
AL·LEGACIONS DE L'ÜFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA 
A L'APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT ORGÁNIC 
MUNICIPAL DE L' AJUNTAMENT DE TORTOSA 

Consideracions preliminars 

El Reglament organic municipal de l'Ajuntament de Tortosa (en endavant, el 
"ROM"), que es sotmet a informació pública per trenta dies habils, a efectes 
de presentació de reclamacions i suggeriments, porta causa l'acord pres en 
la sessió plenaria de la corporació celebrada el 12 de setembre de 2016, del 
que es dóna compte mitjanc;ant l'edicte d'aprovació inicial publicat al al 
DOGC núm. 7207, de 16 de setembre de 2016 i al . Butlletí Oficial de la 
província de Tarragona núm. 182, de 22 de setembre de 2016, de 
conformitat amb l'article 178.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, 
text refós de la Llei municipal i de regim local de Catalunya i l'article 63.2 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis deis ens locals. 

A mode de consideracions generals, en primer lloc entenem necessari posar 
de relleu la dificultat en que ens hem trobat a !'hora de localitzar el text 
normatiu sotmes a informació pública, ates que no apareixia en el web 
corporatiu municipal, la qual cosa vulnera el deure contingut a la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de transparencia, accés a la informació 
pública i bon govern, de fer públics els projectes normatius en tramits i 
documentació i memories adjuntes. 

D'altra banda observen l'absencia en el text proposat de cap mena de 
preambul o exposició de motius en que apareguin els necessaris 
antecedents per tal de contextualitzar la norma, alhora que per motivar-la. 

Posició ordinamental del ROM (article 2) 

En relació amb la prelació de fonts que s'hi relaciona, suggerim posicionar el 
ROM en l'ordre jerarquic correcte, en el sentit de situar- lo en rang inferior a 
les normes de caracter legal, de caracter superior. 
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Publicitat de les actes del Ple (article 34) 

El text proposat, en regular el regim de funcionament del Ple municipal, res 
no diu en relació amb la necessitat de publicitat immediata de les actes de 
les seves sessions, la qual cosa hauria d'esmenar-se, amb motiu de la 
necessaria transparencia exigible al funcionament deis organs municipals, 
amb la previsió d'un incís en el que es prescrigui el deure de fer públiques 
les actes amb caracter immediat a la seva adopció, és a dir, amb 
independencia de quina sigui la posterior data d'aprovació de l'acta que els 
conté. 

Publicitat de les actes de la Junta de Govern (article 35) 

El precepte preveu la publicació de les actes de la Junta de Govern en el 
web municipal, pero tan sois a partir del moment en que hagin estat 
aprovades i se'n hagi donat compte al Ple. Aquests condicionats per a fer 
efectiu el lliure accés a la informació comporta necessariament buidar el 
contingut essencial del dret de la ciutadania a coneixer la informació 
complerta, vera<; i actual en mans de les Administracions públiques. 

Deures deis regidors: les declaracions exigibles (articles 37.2 a) i 43) 

L'enunciat d'aquest deure de formular declaracions, com a mecanismes 
jurídics per a la gestió deis conflictes d'interes amb caracter essencialment 
preventiu contra la corrupció, s'esdevé incomplert i pot conduir a l'error, per 
la qual cosa convé ser aclarit amb matisos que, molts d'ells, s'expliciten 
més endavant, a l'article 43 del ROM: 

Moment de presentació. Convé explicitar, tal i com es fa a l'article 43, 
que el deure s'exigeix no només en el moment de la pressa de possessió del 
carrec sinó també al seu cessament, a la fi del mandat i quan es modifiquin 
les circumstancies declarades. Aquests tres moments temporals en els que 
cal presentar les declaracions responen al mandat imposat per l'art. 75. 7 
LRBRL, segons el qual, «aquestes declaracions ( ... ) es duran a terme abans 
de la presa de possessió, amb ocasió del cessament i al final del mandat, 
així com quan es modifiquin les circumstancies de fet.» 

Continguts de les declaracions. El text proposat del ROM omet cap 
al·lusió a quin ha de ser l'abast del contingut material de cadascuna de les 
declaracions que els regidors han de presentar. En aquest sentit, hauria 
d'aclarir i concretar els continguts de les respectives declaracions a 
formular, pel que convindria tenir present allo previst a l'art. 75. 7 de 
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LRBRL, segons el qual, els representants locals han de formular les 
següents declaracions: 

(i) «declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol 
activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos 
economics .» 

Aquesta declaració hauria de ser interpretada i concretada per la 
norma en el sentit més ampli contenidor de qualsevol carrec, encara 
que no sigui remunerat, així com activitats de representació o 
assessorament en el sector público privat. 

Alhora, proposem valorar la previsió d'ampliar el deure de declarar 
també aquelles activitats desenvolupades i finides abans de l'ocupació 
del carrec públic, dins d'un període previ rellevant de mínim 5 anys. 

(ii) «declaració deis seus béns patrimonials i de la participació en societats 
de tot tipus, amb informació de les societats per elles participades i de 
les liquidacions deis impostas sobre la Renda, Patrimoni i, en el seu 
cas, Societats.» 

L'art. 37.2 a) del ROM omet dones la referencia a la participació en 
societats de tot tipus, que si aclareix, en canvi l'article 43 
posteriorment. 

De la mateixa manera que succeeix amb les activitats, els continguts 
d'aquesta declaració patrimonial han d'interpretar-se en el sentit més 
ampli d'abastir qualssevol informacions relatives als béns, drets i 
obligacions patrimonials, valors o actius financers, participacions 
societaries i altres interessos i vincles societaris, propis o indirectes, és 
a dir, referents a determinats familiars. Aprofitant l'avinentesa de la 
regulació en el ROM, convindria que aquest concretés en aquest sentit 
la definició deis continguts a declarar. 

Declaració post-carrec. Amb caracter essencial convé apuntar que 
l'article 43 ROM oblida en el seu text fer esment i regular la declaració que 
davant de !'Oficina de Conflictes d'Interessos (prevista a l'article 15 LRBRL) 
han de fer els membres electes que hagin ostentat responsabilitats 
executives, en relació amb les activitats que es disposin a dura terme (amb 
caracter previ al seu inici), durant els 2 anys següents a l'acabament del 
seu mandat. 

Aquesta declaració és actualment prevista i regulada a l'apartat 6e de l'art. 
15 de la Llei 3/2015, de 30 de man;, reguladora de l'exercici de l'alt carrec 
de l'Administració General de l'Estat, i és aplicable als membres locals que 
hagin ostentat responsabilitats executives, atesa la remissió que l'art. 75.8 
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LRBRL fa a l'art. 8 de la Llei 5/2006, de 10 d'abril, de Regulació deis 
Conflictes d'Interessos de los Membres del Govern i deis Alts Carrecs de 
l'Administració General de l'Estat. Havent estat la Llei 5/2006 derogada per 
la Llei 3/2015, la remissió cal entendre- la feta a l'esmentat article 15 
d'aquesta darrera, d'acord amb el que estableix la DA 2a de la Llei 3/2015. 

Una majar completesa del regim integral de declaracions obligaria a que el 
ROM se'n faci resso. 

Declaració de «situació patrimonial». Tampoc es fa esment en la 
norma propasada de la declaració indicativa de la situació patrimonial deis 
alts carrecs que es preveu a l'article 56.2 de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparencia, accés a la informació pública i bon govern, 
(Llei 19/2014) per la qual cosa caldria que el ROM s'hi referís, i procedís, 
alhora, a la necessaria concreció de l'abast i contingut de la referida 
declaració, respecte de la qual la Llei 19/2014 tan sois es limita a fer-ne 
constar el deure de fer-la pública, així com la interdicció d'incloure dades de 
localització ni d'altres relacionades amb la privacitat i seguretat deis titulars. 

A aquests efectes, convé tenir molt present que la declaració ha de tenir un 
ampli ambit subjectiu d'aplicació, ates que l'art. 4.1 b) de la Llei 19/2014 
integra dins del concepte d' "alt carrec" al servei de les Administracions 
locals, «els representants locals i els titulars deis organs superiors i 
directius, d'acord amb el que estableix la legislació de regim local", 
referencia aquesta la concreció de la qual valdría la pena que aclarís, un cap 
més, el propi ROM. 

Publicitat i transparencia. Convé incidir en la necessitat de publicitat 
transparencia de les declaracions formulades. 

Tot i que a l'art. 43 es recull el deure de publicitat anual (i a la fi del 
mandat) de les declaracions, d'acord amb l'article 75. 7 Llei 7 /1985, 
reguladora de bases de regim local (LRBRL), caldria especificar que aquesta 
publicitat ha d'inserir-se al Portal de transparencia, i que ha d'incloure, 
d'acord amb la Llei 19/2014, les resolucions sobre incompatibilitats i les 
declaracions que s'hi regulen. 

En aquest sentit, les noves lleis promulgades tant a l'Estat espanyol com a 
Catalunya en materia de transparencia contenen deures i previsions 
diverses que potencien i promouen la transparencia i publicitat en la gestió 
del regim d'incompatibilitats deis servidors públics, a mode d'eina per a la 
gestió deis conflictes d'interessos. Aquests nous deures i exigencies van 
més enlla de les obligacions de transparencia ja previstes a l'ordenament 
amb anterioritat. Especialment la Llei 19/2014 ordena la inclusió també en 
el Portal de transparencia de la Generalitat, de: (i) les resolucions sobre 
incompatibilitats deis alts carrecs, en la forma i condicions que es determini 
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per reglament (art. 9.1 m); i (ii) les resolucions dictades per l'organ 
competent per a instruir i resoldre els expedients relatius a les declaracions 
d'activitats, patrimonials i d'interessos deis alts carrecs i a la inscripció en 
els registres corresponents, en aplicació de la normativa sobre 
incompatibilitats deis alts carrecs (art. 11.1 d) -recordem que en l'ambit 
local inclou els membres electes, i també els t itulars o directius deis ens 
locals-. En el mateix sentit ho recull la llei estatal basica 19/2013, de 9 de 
desembre, de transparencia, accés a la informació pública i bon govern 
(art. 8.1 g) i h), respectivament) - Llei 19/2013-. 

Convé tenir present que la proposta de ROM no fa cap al·lusió al Portal de 
Transparencia, instrument en que es fonamenten els deures de 
transparencia activa deis ens públics - al marge deis webs o seus 
institucionals, previst i regulat a l'art. 5 Llei 19/2014- , omissió que creiem 
oportú esmenar, bé aprofítant aquesta iniciativa normativa, bé en una altra, 
atesa la importancia d'aquest instrument integral de publicitat activa. 

Limitacions al dret d'informació deis electes locals (art. 41) 

A l'apartat primer de l'article es relaciona un llistat de limitacions que poden 
fonamentar la denegació, total o parcial, del dret d'accés deis regidors a la 
informació municipal. 

Aquest llistat no resulta del tot coincident amb les limitacions previstes per 
les lleis de transparencia al dret d'accés a la informació pública, amb el 
períll que aquesta manca de coherencia pot comportar, en el sentit que el 
regim de limitacions establert al ROM pugui suposar una major restricció al 
dret d'accés a informació deis carrecs electes respecte del dret d'accedir a 
informació pública per part de qualsevol persona. 

Per tal d'esmenar aquesta incongruencia, convindria que la norma es 
remetés a la regulació de les limitacions prevista a les lleis vigents en 
materia de transparencia i accés a la informació pública. 

Publicitat del registre d'interessos (art. 44) 

Sota el terme de "registre d'interessos" que empra el ROM en la Secció 2a 
del seu Títol III, realment s'inclouen els dos registres que en l'ambit local 
preveu l'ordenament jurídic (Registre d'Activitats i Registre de Béns 
Patrimonials), tal i com sembla recollir l'apartat 4 de l'art. 43 ROM. A 
aquests efectes, convé tenir present el paragraf Se de l'article 75. 7 LRBRL, 
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que prescriu que les declaracions deis membres locals «s'han d'inscriure en 
els següents Registres d'interessos, que tindran caracter públic: 

a) La declaració sobre causes de possible incompatibilitat i activitats 
que proporcionin o puguin proporcionar ingressos economics, 
s'inscriura en el Registre d'Activitats constitu"lt en cada Entitat local. 

b) La declaració sobre béns i drets patrimonials s'inscriura en el 
Registre de Béns Patrimon.ials de cada Entitat local, en els termes que 
estableixi llur respectiu estatut.» 

En qualsevol cas ha de quedar pro u manifest en la norma (art. 44) que el 
caracter públic ha de predicar-se de tots els continguts registrals declarats, 
en consonancia amb !'explícita exigencia de caracter públic que el paragraf 
Se de l'article 75.7 LRBRL imposa -i a diferencia del que succeeix amb els 
alts carrecs de la Generalitat de Catalunya, ambit en el qual tan sois es 
preveu el caracter públic del registre d'activitats (art. 14.4 Llei 13/2005)-. 
Aixo és així perque el caracter públic de les declaracions actua com un 
element dissuasiu enfront eventuals temptacions il·lícites d'utilitzar l'exercici 
del carrec en profit propi, per la qual cosa ha de ser prioritari l'accés a les 
informacions registrades: la publicitat registra! redunda en un augment de 
la confianc;;:a de la ciutadania en les institucions, en la constatació d'alts 
nivells d'integritat en la majoria de carrecs, en l'evitació del sorgiment de 
conflictes d'interessos, i, en definitiva, en una més satisfactoria capacitació 
de la ciutadania per a jutjar el rendiments deis seus carrecs i funcionaris · 
públics. 

D'altra banda, el ROM sembla establir un reg1m d'accés als continguts 
registrats, obert a «qualsevol interessat», que podra «sol·licitar certificació 
de les dades del registre», «mitjanc;;:ant una instancia en la que hauran 
d'explicitar els motius pels quals demanen dita certificació i l'ús que es 
preveu de fer-ne», petició que sera resalta per resolució motivada de 
l'Alcaldia, previa audiencia als regidors/es afectats/des. 

Al respecte, aquesta Oficina es permet formular-hi alguna recomanació: 

En cap cas és procedent exigir motivació (i concreció de l'ús previst 
per a la informació obtinguda) en la sol·licitud d'accés a les dades 
registrades. En aquest sentit, recordem que el regim general d'accés 
a informació pública (art. 17.3 Llei 19/2013 i 26.2 llei 19/2014) no 
exigeix l'esmentada motivació per a les sol·licituds d'accés a la 
informació, per la qual cosa, a fortiori, encara menys pot exigir-se en 
l'exercici del dret d'accés a informació continguda en registres 
públics. En consonancia, per tant, el precepte de la norma tampoc no 
pot al·ludir, com a subjecte del dret, a «qualsevol interessat», sinó 
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.. . 

que hauria de fer-ho, més aviat, a «qualsevol persona», que no cal 
que sigui titular de cap dret subjectiu o interes legítim que fonamenti 
l'exercici del dret a accedir al registre. 

Tret de !'exigencia raonable de sol·licitud a l'efecte, no procedeix 
configurar el dret a accedir a un registre de caracter públic com un 
procediment administratiu resolutori ad hoc, com sí que ho seria el 
dret a accedir a informacions públiqt,.Jes que no consten en un registre 
de caracter públic: l'accés als continguts registrals ha de ser 
automatic, per mandat legal, atesa la publicitat incondicional de les 
dades registrades, de tal forma que no es tracta aquest d'un dret 
subjecte a decisió administrativa. 

El precepte sembla presumir que l'accés a les dades registrals s'ha de 
satisfer, en el seu cas, mitjanc;ant «certificacions» de les dades del 
registre. Aquesta interpretació conduiria a !'error de restringir l'accés 
a la informació pública registra! tan sois a través d'un certificat, quan 
en realitat l'accés ha de poder satisfer-se, segons el cas, d'altres 
maneres, per exemple, amb una copia deis documents registrats, 
amb les oportunes tecniques d'anonimització de dades que 
corresponguin en cada cas. 

Per últim, recordar que, novament, les limitacions aplicables a 
qualsevol accés a informació pública ja es traben recollides a les lleis 
de transparencia citades, i és ciar que s'apliquen també a l'accés a 
continguts registrals. 

Barcelona, 25 d'octubre de 2016 

Óliver García Muñoz 
Tecnic jurista 
Area de legislació i assumptes jurídics 

Vistiplau 

Osear Roca Safont 
Cap de !'Área de legislació i 
assumptes jurídics 
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