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Antecedents

L'Ofìcina Antifrau de Catalunya (en endavant, OAC) és una institució especialment
dirigida a preservar la transparència i la integritat de les administracions i del personal
al servei del sector públic a Catalunya. L'OAC es configura com una eina per a impulsar
i reforçar les bones pràctiques en l'actuació pública. En aquest context s'emmarca la
potestat indicativa que la llei atorga a I'OAC, facultant-la a assessorar i formular
propostes i recomanacions, les quals, d'acord amb l'article rg d) de les Normes
d'actuació i de règim interior de I'OAC (en endavant,les NARI), es vehiculen a través de
la direcció de prevenció quan recauen sobre disposicions normatives vigents o en
tràmit d'aprovació.

En data B d'abril de zor3 va tenir entrada en el Registre de I'Oficina Antifrau
comunicació mitjançant la qual una persona regidora demanava que l'Oficina es
posicionés sobre la proposta de Reglament Orgànic Municipal de Sant Esteve de
Sesrovires, que s'estava tramitant a la Corporació.

L'Oficina va contestar, mitjançant escrit de z6 de febrer de zor3, que la Llei reguladora
de I'OAC vehicula I'exercici de la potestat indicativa mitjançant el tràmit d'informació
pública i que per aquest motiu l'Ofìcina només pot pronunciar-se amb caràcter
indicatiu una vegada la norma hagi estat aprovada inicialment i resti obert el període de
formulació d'al.legacions o suggeriments mitjançant la seva publicació oficial.

En sessió ordinària de 3o de gener de zor3 el Ple de I'Ajuntament de Sant Esteve de
Sesrovires aprovà inicialment el Reglament Orgànic Municipal que, alhora, es sotmet a
informació pública, pel termini de 3o dies hàbils, mitjançant edicte publicat al DOGC
Núm. 6938, de 19 de maç de 2019.

En virtut de I'anterior, el z5 d'abril de zor3 va tenir sortida escrit amb les al.legacions
d'aquesta Oficina al Projecte de Reglament Orgànic Municipal de I Ajuntament de Sant
Esteve de Sesrovires.

En aquest escrit, I'OAC va fer constar els següents suggeriments i recomanacions:

En primer lloc i a tall de consideració preliminar, I'Ofìcina Antifrau ha analitzat el
preàmbul del reglament i ha constatat que aquest es refereix a la norma mateixa com
una <<font legal directament aplicable a aquest Ajuntament>. En aquest sentit, I'Oficina
suggereix que I'expressió <font legal> sigui substituïda per una més adient i acurada,
com ara <<font normativa>.

En l'crttcle 4, relatiu a la interpretació del reglament, s'atribueix aquesta facultat a la
junta de govern local o a la junta de portaveus i, en darrer terme, al ple municipal.
Aquesta atribució genera dubtes a I'Oficina Antifrau davant la possibilitat que amb
aquesta disposició es pretengui explicitar que per aplicar el ROM quan esdevingui
norma jurídica pot ser necessari interpretar-lo, particularment en els casos en què la
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seva literalitat resulti insuficient. En aquest cas, la dita previsió normativa resultaria
innecessària, atesa la seva obvietat i el caràcter d'aplicació directa a tot I'ordenament
jurídic, incloses les disposicions reglamentàries que n'emanen. Per tot l'exposat, i com
que del preàmbul del ROM no es pot deduir una raó que justifiqui I'adopció de la
norma ara considerada, l'Oficina Antifrau suggereix que la mesura es motivi
degudament o, si escau, s'elimini del text per innecessària.

Entre les disposicions generals del títol preliminar del ROM es troba a faltar un
precepte que incorpori a la norma reglamentària els principis en què s'inspira l'exercici
del govern local i la seva organització. Amb això, I'Oficina es refereix als principis de
bon govern, transparència i accés a la informació, participació, retiment de comptes,
proporcionalitat, efìcàcia i efìciència, estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, etc.

En I'artücle to relatiu a la publicitat al web de la Corporació de la convocatòria i
I'ordre del dia de les sessions del Ple, se suggereix, precisament per evitar dubtes
interpretatius i perquè resulti d'aplicació el termini mínim de dos dies hàbils, eü€
s'afegeixi el text: <<amb la mateixa antelació prevista en l'apartat 3 d'aquest article>.

L'artícle Po es dedica a la intervenció dels regidors afectats i fa referència al seu deure
d'abstenció. Des de I'Oficina Antifrau es recomana que l'expressió <interès directe i
personal>, atès que s'ha d'entendre ja inclosa entre les que preveu la legislació
administrativa, sigui substituïda per la noció més àmplia de <<conflicte d'interessos>.
D'aquesta manera es cobririen millor totes les situacions que poden comprometre la
integritat dels servidors públics.

En l'arfÍcle z7 es regulen les actes de sessions. Per raons de transparència i de
retiment de comptes, l'Oficina Antifrau considera que la publicitat de les actes no
s'hauria de demorar fìns a la seva aprovació, atès que aquesta tindrà lloc de manera
ordinària en la següent sessió, conforme a allò que estableix I'article ro.z del reglament.
El dret d'accés a la informació pública podria veure's frustrat amb aquest retard.
L'Oficina Antifrau també considera que caldria establir el caràcter públic dels diaris de
sessions i que la publicitat s'hauria de fer extensiva als informes preceptius a què es
refereix l'article 28.

Referent a l'artícle 94, on es tracta la qüestió de la designació de les persones que
hauran de tenir la condició de membres de la junta de govern local, es recomana que es
prevegi la publicitat de la designació al web municipal de la mateixa manera que es
preveu en el cas dels tinents d'alcalde en I'article 42.3.

Enl'ørtícle 47 es regulen les actes de les sessions en relació amb a la junta de govern
local. L'Ofìcina Antifrau recomana que aquest article introdueixi la previsió de fer
públiques les actes de les sessions d'aquest òrgan col.legiat en el web corporatiu o en la
seva seu electrònica.

Al llarg dels articles 44 a 49, on es regula el règim general de l'exercici de
competències delegades,l'Ofìcina troba a faltar entre les prescripcions d'aquesta secció
una previsió relativa a la publicació de la delegació en la seu electrònica de
I'ajuntament, de conformitat amb allò previst en l'article 8.6 de la Llei z6/zoto, del g
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d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques a de
Catalunya.

Respecte al'artícle 69, sobre els deures dels membres electes, se suggereix, en referir-
se al deure d'abstenció "per les causes establertes legalment", gue el text afegeixi
l'expressió: <<en qualsevol situació en què hi hagi conflicte d'interessos>. Amb això
s'aconseguiria la coherència necessària amb allò proposat respecte a I'article eo
esmentat més amunt.

En relació amb la quantitat total i el pagament de conceptes regulats en I'artícle 69,
en tractar les retribucions dels membres electes i per raons de transparència, l'Oficina
Antifrau aconsella valorar la possibilitat que totes les retribucions que es percebin
puguin ser publicades en el web corporatiu.

L'artícle 72, relatiu als interessos declarables, cita la Llei g/rggr, de zz de març.
L'Oficina considera que aquesta cita no és del tot correcta, perquè amb posterioritat
a la llei de r99r ha hagut altres modifìcacions de la Llei reguladora de les bases del
règim local pel que fa a la matèria i que han incidit fins i tot en la denominació mateixa
d'aquests registres.

Els aspectes formals del registre d'interessos regulats en I'artÍcle 7g porten a I'Oficina
Antifrau a recomanar la conveniència d'estendre la publicitat material a tots dos
registres (el d'incompatibilitats i el de patrimoni), sense que per accedir al seu
contingut calgui motivar la sol.licitud ni pugui exigir-se legitimació de cap mena.

L'Oficina Antifrau fa diverses recomanacions pel que fa als drets dels regidors a la
informació (artücles Z4 a Z8):

En primer lloc, suggereix suprimir les referències repetides que en aquesta secció es fan
al concepte <d'autorització>>, per tal d'evitar el recurs a una terminologia administrativa
més pròpia de l'activitat de limitació.

En segon lloc i en previsió de la propera promulgació de les corresponents lleis estatal i
autonòmica sobre transparència i accés a la informació pública, I'Oficina Antifrau
suggereix que el ROM introdueixi una referència genèrica i dinàmica al fet que els
regidors tinguin garantit en tot cas i com a mínim I'accés a la informació públÍca en els.
termes i amb I'extensió que estableixi la norma de transparència i accés a la informació
pública.

En tercer lloc, I'Oficina Antifrau suggereix que es faci constar de manera expressa que
els subjectes obligats per l'exercici del dret d'accés a la informació són tant
I'Ajuntament mateix com els organismes i entitats que integren el seu sector públic.

Finalment i pel que fa aïartícle 8r relatiu als mitjans de comunicació social, l'Ofìcina
Antifrau suggereix que es valori I'oportunitat de la supressió o reformulació, en termes
més respectuosos amb el principi de transparència, dels apartats del precepte que,
d'una banda, limiten subjectivament la possibilitat d'enregistrament de les sessions del
Ple i, d'altra banda, exigeixen una motivació de la sol.licitud, incompatible amb el dret
d'accés a la informació.
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Actuacions de seguiment

Donant compliment a l'article go de les NAR[, I'OAC ha dut a terme les corresponents
actuacions de seguiment:

Transcorreguts S mesos des del trasllat del seu escrit d'al.legacions, en data Bo de
setembre de zor3 I'Ofìcina Antifrau es posà novament en contacte amb I'Alcalde
sol.licitant que, a efectes de seguiment i tancament de les actuacions iniciades,
informés a aquesta Ofìcina sobre la valoració de les al.legacions enviades, donat el
temps transcorregut i I'absència de resposta al respecte.

El B d'octubre de zor3 (Reg. E ttgz de r5 d'octubre de zorS) es rep resposta de
l'Alcalde de l'Ajuntament en què es comunicava que "les al.Iegacíons de I'Oficina
Antífrau, juntament amb d'altres al.Iegacions presentades durant eI període
d'exposícíó públíca, es troben en estudí í que Ia tramitacíó del Reglament es troba
aturada a I'espera de les noues IIeís munícipals de Catalunya i I'Estat."

Atès el temps transcorregut sense tampoc haver obtingut resposta municipal,
mitjançant escrit de z7 de març de zor4l'OAC sol.licita novament a la Corporació local,
als efectes de poder tancar el seguiment, s'informi sobre quina ha estat la valoració de
les al.legacions efectuades al ROM.

En data z6 de maig de zor4 I'Ofìcina Antifrau rep resposta del secretari de
l'Ajuntament de Sant Esteve de Sesrovires en la que es notifìca a aquesta Oficina que,

. en la sessió ordinària de 14 de maig de zot4,la Junta de Govern Local va acordar, per
unanimitat, informar a aquesta Oficina que no s'ha procedit a resoldre les al.legacions
formulades contra I'aprovació inicial del ROM, per la qual cosa el projecte normatiu no
ha estat aprovat defìnitivament.

Alhora es manifesta que no es procedirà, si s'escau, a l'elaboració d'un nou ROM, '}îns
que no es desenuolupi amb caràcter econòmic i estatal Ia LIeí de Racionalítzació i
Sosteníbílítat de lAdminístracíó Local" que va entrar en vigor el 3r de desembre de
2org, "tenint en compte, també, I'auantprojecte de LIei de Gouerns Locals de
Catalunya".

Conclusions

D'acord amb la darrera resposta de la Corporació local, de data zr de maig de zor4, des
de l'Oficina Antifrau entenem desistida la voluntat municipal d'aprovar defìnitivament
el Projecte de ROM en els termes en què fou aprovat inicialment, per la qual cosa
aquesta Oficina ha de donar per finalitzat el seguiment de les al.legacions al Reglament
Orgànic Municipal de l'Ajuntament de Sant Esteve de Sesrovires.
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Atès que el seguiment de les actuacions permet mantenir actualitzada tota aquella
informació rellevant relacionada amb I'expedient i facilita la seva posada a disposició de
la ciutadania mitjançant el web corporatiu de I'Ofìcina, satisfent el compromís de
transparència de la institució envers la societat a la que seweix, proposem incloure al
quadre de l'apartat d'al.legacions de la pàgina web el contingut que s'adjunta a I'Annex
d'aquest informe.

D'acord amb allò establert als articles zz i zg de la Llei t4f zoo8, i articles 3o.z i gT de
les NARI, les recomanacions i requeriments cursats en el present expedient
d'al.legacions van ser inclosos en la memòria anual de I'OAC de I'any 2o1g, tot i que en
aquest moment no es disposava encara de cap resposta municipal al respecte.
Amb aquestes actuacions es proposa donar per finalitzat el seguiment de les
al.legacions al projecte de Reglament Orgànic Municipal de lAjuntament de Sant
Esteve de Sesrovires aprovat inicialment el go de gener de zor3 (DOGC 19 març zorg).

Barcelona, z7 de maig de zor4

Daniel Alfonso Laso
I'Oficina Antifrau de Catalunya
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ANNEX
Proposta de text per al quadre d'al.legacions de la pàgina web de

l'oAc

Iniciativa
Norm¿rtir'¿r

Al'legacions Rcsposta
dc l'Oficina
¿\ntifì'au

Tcxt aprovat Infbrnrc cle
t¿rnc¿rnrcntprornotor
clcl scguimcnt

Reglament Orgànic
Municipal

Ajuntament
de Sant
Esteve de
Sesrovires

zg/o4/zor3 8/to/zot3
z7/og/zor4
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