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Al.legacions de l'Oficina Antifrau
Catalunya a l'aprovació inicial de
modificació del Reglament orgà
municipal de lAjuntament de Cunit
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EI Ple de I'Ajuntament de Cunit va aprovar inicialment la modificació del

Reglament Orgànic Municipal.

La proposta normativa se sotmet a informació pública pel termini de 3o dies

hàbils, per a la formulació d allegacions i suggeriments, d'acord amb la
publicació de l'edicte comesponent al Diari ûficial de la Generalitat de

Catalunya núm. 7gog, de 7 de febrer dezotT.

læs presents observacions i suggeúments de I'Oficina Antifrau de Catalunya (en

endavant,I'OAC) al text de I'Ordenança són emesos a I'empara dels articles r i 3
de la Llei t4f zoo8, de S de novembre, de I'OAC, així com de l'article $.2 d) de

les Normes d'actuació i Règim Intern (NARI), segons el qual, correspon a la
Direcció de Prevenció formular al director o directora de l'Oficina propostes i
recomanacions sobre disposicions normatives vigents o en tràrnit d'aprovació
perquè les elevi al Parlamen! al Govern, als ens locals i, en els termes en què la
normativa ho permeti, a les institucions i els organismes estatals, comunitaris i
internacionals.

Així, els suggeriments que tot seguit passem a formular pretenen incidir
particularment en aquells aspectes del text projectat que, directament o
indirecta, guarden relació amb els àmbits sobre els quals recauen les funcions
que la LOAC atribueix a I'OAC amb l'objectiu d'enfortir la integritat de les

institucions i dels servidors públics.
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Article zo.

S'introdueix, en relació amb les sessions plenàries el següent: <l.a notificació de
la convocatòria es realitzarà per mitjans electrònics, que acompanyada de
l'ordre del dia expressiu i detallat dels assumptes a tractar, haurà de notificar-se
a tots els membres de la Corporació en l'adreça electrònica designada a tal
efecte>.

Tot i que aquesta modificació s'ajusta a I'ordenament jurídic, seria recomanable
estendre el principi de transparència i publicitat que se'n deriva a les sessions de
tota l'estructura orgànica de I'Ajuntament. Així s'aprofundiria en I'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 al procés de presa de decisions dels poders públics i molt en
especial als debats i les diferents postures que en ells es manifesten i la
precedeixen.

Per això recomanem que el ROM prevegi I'adopció de les mesures adients de
difusió pública de les convocatòries dels seus òrgans, en especial i
necessàriament, respecte del Ple, d'acord amb la exigència de I'article r55.r
TRLMRLC segons el qual <<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 fì de
garantir el dret dels ciutadans a la més àmplia informació sobre les activitats de
l'ens local.>

Seria oporhr que el ROM exigls, a més de la notificació de la convocatòria de les

sessions a tots els membres integrants de l'òrgan, que aquesta sigui també
difosa en la seu electrònica i el Portal de transparència per a tota la ciutadania,
com a mesura de garantia de la publicitat de les sessions, especialment pel que

fa al Ple, on opera de forma preceptiva.

Article 45.

S'afegeix un primer paràgraf que diu: <Serà funció del secretari/ària aixecar
acta de cada sessió del Ple municipal. L'acta recollirà el text exacte dels acords
presos i les votacions produides. Les intervencions dels grups municipals i de la
resta de persones en el plenari, així com la resta de dades seran enregistrades
mitjançant gravació de I'acta certifÏcada pel Secretari de l'Ajuntament.>>
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L'article 7o.z LBRL exigeix que eis acords adoptats per les entitats locals es

publiquin <.en la forma prevista per la Llei,> Per la seva banda, l'article r55.r
TRLMRLC, ntés amunt transcrit, també preveu la publicitat dels acords

municipals.

A la vista de I'exposat i per tal de garantir al màxim els principis de

transparència i publicitat dels acords presos per òrgans col.legiats dels ens

locals, fem els següents suggeriments:

Les actes s'haurien de publicar en la seva totalitat, s'hauria de preveure la
publicitat de les decisions col.legials preses i abastir la totalitat dels acords,
en cas contrari, s'estaria privant la ciutadania d'una informació
transcendental per conèixer la totalitat d'arguments i raons subjacents en el
procés decisori.

La publicitat dels acords hauria de tenir com a àmbit subjectiu d'aplicació_la
totäitat dels òrgans de govern i administració de I'ens local i no només del
Ple.

Seria recomanable, aprofitar l'actual modificació del ROM, per introduir
que la publicitat de les actes tingui lloc de forma immediata, amb
independència que despres escaigui una posterior data d'aprovació de l'acta.
D'aquesta manera, no es condicionaria l'efectivitat del dret d'accés donat
que el dret de la ciutadania recau en què la informació ha de ser complerta,
veraç i "actual". Aquesta finalitat que persegueix la transparència es veuria
frustiada si s'exigíi esperar al moment de I'aprovació de I'acta per a fer
efectiu el dret dels ciutadans i ciutadanes a conèixer el seu contingut.

Així mateix, recordem que els canals electrònics per fer efectiva aquesta
publicitat hauria de ser la seu electrònica i el Portal de transparència de
l'Ajuntament.
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Addicionalment, i tot i sent sabedors que I'article 9 del ROM, no se sotmet a

informació pública, seria recomanable que el consistori tingués en compte per a
futures modificacions del ROM la possibilitat d'incorporar un règim de

publicitat activa de les resolucions de l'alcaldia. A aquests efectes convé tenir
present I'article ro de la Llei rglzot4 que estableix, entre d'altres, la difusió
d'informació relativa a actes administratius d'incidència sobre la gestió dels

serveis públics, el domini públic, els actes que hagin estat objecte d'un
procediment de revisió en via administrativa i les resolucions que puguin tenir
rellevància pública.

Finalment, en compliment del mandat de l'article 5S.3 de la Llei tglzot4 segons

el qual <<els ens locals han d'elaborar un codi de conducta de llurs alts càrrecs
que concreti i desenvolupi els principis d'actuació a què fa referència l'apartat t,
n'estableixi altres d'addicionals, si escau, i determini les conseqüències

d'incomplir-los, sens perjudici del règim sancionador establert per aquesta lleirr,
I'Ajuntament de Cunit hauria de valorar el fet de disposar d'aquest instrument el

més aviat possible.

Val a dir que el codi ètiq és un instrument essencial de gestió de la cultura ètica
institucional que, d'una banda, identifìca els estàndards de conducta exigibles i
d'altra concreta les regles d'actuació o conducta d'obligat compliment. Alhora el

codi ètic integra el contingut punible de la infracció greu en matèria de bon
govern continguda a l'article ZB.g Ð de la Lìei t9/2oL4 relativa a l'incompliment
dels principis de bona conducta establerts per les lleis i els codis de conducta,

sempre que no constitueixin una infracció molt greu.

Recomanem, en definitiva, que el ROM es completi i faci esment a les previsions
que es continguin al codi ètic.

Barcelona, 9 de març dezotT

Mar Cardona Martinez
Tècnic jurista
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