~ denominació d'al·legacions. 

No serail objecte d'an·~.lisi aquelles aHegacions, observa.ciÓns o -Suggeriments que siguin . . 
consideradE!ls d'oportunitat. - · · 

- . . 
2.- Segons consta en el certificat del Secretari .General de l'Ajuntament han tingut entrada 
en ei Registre General les al·legacions següents: Oficina Antifraí.J de Catalunya, Comissió 
de Garanties del Dret d'accés a la informació pública; Grup Municipal del Partit Popular;. 
Gr~p Municipal del Partit Socialista de Catalunya i Grup Municipal de Convergencia i · 
Unió. 

A banda, ha tingut també entrada escrit de la $índica de Greuge~ de Barcelona". 
1 

~ . 

3.- Analisi de les aHegacions. 

AL·LEGACIONS OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA 

Artic.le Admissió Explicació/redacció alternativalcomentari 

Art 2 (objecte ·de SI Es pot estimar i, per taht la redacció seria "La 
les - . bústia ética és un canal . de comunicació . 

" comunicacions) · electrónica que facilita la participació ciutadana · 
en permetre la comunica ció per part de la 
ciutadania i el 

-
personal municipal d'a·quel/es 

condueles dutes a termes per l'adfJ?inistració 
munidpa/ que resultin cóntraries a Dret, als 
principis o regles ~tiques i de bon·govem (. . ..)" 

Art 4.1 a (organs SI Es pot estimar i, per tant. la redacció seria: "Les 
administratius.) corhunicadons s'han de referir a accions o 
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Art 8.1 (drets i 
?bligacions de la 

. perso11a que ' 
presenta una 
comunicació) 

Art 11 (exigéncia 
identificació) 

Art 16 

SI, parcial · 

NO 

SI 

omissions que es produeixin en J'ambit municipal 
constituil per ( ... ) a. Els · órgans adminístratíus i · 
unitats integrants_ de l'Ajuntament de Barcelona 
( ... )". !;)'aquesta manera, s'ínclou tota !'estructura 
administrativa i executiva de la Corpciració. 
Es pot desestimar pel que fa a la confusió entre 
in_iciativa del procediment i inicia fió del mateix· ja 
que la redacció actual especificá que la tasé de 
comprovació nolliés s'inicia si es supera el 
requeriment de la versemblani;a. 

• Es po.t estimar pel que fa a la manca de claredat · 
r~specte d'on es troben regulats éls límits i, per 
tant, la redacci,9 seria: ''sempre que responguín 
a/s requedments previstos a l'article 12 d'aquesta 
disposició general". 

1· 

Es pot estimar pel que fa al reconeixement del . . . 
dret a ésser informat del resultat de les 
comprovacions. No <?bstant, el redactat final ~era 
el que es faci constar a l'article 20. 

Es pot -. desestimar ates que· el requisit 
d'identificació ve exigit ·per la lnstrucció per al 
funcionament del. re9istre generál de l'Ajuntam~nt 
de Barcelona, a provat per Dec~et d'Alcaldia de 
data 9 de setembre de 2009, quin article 13 
preveu que: Article 13. Acceptació i rebuig df] · 
documents. El · Registre central i els registres 
auxiliars d'aquest Ajuntament han d'acceptar, en 
els termes que s'expli~iten als punts núm. 7 i 9 
d'aquesta instrucció, e/s documents · que s'hi 
presentin o que . s'hi rebin, sempre que 
s'identifiqui l'emissor del document i . que 
s'adrecin a aqt.1est Ajuntament o a qualssevol 
entitats de ,dret públic ~m'b personalitat jurídica 
própia, vinculadas o dependents - d'aquf!sla 
Adf!?inistració, amb independencia que aques,tes 
utilitzin o no /'aplicació del Registre general. La 

·-So!·licitud haura d'estar redactada en alguna de 
ies · dues /lengües oficials· a CatalunY,a -segons 
l'Estatut d'Autonomia vigent, llevat 1.., d'escrits -· 
redactats en alguna /lengua no oficial si aquests 
van acompariyats de la corresponent traducció. 
Es pot estimar í, per tant, caldra afegir un 
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(determinació deis 
fets) 

paragraf en aquest seritit. La redacció, en aquest 
cas, seria: "L 'órgan corr¡petent també podra 
acordar: l'arxiu de les comprovacions quan de les 
ma(eixes en · resulti acreditada la manca de 
vulneració de /'ordenament jurldic o als principis i 
regles etiques i de bon govem". 

Es pot ~stimar també pel que fa al títol de l'article 
que, per tant, passaria a ser "Resultats de les 
tasques de comprovació" . 

Com a millora técnica, i . ates el resultat de 
l'al·lega,ció a l'article 2, caldra incorporar en el 
primer paragraf d'aquest article la' referencia a les 
conductes contraries a dret. 

Art. 17 (naturalesa SI, parcial Es pot desestimar respecte del canvi de nom de 
l'article per tal d'in.cloure tots · els possibles 
resultats de l'activitat de comprováció atés que ·. 
l'artide 17 només fa referencia a un d'ells, les 

recomanacions) . 

I• 

' 

. 
-

Art 19 (publicitat) 

' 

recomanacions. 

Es pot estimar pel que fa ·a la previsió de 
l'existéríci·a de vulneradons de l'ordenament 
jurídic i, per tant, modificar el redactat de l'article, 
que quedarip "Les r~coman_acions for;,ulades pe/ 
gestor/a eficla són tramits no qualificats no 
susceptibles de recurs ja -que no declaren ce 
manera definitlva /'existencia de responsabilitat ni · 
de vulneració de /'ordenament jurídics ( ... )". 

l Es_ pot desestimar. la resta de conside,racions 
respecte de la naturalesa · de les· difer~nts 

actuacions en qué pot derivar les comprovacions 
ja que aquest articl~ només fa referencia a un 

" d'ells, les recomanaci_ons.' ,· 
SI, P.arcia_I Es pot estimar pel que fa al calivi de nom de 

l'article passant de publicitat a "publicita! i accés 
a Ja informació". D'aquesta manera el títol és 
respectuós amb la dicció de la Llei 19/2014, de 
31 de desemb're, de transparencia, accés a la 
informació pública i bon~govern. 

Es pot estimar pel que fa a l'eliminació de .la 
referencia al "resúm per ·materíes" _si bé cal 
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especificar que amb aquesta. dicció es feia 
referéncia a la · publicitat de la informació de 
forma totalment anonimitzada (element essencial 
ep les comunicacions a la bústia ética i accions 
posteriors.tjue es puguin endegar). · 

Es pot, desestimar pel que fa a la supressió de la 
refe'rén1cia a la normativa reguladora de la · 
protecció de dades atés que la mateixa Llei 
1912914 en fa referén.cia expressa. 

.En tot cas,d com a m~llora técnica 1 es proposara 
la redacció d'un nou article 19 que reculli les 
al·legacions ara estimades i a'quellés que· ha 
presentat la Comissió de Garanties del Dret 
d'Accés a la lnformació Pública. " 

Aq.uest qUedara redactat com segueix: Article 19. 
Publicitat i accés a la informaéió. . 

1.- En aplicació deis principis d.e transparencia í · 
amb la deguda garantía de confidencialitat, es 
publicaran al portal de transparencia la relació de 
les condueles investigades, de les propostes 
realitzades í, en especial, de les mesures 
proposa~es per eliminar eventuals condueles 
contraries a l'ordenament jurldfCS í als priricipis o 
regles etiques i de bon govem. La publicaci6 es 

1 \ 

dura a terme amb ple respecte a la normativa 
reguladora de la transparencia i el dret d'accé.s a 
la ínformació pública i a la legislació dfJ protecció . . . . 
de dades de carácter personal i amb la finalitat 
de mil/orar.la qua/itat deis serveis i aprofundir en 
el compliment deis princip}s i valors etics i de. bon 
govem. • .¡ 

2.- Aíxí n:iateix, es garanteix a qualsevol persona 
el dret d'accés a la ínformació recollída i · 
ela'borada per la bústia ética i de bon govem i 
deis procediments ¡' actuacions que' se'n derivín. 
En la . determínació de !'abast d'aquesf. dret; en 
atenció a les necessaríes cauteles de 
confidencialitat aplicables al cas, es pot limitar 
/'accés a Ja informació quan aquest . suposi un 
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Art 23 (acceptació 
deis .requeriments) 

Art 24 
(requeriment 
d'inforrnació) 

Art 25 (gestor étic) . 

NO 

NO 

. ' 

SI, parcial 

perjudíci pera la prevenció, investigació í sanció 
d'i/·lfcits pena/s· o administratius í en la resta de 
supósits que es preveuen en la normativa 
reguladora de transparenc~a i dret d'accés". 

Es pot desestimar per quant 'aquest article fa 
referencia, especialment, a les condicions.d'ús de 
la bústia. , 

Es pot desestimar pel que fa a fer constar 
expressament la inexistencia de deure de d~mar 
compliment al requeriment. · 

De la redacció existent no es dedueix el contrari i, 
en tot cas, la manca de compliment a 1 

requeriment (inqüe:stionable, per altra banda, per 
tal de poder concretar e.Is fets comunicats) sera 
voluntaria per part de la.persona int~ressada amb · 

•. 

els efectes . que a1xó pugui derivar per 
impossibilitat de comprovar els fets comunicats. 

En tot cas, com · a millora técnica, se suggereix 
modificar el redactat d'aquest apartat e) per tal d.e 
garantir Ja seva coherencia amb el disposat a la 
Disposició Addicional i incloure aquesta 
possibilitat també pels - casos en qué la 
comunicaci6 sigui anónima pero s'hagin establert 
canals que, garantint l'anonimat, pe~metin la 
comunicac.ió. Per tant, l'apartat quedaria redactat , 
com segueix "Er~ tot cas, el gestor/a eticla podrá 
requerir qualsevol altra ínformacíó que puguí ten ir 
qui la presentí". 
Es pot estimar pel que fa al neces'sari 
desenvolupament de la figura del gestor! si bé es 
fara mitjanc;ant l'adopció deis acords pertinents 
per órgan competent. No obstant, cal apuntar que 
la íf1ajoria d'aquestes qüestions están ja previstes ·. 
mitjanc;ant la Direcció d'Analísi que és qui, de fet, 
assumeix aquesta condició .de gestor etic. 

Es pot estimar, si bé sense modificar el r~dactat 
. de l'article, pel que fa a la necessaria condició de 
futicionari de 'carrera del gestor étic. De fet, 
aquesta condició és la que ostenta la persona 
que ocupa. la Direcció d'Analisi. 
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AL·LEGACIONS COMISSIO DE 'GARANTIES DEL DRET D'ACCES A LA' 

J\rticle 
Art 19 i ·20 
(publicitat i 
confidencialitat de 
les dades) · 

INFORMACIÓ PÚBLICA .. 

Admissió 
SI, parcial 

Explicació/redacció alternatlva/comentari 
E_s pót estimar pel que - fa a l'accés al text 
complet, i ·no a resums per matéries així com el 
reconeixement formal del dret d'accés a la 
informació. 

Es pot desestimar respecte de la proposta de 

j 

redacta~ ja que. l'article 20 regula qüe_sti~ns que ( 
afecten a la persona que presenta la comunicació · { 
i no a qüestions gen.erais de la transparencia l el 
dret d'accés. 

És per aixó que, com a mil lora técnica, i també a 
la vista de les al·legacions de !'Oficina Antifrau de 
Catalunya,· es propasa la modificació del redactat 
de l'article 20, en el sentit d'elíminar l'apartat 4, i 
de l'artide 19 tal i com 's'ha fet constar més 
amunt. 

AL·LEGACIONS GRUP MUNICIPAL DEL'PARTIT POPULAR DE CATALUNYA 

Article Admissió 
Art 4 i concordants NO, parcial 

,J 

E~plicació/redacció alternativa/comentari · 
Es pot desestir¡iar respecte de la indefinició de 
les cooductes que poden ser objecte de 
comunicació. 

L'actual redacció de l'article 2, que fa referencia a , 
les conductas · que resultin contráries a 
l'ordenament jurfdic, als priricipis-o régles étiques 
i de bon govern i administració, permet evitar 
aquesta indefinició de les conductas que poden 
arribéilr a ser objecte de comunicació. No obstant, .. 
resulta admissible-considerar que no sera fins . a 
l'aprovació del Cocii'de Conducta que actualment 
s'.estátramitant que es disposará del detall de les 
concretes concjuctes que s'hagin de considerar 
contraries als principis étics i de bon govern. 

Es pot desestimar respecte de la i.ndefinició de 
l'objecte de la comunicació que sembla derivar- . 

< se de l'apartat 2 de l'article 4 pels mateixos 

-. 
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Art 10 . ·.i SI, parcial . 

concordants 
(naturalesa de la 
comunicació) ,. 

' 

., 

.' 

raonaments . que els exposats en el paragraf 
anterior. 

En ·tot cas, com ~ millora técnica, es propasa la 
rnodificació de l'apartat 2 de l'article 4 .en el sentit 
d'eliminar l'apartat b) que fa referencia a les 
reclamacions de responsabilitat patrimonial per 
danys i perjudicis com a conseqüér'lcia dei 
funcionament deis serveis públics. La justificació : 
d'aquesta millora rau en . qué aquestes 
reclamacions ja s'han de considerar incloses dins 
l'apartat a) que fa referencia a les sol·licituds i les 
de~úncies que co~'porten l'inici de prÓce.diments 

administratius. 

.,. 

Es pot desestimar pel ·que fa a la indefinició de 
les actuacions del gestor étic i deis crheris a 
em'prar 'ja que l'article 13 i següents de les 
normes regul~n. aquestes qüestions. ... 

Es pot estimar pel que fa al necessari . 
. desenvolupamer:it de la figura del gestor, si bé en 
els mateixos termes exposats al resoldre les 
al ·legacions de_ !'Oficina Antifrau . 

Es pot estimar, si bé sense modificar el redactat 
de l'?rticle, pel que fa a la necessaria condició de 
funcionari de carrera c;lel gest_or étic. De fe_t, . 
aquesta condició és la 9ue ostenta ' la persona 
que ocupa .la Direcció d'Analisi. 1 

E~ pot desestimar pel que fa a la consideració de 
les comunicacions com a denúncies anónimes i 
la modificació del red9ctat de les normes en 
aquest sentit. , 

'·' 
Com ja es va exposar, es tracta d'un mecanisme 
mitjan9ant el qual es pot posar en coneixement 
de · l'Adrninistració un · fet del que es . té 
.coneixement- .(notitia criminis). És a dir, es tracta 
d'una font d'informació més rnitjan9ant la qual 
l'Administració pot tenir coneixements de 
diferents fets a partir deis quals eridegar accions 
d'investigació. 
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' . 

Certament, i en aquest punt l'al·legació es pot 
estimar, no qualsevol fet · comunicat ~ a 
l'Administració ha de t~nir la virtualitat de poder 
motivar aquestes accions d'investigació sinó, 
únicament aquells que apareguin suficientment 
fonamentats . 

... 
Aquest és el sentit que cal donar a 1.'article 12 
quan especifica qoe - s'admetran · . les 
comunica~ions que continguin una de~cripció . 

suficient i que resulti ·versemblant en un .analisi 
preví i que, per contra, no s'admetran aquelles 
comunicacions que resultin mancades de .· 
fonament o notoriament falses. 

' 
No obstant, i estimant en aquesfa part 

. l'al-legació, es proposa la modificació dé l'apartat 
1 de l'article . 12 que queda~ia redactat com 
segueix:. "S'admetran les comunicacions que 
continguin una descripció suficient que pennetin 
identificar Ja conducta i que resulti versemblants 
previa ponderació, degudament fonamentada, 
entre el f"et denuncia!, la seva intensitat ofensiva 
respecte d'un determina! bé jurídic i en a·tenció al 
principi de proporcionalÚaf' . 

AL·LEGACIONS GRl,JP MUN.ICIPAL DEL PARTIT SOC,ALISTA DE CATALUNYA 

.é 

Article · 
Art 2 (canal de 
comunicació 
electronica) 
. ~ 
' 

Adrriissió 

SI, parci?I 

Explicació/redacció alternativa/comenta~i . 

Es· pot desestimar respecte ·ª la neces~itat d'un 
procediment més ampli i participatiu pel que fa a 
l'aprovació de les Normes. 

És cert que aquest mecanisme. facilita la 
participació pero, .en sí .mateix, no suposa el 
desenvolupament de "cap forma nova sinó que, ' 
en sí, la bústia és efectivamenf un canal que 
l'Ajuntament posa a disposició de la ciutadania 
per tal que. aquesta pugui .'presentar 
determinades comunicacions. 

Altra qüestió .és- q~e l'aprovació del Cadí. 'de ' 
Conducta, íntimament vinculat amb la bústia, 

·sigui objecte del procés més ampli i participatiu al 
que fa esment l'al·legació. -
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Art · 4 (tramitació . NO 
de · les . 
comunicacions) 

Art .1.0 (requisits i NO 
formes de les·· 
comuriicacions) 

Art 25 (gestor/a . SI, parcial 
etic/a) -

/ 

Es pot desestim~r pel · que fa . a la manca de 
concreció . del que pugui ser objecte · de les 

·comunicacions ates que quan es f~ referencia a 
Qonductes cal entendre que es tracta de fets 

· · versemblants: Així mateix, . aquesta és la 
te~minologia emprada, entre d'altres normes; per 
la Llei 19/2014, · de 31 de desembre, de 
transparencia, _accés a la informació pública i bon 
govern quari, en el s'eu article 55, es .refereix a 
les ja fa esment a les conductes· deis alts carrec~ 
(i no a fets concrets). ' . 

Es pot estimar pel que fa a la correcció de l'error 
topografic de l'ápartat d) ,que·: per tant, passaria a 
ten ir el següent' redactat: "Contribuir al foment de 
les condueles indicades anteriorment, j:Jrioritzant 
la prevenció per · sobre de les condueles 
reactives" · ' 
Es ·pat desestimar. pel que fa a la conveniencia 
d'explicitar les actuacion.s que es desenvoluparan 
com a conseqüencia de les comunicacions 
rebudes ates que aquestes qü¡;¡stions ja es 
preveuen a l'artide 13 i segoe'nts. 
Es pot desestimar pel que fa a la consideratió 
com a excepcional de les comu11icacions 
presentádes de. manera anonima fent extensives 
les consideracions exposades . en tractar les 
al ·legacions del Grup Municipal del Partit Popular 
a l'article 10. 

Per altra ~anda, la confidenciplitat de !es dades 
d'aquells . persones 1 que s'identifiqLiin en la 
presentaci? de les comunicacions ja esta prevista 
a l'article 20. 
Es poden. estimar de manera parcial · les . 
al· legacions relatives a la figura del gestor étic 
fent extensives les consideracions exposades en 
tractar les al.· legacions dé !'Oficina . Antifrau de 
Catalunya al m~teix article. 
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' . 

Disposiciq 
transitür!a -apartat 
2- (retroactivitat · 
de la disposició) 

• 1 

,. 

SI , parcial 

) 

Es pot estimar en el ber:tentés que la retroactivitat 
no es . predica d'aq~elles conductes que siguin 
contraries als principis étics i de bon govern que 
es fixin en el Codi de Conducta en tant aque~t no 
estigui aprovat de manera defi~itiva. 
La retroactivitat que es propasa és l'anomenada 
retroactivitat de grau. mínim o retroactivitat 
atenúada per la qual la norma o" efecte· juríd.ic 
.s'aplica a les relacions ja existents amb 
anterioritat. els efectes de les quals es produeixin 
a p~rtir de la seva vigencia. És a dir, es tracta 
d'estendre l'aplicació de la disposició general de 
c.reaciÓ de la bústia ética a les conductes 
realitzades amb posterioritaf a la seva entrada en 
vigor, peró que derivin directament de decisions 
prévies. o anteriors. 
En aquest sentit, · com a 'millora técnica, es 
propasa el redactat següent: 
"A l 'efecte · de millomr o· consolidar les bones 
practiques fm la gesfíó f!!Unicipa/ i Ja gestiÓ étic;a, 
també és d!aplic_ació a aquel/es · actuacions 
realitzades amb posterioritat a /'entrada en vigor 
de la present disposició general que' derivin de 
decisiqris pteses amb anterioritat que condicionin 
directament la gesti6actual de /e1s c9mpetencies i 
la prestació deis serveis pú/)/ícs municipals, sens 
perjudici de la garantia deis drets del personal i 

. deis carrecs electes municipa1s-i de la prescripció 
que s'ha d'aptícar en procediments discípfinaris i 
penals" 

AL·LEGACIONS GRUP MUNICIPAL DE CONVERGENCIA i UNIO 
1 

Article Admissió Explicaciólredacció alt~rnativa/comentari · 

A..rt 10 (deure .de NO Aquesta al·legació sembla referir-se al contingut 
col·laboració) de l'article 9, enlloc del 1 O. 

~ 

j En tot ·cas, es pot desestimar pel que fa a la 
vulneració del dret a la presumpció d'innocéncia i 
la inseguretat jurídica derivada de la obligació de . 
col-laborar en l'esclariment deis f~ts ates que el 
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Art 24 
(responsa.bilitat 
per mal ús de la 
bústia) 

Art 25 (gesto~/a 

étic/a) 
'. 

NO 

SI, parcial 

deure ·de col ·laboració en les tasques 
d'investigació de l'administració ve reconegut per 
la legislació general. Altrament, és precisament 
aquesta col·laboració la que permet garantir el 
ple respecte al principi d'igualtat i al dret de 
defensa d,e les persones eventualment 
responsables de les conductes comunicades; 
Es pot desestimar pel ql!e fa a la manca ·de 
responsabilita.t de l'Ajuntament respecte de les 
conseqüéncies deriva9es d'un mal ús d'e la bústia 
per part deis ciutadans que en facin ús o de les 
conseqüéncies jurídiq~e's ,que puguin derivar-se 
en cas de litigi entre dues parts. 

La bústia ética és un canal de comunicació 
respecte del qual l'Ajuntament pot assumir les 
respons.abilitats. que puguin d'erillar-se del seu · 
fun.cionament técnic pero, . en · cap cas, del 
contingut de les comunicacions que rebi. Aqu~sta 
responsabilitat correspondra ªs~umir-la a l'autor 
de la mateixa. 

Tot aixó sens perjudic'i que l'Ajuntament adopti 
les mesures adequades per evitar el 
m·anteniment d'accians de mala fe lesives de 
drets de terceres persones. 
Es pot estimar ·de manera parcial l'al ·legació 
rel:atives a la figura del gestor étic fent extensives 
les consideracions exposades en tractar les 
al·legacions de !'Oficina Antifrau de Catalunya al 
mateix article. · · 

AL·LEGACIONS SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA 
Article Admissió Explica'ciólredacció alternativalcomentari 
Art 6 .2 (actuació SI Es pot admetre i , per tant, es propasa modificar 
Sindicatura) l'article 6.2 que queda.ria redactat com segueix: 

"De .. conformitat amb l'article 143 de la Llei 
2211998, de 30 de desembre, de la Carta 
Munidpal de Barcelona l amb l'acord de la 
Comissió de Govem (. . .). Tampoc limita l'actuació 
de qualsevol altre organisme o institució creat 
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Art 4 (ambit 
objectiu) 

Art 24 
(responsabil itat 
per mal ús de fa 
bústia) · 

' 

NO 

NO 

' 

logalrnent o estatuariament i que impncti en la 

supervisió de l'actuació de l'Administració 

municipal". 

Es pot desestimar pef que fa a la manca 
d'incfusió de. la totalitat deis organismes en efs 
quafs f' Ajuntament de Barcelona hi és present 
a tés que no es tracta d'organismes de la 
Corporació i, en tot cas, s'han de considerar 
inclosos _dins l'apartat f d'aquest mateix articfe. 
Es pot desestimar pel que fa a fer expfícit que 
l'exoneració de responsabilitat ho és només 
respede de l'actuació deis comunicant.s ates que 
aquest és el sentit de l'apartat a d'aquest article. 

- . 
3.- Prévia la resolució de fes af·fegacions presentades, l'órgan municipal competent pera_ 
aprovar definitivament les Normes reguladores és la Comissió de Govern (article 26.2.c 
CMB). . 

El text aprovat definitivament s'ha de publicar. l~tegrament en el Butfletí Oficial de la 
Provincia de Barcelona. 

,, 

Barcelona, 1 d'abril de 2016. 

Director de I' 
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