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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 r3 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.

L'Avantprojecte de llei de Governs locals de Catalunya, d'acord amb el que disposa
l'article 96.+ de la Llei r3/zoo8, fou sotmès a informació pública, pel termini de zo dies
hàbils, mitjançant edicte del Departament de Governació de data z8 de maig de zor3,
publicat al DOGC Núm. 6386, de 3o de maig de zor3.

En virtut de l'anterior, I'OAC, mitjançant ofici de data zr de juny de zot3, tramet escrit
d'al.legacions a I'Avantprojecte de llei de referència.

En data 9 de setembre de 2013 es fa públic al Butlletí Oficial del Parlament de
Catalunya, núm. t4t, el text del Projecte de llei de governs locals de Catalunya.

Atès el temps transcorregut sense haver obtingut resposta, mitjançant escrit de 14 de
febrer de zot4l'OAC sol.licita novament al Departament de Governació i Relacions
Institucionals ser informada sobre la valoració de les al.legacions efectuades a
l'Avantprojecte de llei.

En data z5 de febrer de zot4 es rep resposta del Departament de Governació i
Relacions institucionals, mitjançant escrit de data zo de febrer, al què s'adjunta un
extracte de la memòria elaborada en relació a les al.legacions presentades, d'acord amb
l'article g6.g c) de la Llei ßl2oo8.

Actuacions de seguiment

Donant compliment a I'article 30 de les NARI, I'OAC ha dut a terme les corresponents
actuacions de seguiment, consistents en valorar les modificacions introduTdes en el text
del Projecte de llei de governs locals de Catalunya, així com la resposta del
Departament de Governació i Relacions Institucionals.

Atès el text del Projecte de llei aprovat finalment, i la resposta del Departament de
Governació i Relacions Institucionals, convé arribar a les següents consideracions i
valoracions:
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Artícle t, Objecte. Amb relació a la norma d'obertura de Ia llei, I'OAC trobava a faltar
una menció expressa dels principis de transparència, participació, retiment de comptes
i responsabilitat. El suggeriment no ha estat acollit en el Projecte finalment aprovat. En
la memòria d'al.legacions el Departament entén que aquest aspecte ja és incorporat en
el Títol I i en els tres darrers títols de la Llei.

Títol I. Príncípis. El suggeriments consistents en formular una classifìcació dels
principis per àmbits (segons es refereixin al funcionament dels governs locals, a les
seves relacions, a I'assignació de competències, etc.), i en afegir el principi d'igualtat
dels veins en I'accés als serveis públics locals, no han resultat acollits.

Artícle g. Estobílíto:t pressupostàna i sosteníbílíto;t finorncero, La nova
redacció del text sí acull el suggeriment de I'OAC consistent en emprar la denominació
"lleis" i no pas la de "lleis reguladores de l'acció pública", atès que aquesta darrera no té
una significació jurídica clara.

Artícle 4. Fríncípí de díferencíocíó. En la redacció del precepte en el Projecte
finalment aprovat apareixen recollits els dos suggeriments efectuats per I'OAC: d'una
banda, evitar l'expressió "lleis sectorials reguladores de l'acció pública", i de l'altra,
recollir Ia distinció que fa l'article 88 de I'Estatut d'Autonomia sobre l'objecte variable
que poden tenir aquelles lleis que prenguin en consideració I'esmentat principi (règim
jurídic, orgànic, funcional, competencial i financer).

Artícle g. Descentralítzacíó. En la nova redacció de la norma respecte de la de
I'Avanþrojecte, no ha trobat acollida el suggeriment pel qual I'OAC suggeria
reconsiderar la necessitat d'incloure aquest principi, atesa la seva superposició amb els
principis de subsidiarietat i amb el de participació i bon govern.

Artícle 70. Trornspø;rèncía, bon gouern í partícípaeíô. La redacció del Projecte
no adopta finalment la recomanació consistent en incloure una referència al principi de
rendiment de comptes i en traslladar a aquest Títol I el contingut de I'article to2
dedicat als principis ¿et govern obert. En Ë memòria d'al.legaciðns el Departament
respon afìrmant que no considera necessari incloure el principi en aquest article.

Artícle tt. Reforçannent de la de¡noeràcíø ínterno. El precepte acull la
recomanació de I'OAC consistent en què els drets sobre els que recau la prohibició
d'una eventual restricció o limitació, derivada de les mesurès organitzatives o de
transparència per a permetre llur exercici, poden estar no només reconeguts en la
pròpia llei o en la legislació de règim local sinó també en la resta de I'ordenament
jurídic.

Títol II (dísposícioræ generals). Capítol II. El sistema de cornpetències
loco.ls. Amb relació al suggeriment consistent en què fossin determinades les
competències i potestats dels ens locals en el propi text i no pas per remissió, es
constata: que la nova redacció de I'article 17 incorpora un llistat de matèries,
competència dels governs locals, coincident amb l'apartat segon de l'article 84 de
I'EAC; que la nova redacció de l'article 27 enumera les matèries pròpies competència
dels municipis; que I'article 3o, al seu torn, descriu els serveis mínims obligatoris
municipals; que I'article 44 @om ja feia) llista les competències de les entitats
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municipals descentralitzades; que els articles 52 a SS del Projecte tenen per objecte la
definició dels serveis que es presten per part de les comarques; i que els articles 65 i
següents del Projecte tenen per objecte descriure les competències pròpies de les
vegueries així com la prestació de serveis.

Artícle zg. Condícíons del reconeíxetnent legal de les cornpetèncìes
pròpíes. El suggeriment consistent en afegir una referència als principis de
coordinació i col.laboració per a evitar duplicitats i alhora garantir els serveis en casos
de concurrència competencial, no ha estat finalment acollit perquè, segons esmenta el
departament en la memòria d'al.legacions, "ja es desprèn de l'articulat". Sí que ha estat
acollida, en canvi, la proposta de defìnir concretament quines són les competències
locals.

Artícle 97. Auo,luo.cíó dels serueis d.e cornpetèneía rnunícípo,t. Amb relació a

la concreció, ja en el propi text legal, dels criteris de professionalitat en I'avaluació dels
ens responsables d'efectuar-la així com de la participació de la ciutadania en el procés,
a què apuntaven els suggeriments de I'OAC, el text modificat es limita a afegir que en
fase de desenvolupament normatiu s'establirà la via per a fer públics els resultats de
l'avaluació. Sí s'acull, en la redacció de l'article gg del Projecte, que ha de ser fet públic
el resultat de les avaluacions.

Artícle 98. Períodíeítat de l'ø:uø,luocíó eonjunta. No han estat acollits en aquest
precepte els suggeriments orientats a augmentar la transparència del procés (relatius al
moment de l'avaluació i publicació dels seus resultats). Tanmateix, la memòria
d'al.legacions, afirma que es resultat de l'avaluació ha estat incorporada a l'actual art.
93 com a informació mínima que ha d'abastar el règim de transparència.

Artíele 6t. Gerèncía. En aquest punt, ha resultat acollit el suggeriment de I'OAC en
el sentit que ha estat eliminada la menció a què la gerència podia tenir la consideració
de personal eventual, categoria aquesta reservada per aquells empleats públics que
realitzen funcions de confiança o assessorament especial i en els que el seu
nomenament no es troba subjecte a les exigències dels principis d'igualtat, mèrit i
capacitat. En canvi, la recomanació consistent en donar nova redacció al precepte per
tal de mantenir un nivell d'incompatibilitats amb la condició de càrrec electe no inferior
al previst en l'article 16 del Text refós de la llei d'organització comarcal de Catalunya,
aprovat per Decret legislatiu 4/zoog, de 4 de novembre, no ha estat atesa.

Artícle 8t. Els consorcis. Les recomanacions adreçades a reforçar la transparència
en els consorcis (llur inclusió en les obligacions que en la matèria són pròpies de
I'Administració a què s'adscriuen, i publicitat dels resultat d'auditoria) no han estat
recollides en la redacció final de l'article 8o del Projecte de llei. Segons justifica el
Departament en llur memòria d'al.legacions, el règim de publicitat de les auditories
s'ha d'ajustar a la normativa d'aplicació al consorci en matèria de pressupostos,
comptabilitat i control; i en relació a la manca de consideració d'incorporar obligacions
de transparència i accés a informació, entén que ja es recullen als Títols VI i VII de la
Llei.

Artícle 82. SosteníbíIíto:t fittolÍteera dels consorcis. L'OAC recomanava que es

concretés a quin òrgan de la Generalitat havia de correspondre informar amb caràcter
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preceptiu el projecte de creació d'un consorci. La redacció definitiva no acull dita
recomanació, alhora que la memòria d'al'legacions fonamenta la desestimació en què
una norma de contingut bàsic com ara és aquesta Llei no ha d'entrar en el detall de la
determinació de l'òrgan que ha d'informar, essent el més convenient que aquesta
concreció la faci una norma de desenvolupament posterior.

Artícle 89. Pla Dírector d.Inuersíons locols d.e Colto.lunga. I-a, redacció de
l'article Z8 del Projecte no incorpora el suggeriment consistent en què es preveiés la
publicitat del pla director. Al respecte, en la memòria d'al.legacions s'argumenta que la
manca de necessitat d'incorporar en el precepte aquest suggeriment rau el fet que la
publicitat de les disposicions ja es regula en les normes bàsiques de procediment.

Artícle 87. Creacíó ífuncío¡zrolntettt de la Comíssió Míxta de Gouent LocoÌ
de Cc:to,lunya. La versió definitiva de I'article 8+ del Projecte tampoc no incorpora la
recomanació de la publicitat dels acords de la Comissió. La memòria d'al.legacions
fonamenta la manca d'acollida d'aquest suggeriment en què el contrari suposaria
desvirtuar la naturalesa bàsica de la Llei de governs locals, per la qual cosa convé deixar
aquesta proposta per la consideració en el desenvolupament normatiu posterior.

Títol V. Estø;tut del representantts locals. Artícle 88. Àtnbít d'aplícacíó. Ha
estat acollit el suggeriment tècnic consistent en no fer esment exprés als consellers de
vegueria com a membres electes de les entitats locals, atès que les vegueries ja són una
de les entitats locals bàsiques.

Capítol II. Drets í deures dels representcnts loco.ls i llurs gorøntíes. L'OAC
recomanava, amb caràcter general, incloure el contingut de l'article 1o3 -article 99 en
la versió del Projecte- (codi de conducta) dins el capítol II de drets i deures i
completar-lo, tot regulant de manera bàsica les qüestions següents:

Principis generals que han de guiar l'actuació dels representants locals
Deures especialment rellevants quant a la presa de decisions públiques
Deures relacionats amb l'exercici de l'autoritat i les prerrogatives del càrrec
Deures relacionats amb la gestió del patrimoni i recursos públics
Deures en relació amb la ciutadania i els mitjans de comunicació
Deures en deixar el càrrec

Aquesta recomanació, relativa a la ubicació i ampliació de contingut del precepte, no ha
estat finalment acollida. A la memòria d'al.legacions es fonamenta aquesta decisió tan
sols en què l'objecte regulat per I'article "és un exponent de la institució de la
transparència".

Artícle 89. Dret a la ínfortnø.cíô. Ha estat acollida la recomanació de I'OAC en el
sentit que el precepte fos formulat en positiu, partint del dret de tot representant local a
accedir a aquella informació que, segons les lleis, sigui pública i aquella altra que sigui
necessària per al desenvolupament de llurs funcions. En canvi, la redacció de I'article
86 del Projecte no acull el suggeriment d'estendre la necessitat d' informe jurídic previ
a tota resolució sobre accés a la informació i no només a aquelles de contingut
denegatori.
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Artícle gz. Drets í deures annb relø.cíó ols processos de decìsíô en el ple í en
comissió. La redacció fìnal de l'article 88 del Projecte no acull la recomanació de
I'OAC consistent en afegir que aquells representants que promoguin una sessió
extraordinària no només proposin l'ordre del dia de dita sessió sinó també el text de la
moció o proposta d'acord. El Departament desestima la proposta entenent que una
apreciació d'aquest caràcter aniria més enllà del caràcter general de la Llei, tot
remetent-se, altre cop, a llur consideració per a un posterior desenvolupament
normatiu.

Artícle gg. Retríbucíó del represeÍttants locs.ls. La redacció final de l'article 89
del Projecte no acull cap de les dues recomanacions de I'OAC (i la memòria
d'al.legacions ho fonamenta en la mateixa raó feta valer a l'article anterior): que la
transparència de les retribucions fos instrumentada mitjançant el portal web de la
corporació; i que es donés una nova redacció a l'apartat cinquè del precepte per tal de
donar cobertura a aquells supòsits en què la corporació no ha fixat les retribucions que
corresponen a la dedicació exclusiva.

Artícle 94. Regísúe d.Tnteressos. L'OAC suggeria emprar l'expressió "custòdia" en
comptes de "responsabilitat" per referir-se al paper del secretari o secretària de I'ens
local envers el registre d'interessos. La redacció de l'article 9o del Projecte no acull la
proposta, i en fonamentació d'aquesta desestimació en la memòria d'al.legacions
s'afirma que el concepte de responsabilitat va més enllà del de custòdia, la qual cosa
motiva no acollir el suggeriment.

Títol W TroLnspørèncía, sccés s la ínfortnacíó públícø í bona
ødtnínístr:ø.cíó. La recomanació efectuada per I'OAC de caràcter sistemàtic,
consistent en que fossin els articles dedicats al dret d'accés a la informació pública els
que encapçalessin el Títol VI, no ha estat acollida.

Artícle gZ. Oblígacions de trolnspølrèncíø. Pel que fa a aquest precepte, I'OAC va
formular diverses recomanacions tendents a ajustar el projecte a la llei de
transparència, que no han trobat acollida en Ia redacció de l'article gg del Projecte, en
particular la relativa a que les obligacions de transparència activa fossin extensives a la
totalitat del sector públic local. En la memòria d'al.legacions, però, consta que el motiu
s'estima.

Artícle gg. Dret d'øecés a la ínfortno.cíó públícø. L'article 95 del Projecte
tampoc no ha acollit els suggeriments adreçats a substituir el terme "ciutadans" pel de
"totes les persones" i a explicitar que els subjectes passius del dret d'accés són els que
integren la totalitat del sector públic local. El Departament de Governació i Relacions
institucionals es limita a fonamentar llur decisió en el fet que la Llei de governs locals té
per objecte regular els mateixos, i no tot el sector públic local.

Artíele too. Garanties i límits del dret d'accés alaínfortnacíó públíca. En
el seu escrit d'al.legacions I'OAC criticava la redacció de l'apartat primer del precepte
donada per l'Avantprojecte, per entendre que no era la més adequada amb el
plantejament de principi que la regla general ha de ser l'accés a la informació pública i
que I'excepció són les limitacions a dit accés. Qualsevol resolució denegatòria haurà
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d'estar fonamentada en causa legal i ser degudament motivada, ponderant els
interessos en joc.

Especialment desafortunada consideràvem la inclusió de l'incís final de l'apartat primer
-segons el qual "l'exercici d'aquest dret s'haurà de dur a terme amb criteris de
racionalitat que no comprometin el funcionament ordinari dels serveis administratius
de l'ens local"-, doncs introdueix un àmbit de discrecionalitat excessiu. Suggeríem la
seva supressió sencera atès que dita prevenció és innecessària per aplicació del principi
general del dret que prohibeix l'abús del dret. Tal suggeriment no ha estat acollit en la
redacció de I'article 96 del Projecte. A la memòria d'al.legacions tramesa a aquesta
Oficina, el Departament impulsor de la norma afirma haver estimat parcialment les
al'legacions a aquest precepte, però no ofereix motivació al respecte.

Artícle tog. Codí de eonducta dels tnetnbres electes í eàrrecs dírectíus.
L'OAC entenia que era preferible prescindir de la referència directa a la legislació sobre
transparència, accés a la informació pública i bon govern. Si bé és cert que algunes de
les recents iniciatives legislatives sobre la matèria han inclòs el bon govern entre el seu
contingut, res no obliga a que això sigui necessàriament així. Ans al contrari, la
transparència i les obligacions derivades del que es coneix com a bon govern tenen un
àmbit d'aplicació subjectiu diferent: mentre el dret d'accés a la informació es confÌgura
com a dret públic subjectiu titularitat de totes les persones, l'àmbit material del bon
govern es refereix a obligacions adreçades als representants electes i alts càrrecs. La
versió final de l'article gg del Projecte de llei, no ha acollit el suggeriment de I'OAC. Ala
memòria d'al.legacions no es pren en consideració la proposta de l'Oficina de canviar la
ubicació d'aquest article al Capítol II del Títol V, entenent que el precepte "és un
exponent de la institució de la transparència".

Capítol II (El Síndíc rnunícípo.l de greuges). Artícle to6. Esto,blùnent de
l'òrgcln, eleecíó í durø;da del cùrrec. L'OAC constatava que la norma projectada
no justificava degudament I'opció de què el càrrec sigui honorífìc i no retribuït,
precisament quan ha de dur a terme funcions rellevants per a la protecció dels drets del
veins. La mateixa mancança es produeix en el text del Projecte, atès que la memòria
d'al'legacions desestima les al.legacions, tot considerant que la determinació de la
naturalesa del síndic municipal es tracta d'una decisió de govern que no contradiu ni la
Constitució ni la normativa bàsica de règim local.

Artícle to9. Relo.cíó í eol.lo.borøicíó or¡nb el Síndíe de Greuges de lo.
Generø,líto,t Per raons merament formals es recomanava substituir la menció que
I'article fa al <Síndic de Greuges de Ia Generalitat> per la denominació de "Síndic de
Greuges", que és la que li atribueixen l'Estatut i la Llei 24f 2oog, del z3 de desembre. La
versió final de I'article ro3 del Projecte acull parcialment el suggeriment i empra
l'expressió "Síndic de Greuges de Catalunya".

TítolWI (Pørtícípacíô cíutødølna). Artícle rr2.Iìret dTnícíolíuc. En relació a
aquest precepte, I'OAC suggeria que fos reconsiderat l'ús de I'expressió "residents"
substituint-la per aquella altra que es considerés oportuna i que, alhora, fos coherent
amb el principi d'afavorir al màxim la participació de les persones de conformitat amb
el mandat constitucional (article 9.2). L'observació -que també fèiem extensiva als
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articles 4g.S i rr4 de lAvanþrojecte- ha estat acollida i el text de Projecte empra
l'expressió "veins".

Pel que fa a I'apartat segon de l'article (proposta d'iniciatives normatives), advertíem
que la seva redacció podria comportar Ia seva efectiva inaplicabilitat si es tractés d'un
municipi de menys de 5ooo habitants que no hagi dictat el corresponent reglament de
participació. No semblaria gaire raonable que la ciutadania, en tals supòsits es veiés
privada d'aquest mecanisme participatiu pel sol fet de la inexistència del reglament. El
text de l'article ro7 del Projecte de Llei no preveu cap solució a I'advertiment.

Diisposici6 derogatòrío. Ha estat acollit I'advertiment sobre la pretensió de derogar
els articles r59 i 16o del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 2f 2oog, de z8 d'abril, que ja estaven derogats per la Llei
4f zoto, de 17 de març, de consultes populars. La resta de suggeriments, en especial el
buit legal que d'acord amb el criteri de l'Oficina es produeix en derogar-se els articles
6.t i 6.2 del TRLMRLC, respecte a les fonts del dret local de Catalunya, no han trobat
acollida: la memòria d'al.legacions no considera que s'esdevingui cap buit legal, atès
que aquests aspectes es regulen als articles 15 i 16 de la Llei de Governs locals.

DÍsposicions¡Enals. Frítnero. L'apartat tercer de la disposició, en la mesura que
estableix el mandat que les lleis sectorials "s'han d'interpretar d'acord amb el que
estableix aquesta llei", conté una regla hermenèutica que sembla partir d'una suposada
superioritat jeràrquica que no és tal i que, en conseqüència, no pot condicionar
l'intèrpret de la futura llei sectorial. Suggeríem la supressió d'aquest apartat, la qual
cosa no ha estat acollida en el text de Projecte.

Conclusions

Quantitativament, de les 36 al.legacions o suggeriments fets per I'OAC, 8
acollits a la versió finalment aprovada del Projecte de llei, mentre que 4
estimats de forma parcial, i els z4 restants han estat desestimats.

Qualitativament, convé posar de manifest que, tot i l'escassa acollida que han tingut els
nostres suggeriments, en res no queden desvirtuats els fonaments del nostre parer,
manifestats en I'escrit d'al.legacions.

Atès que el seguiment de les actuacions permet mantenir actualitzada tota aquella
informació rellevant relacionada amb l'expedient i facilita la seva posada a disposició de
la ciutadania mitjançant el web corporatiu de I'Oficina, satisfent el compromís de
transparència de la institució envers la societat a la que serveix, proposem incloure al
quadre de l'apartat d'al.legacions de la pàgina web el contingut que s'adjunta a l'Annex
d'aquest informe.

D'acord amb allò establert als articles zz i zg de la Llei r4f zoo8, i articles 3o.z i g7 de
les NAR[, les actuacions empreses per aquesta Oficina, les seves recomanacions i
requeriments cursats en el present expedient d'al.legacions, així com la seva acollida en
el Projecte de llei finalment aprovat, han estat inclosos en la memòria anual de I'OAC
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de I'any 2oLS, tot i que en aquest moment no es disposava encara de resposta del
Departament de Governació i Relacions institucionals a les al.legacions formulades per
I'OAC (memòria justificativa de l'admissió o rebuig de les al.legacions a què fa
referència I'article g6.g c) de la Llei rgf zoo8, de 5 de novembre, de la presidència de la
Generalitat i del Govern), resposta que ha estat finalment inclosa i actualitzada en el
present informe i al quadre d'al.legacions de la pàgina web de I'OAC (annex), tal i com
s'ha dit.

Amb aquestes actuacions es dóna per finalitzat el
I'Avanþrojecte de llei de governs locals de Catalunya.

t de les al.legacions a

Barcelona, eo de març de zor4

Oliver Garcia Muñoz
Tècnic jurista Director 'Oficina Antifrau de Catalunya

Vistiplau
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ANNEX
Proposta de text per al quadre d'al.legacions de la pàgina web de

l'oAc

Avanþrojecte de
llei de governs
locals de Catalunya

Departament
de Governació
i Relacions
Institucionals
de la
Generalitat de
Catalunya

ICONA PDF
zt/o6/zotg

ICONA PDF
zo/ozlzor4

Projecte de
llei de
governs
locals de
Catalunya
(DOGC núm.
r4r,
q/oq/zotz)

z6loz/zot4

Iniciatir-a
Nolmatir-a

Organ
protnotol

Al'lcgacions Resposta
clc l'Ofìcina
Antifrau

Tcxt aplovat Infol'nre de
tancanrent
del imcnt
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