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Al.legacions de l'Oficina Antifrau de
Catalunya a les modificacions
parcials del Reglament Orgànic
Municipal de lAjuntament de Sant
Cugat del Vallès

El Ple de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès va aprovar inicialment la
modificació parcial del Reglament Orgànic Municipal.

La proposta normativa se sotmet a informació pública pel termini de 3o dies
hàbils, per a la formulació d'al.legacions i suggeriments, d'acord amb la
publicació dels edictes corresponents al Butlletí Oficial de la Província de

Barcelona de divendres 10 de febrer de zotT i al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya núm. Tgo6, de la mateixa data.

Les presents observacions i suggeriments de l'Oficina Antifrau de Catalunya (en

endavant, I'OAC) al text de l'Ordenança són emesos a I'empara dels articles r i 3
de la Llei t4/zoo8, de 5 de novembre, de I'OAC, així com de l'article r3.z 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 I'Oficina propostes i
recomanacions sobre disposicions normatives vigents o en tràmit d'aprovació
perquè les elevi al Parlament, 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 I'objectiu d'enfortir la integritat de les
institucions i dels servidors públics.
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Article 26. Caràcter Públic de les Sessions

S'afegeix al punt 4 el següent: <<Els Plens i les audiències públiques seran
retransmesos en directe, per streaming al Web de l'Ajuntament i íntegrament
pels mitjans de comunicació públics municipals o privats que concorrin>>

Considerem la proposada una mesura de transparència i participació
ciutadana positiva. Considerem, però, que la mesura prevista es

completaria amb la previsió que els ciutadans també poguessin
enregistrar les sessions pels seus propis medis. Aquesta mesura ja es

preveu en altres normes com ara la llei tf zot4, de z4 de juny, de

Transparència Pública d'Andalusia al seu article zr:

<<Quan les entitats locals celebrin sessions plenàries, facilitaran,
excepte que concorrin causes justificades d'impossibilitat tècnica o
econòmica, el seu accés a través d'internet, bé transmetent la sessió,

bé donant accés a l'arxiu audiovisual enregistrat un cop celebrada la
mateixa. En tot cas, les persones assistents podran realitzar la gravació
de les sessions pels seus propis mitjans, respectant el funcionament
ordinari de la institució.>

Recordem també allò previst a la llei 4/zo16, de zz d'abril de la
Generalitat Valenciana, de modificació de l'article r39 de la llei Slzoro
de règim local de la Comunitat Valenciana, per a garantir el dret a

assistir i enregistrar el plens municipals. Al seu punt 6 es disposa que
es permetrà, en tot cas, I'enregistrament en vídeo per part dels
particulars.

També s'afegeix a I'article 4 un últim paràgraf que diu: <Les gravacions, tant
d'àudio com d'àudio i vídeo, hauran de ser disponibles al web municipal i els

grups municipals podran sol.licitar-ne una còpia.>

Recomanem considerar l'oportunitat d'introduir la característica de la
immediatesa de les gravacions. L'actualitat de la informació és una
característica clau de l'accés a la informació pública.

D'altra banda, el precepte estableix que els grups municipals podran
sol.licitar una còpia de les gravacions. En aquest sentit considerem
que seria bo tenir en compte que la còpia de les gravacions també la
pugui sol.licitar qualsevol ciutadà tot tenint present la contraprestació
que se'n pugui derivar en atenció a allò previst a l'article g7 de la Llei
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t9l2ot4 de z9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.

Article 84. Règim de sessions

S'afegeix un punt 5: <<S'aixecarà acta de les sessions i aquesta serà pública i
accessible des del web municipal amb compliment en tot cas de la Llei de
Protecció de Dades de caràcter personal>

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

Article 35. Drets dels membres electes

S'afegeix un apartat, lletra i), que estableix que els membres electius que no
tinguin responsabilitat de govern quan no exerceixin les seves responsabilitats
amb dedicació exclusiva ni parcial tenen dret a percebre assistència per la
concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col.legiats de I'Ajuntament de
què formin part en la quantia assenyalada pel Ple Municipal.

Aquesta modificació s'ajusta a la literalitat d'allò establert a l'article 75.3 de
la LBRL, és possiblement per això que el ROM no ha previst prescindir de la
frase "de l'Ajuntament de què formin part". Recomanem la seva exclusió,
atès que s'entén que el membre electe ho serà de l'Ajuntament de Sant
Cugat del Vallès.

A banda d'aquesta consideració d'estil, seria recomanable que el ROM
explicités l'obligatorietat de donar publicitat a aquesta "quantia assenyalada
pel Ple Municipal", p€r tal que les remuneracions dels electes, sota el
concepte que escaigui, gaudeixin d'un règim d'absoluta transparència.

Article. 36 Drets funcionals específics dels grups municþals

S'afegeix un últim paràgraf al punt r:

3



@
OFICINA

CATALUNYAOE

<Així mateix, disposaran per a cada membre electe que ho sol.liciti d'equip
informàtic, línia de telèfon mòbil amb accés a internet i adreça electrònica de

forma individualitzada. >

En relació amb aquest dret d'ús i gaudi dels dispositius i mitjans, seria
recomanable que el Consistori preveiés un reglament que contingués el registre
d'aquest dispositius, les condicions d'ús i les possibles sancions per mal ús.

Entenem que la previsió genèrica d'ús dels recursos municipals amb austeritat,
pot ser ja està prevista al Codi de Conducta dels membres electes i personal

directiu (previst dins de la política d'integritat del Consistori però al qual no
hem pogut tenir accés), no obstant això, considerem que aquesta previsió al
ROM justifica per sí mateixa el desenvolupament d'un manual d'ús d'aquest
mitjans i les mesures que d'un mal ús es podrien derivar.

Barcelona, 15 de març de zotT

Mar Cardona Martínez
Tècnic jurista Vistiplau

Rosa M. Pablo
Cap d'àrea Legislació i
assumptes
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