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AL.LEGACIONS DE L'OFICINA ANTIFRAU DE CIITALUI{YA AL
REGI-AMENT DEL CONSELL MUNICIPAL PER A I-A CON\/TTIENCIA
DE \rII-AFRANCA DEL PENEDÈS

Consideracions Preliminars

La Constitució conté, en el seu article g.z el mandat adreçat a tots els poders
públics de "facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política,
econòmica, cultural i social". Així mateix, l'article 23 reconeix als ciutadans el
dret fonamental a participar en els assumptes públics. El foment de la
participació social en les polítiques públiques, així com de la participació
individual i associativa en els àmbits cívic, social, cultural, econòmic i polític, és

igualment reconegut a l'article 49 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.

Alhora, Ia partícipació ciutadana en els afers públics constitueix un principi
general bàsic de les Administracions Públiques: així ho preveu I'article g.S de la
Llei 3o/t9gz, de z6 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i Procediment Administratiu Comú (Llei go/r992) quan prescriu que
en llurs relacions amb la ciutadania,les Administracions Públiques han d'actuar
conforme als principis de transparència i participació.

Al seu torn, l'article zz.z de la Llei z6lzoto, de 3 d'agost de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya (Llei z6f zoro) , en
el marc del dret dels ciutadans a una bona administració, imposa a les
administracions públiques de Catalunya el mandat de fomentar la participació
ciutadana en els actuacions administratives de llur competència, per tal de
recollir les propostes, els suggeriments i les iniciatives de la ciutadania,
mitjançant un procés previ d'informació i debat. I, d'acord amb l'article 3r.z
(setè i vuitè) del mateix text normatiu, les Administracions Públiques de
Catalunya compleixen les funcions que tenen atribuides i actuen d'acord amb
els principis generals de transparència i accessibilitat, i participació ciutadana,
entre d'altres.
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La transparència, en conseqüència, constitueix un pressupòsit ineludible per a
facilitar Ia participació ciutadana. En aquest sentit, trobem fonament als
articles 7o bis i rz3.r c) LRBRL i 4B.z b) i 6z TRLMRLC que fan esment als
procediments complementaris de partícipació ciutadana que poden integrar
l'estructura municipal.

La present iniciativa normativa de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès,

exercida dins l' àmbit de les competències que li són pròpies, constitueix, doncs,
una manifestació de la voluntat de complir en concret amb aquest deure
constitucional.

El present Reglament que es sotmet a informació pública porta causa l'acord del
Ple de I'Ajuntament de data z9 de setembre 2o1S, pel qual, reunit en sessió

ordinària, aprova inicialment el Reglament. Aquesta norma és adoptada a

l'empara de la facultat que l'article 6z.t TRLMRLC reconeix al Ple Municipal,
segons la qual es poden crear òrgans de participació sectorial en relació als

àmbits d'actuació pública municipal que per llur naturalesa ho permetin.

L'aprovació del Reglament objecte d'estudi té com a immediat precedent

normatiu local de referència, el Reglament del Consell Municipal sobre la
Convivència i el Reglament del Consell Municipal sobre la Policia Comunitària
de Vilafranca del Penedès, aprovats ambdós pel Ple de l'Ajuntament amb data
z3 de setembre de zoo3.

Donades les similituds d'ambdós reglaments, el Ple de I'Ajuntament amb data
zg de setembre 2015 decideix unificar els dos textos normatius en un de sol i
aprovar inicialment el Reglc;rnent del Consell /Munícþøl per a Ia
Conuíuèneío,.

L'Oficina Antifrau de Catalunya creada mitjançant la Llei r4lzoo8, del 5 de

novembre, va néixer com a Institució específicament dirigida a preservar la
transparència i la integritat de les administracions i del personal al servei del
sector públic de Catalunya.

És, per tant, en compliment d'aquesta missió, que I'Oficina Antifrau desplega la
seva potestat indicativa adreçant-se als poders públics amb propostes i
recomanacions sobre disposicions normatives vigents o en tràmit d'aprovació,
com les que exposem a continuació.
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Aspectes generals. Capítol III. Composició

Article 3er. Secretari/ària

Segons aquest article 3er, paràgraf cinquè:

"Són membres del Consell per a la Convivència...:

Secretari/ària:

Una persona amb dependència funcionarial o laboral de l'Ajuntament,
amb veu però sense vot.

La figura del Secretari/ària és d'evident importància, en tant que recauen en
aquesta rellevants funcions de documentació (acta de les sessions;
comunicacions), assessorament i de suport tècnic i administratiu necessaris per
al bon funcionament de l'òrgan. Algunes d'aquestes funcions, a més, comporten
I'exercící de potestats píùlíques. Així per exemple, la facultat d'emetre
Certificats sobre els acords específics adoptats en les sessions de Consell.

Tenint en compte aquesta descripció de funcions, a priori, per la definició que
l'article 3er, paràgraf 5è en fa sobre la figura del Secretari o Secretària, sobre el
fet que les seves funcions poden recaure en personal laboral, hem de manifestar
que d'acord amb la legislació aplicable, aquestes funcions han de recaure
exclusivament en personal funcionari.

Sense ànims de ser massa prolífics amb la nostra argumentacií, a continuació,
fonamentem la nostra afirmació, en el següent recull normatiu i que il.lustrem
mitjançant els preceptes que exposem a continuació:

En primer lloc,l'article 8 del Text Refós de la Llei de I'Estatut Bàsic de l'Empleat
Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 5lzot5, de 3o d'octubre, ens regula,
concretament, el concepte i classe d'empleats públics. I estableix la següent
classificació:

"Article 8. Concepte i classes d'empleats públics.

1. Són empleats públics aquells que desenvolupen funcions retribuides en
les Administracions Públiques al servei de I'interès general.
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2. Els empleats públics es classifiquen en:
a. Funcionaris de carrera.
b. Funcionaris interins.
c. Personal laboral, ja sigui fixe, per temps indefinit o temporal.
d. Personal eventual.

En segon lloc, l'article 9 del TRLEBEP ens defineix en particular, eü€ s'entén
per funcionari públic de carrera, i diu així:

"Article 9. Funcionaris de carrera.

1. Són funcionaris de carrera aquells que, en virtut de nomenament legal,
estan vinculats a una Administració Pública per una relació estatutària
regulada pel Dret Administratiu per a l'exercici de serveis professionals
retribuits amb caràcter permanent.

2. En qualsevol cas, l'exercici de les funcions que impliquin la participació
directa o indirecta en l'exercici de les potestats públiques o en la
salvaguarda dels interessos generals de I'Estat i de les Administracions
públiques correspon exclusivament als funcionaris públics en els termes
que a la llei de desenvolupament de cada Administració pública
s'estableixi."

El precepte citat ens concreta que I'exercici de potestats públiques correspon
única i exclusivament als funcionaris públics. En aquest sentit, I'article 9.2. ja
ens dóna certa informació del perquè les funcions a exercir pel Secretari o

Secretària, no poden recaure en personal laboral sinó que han de recaure
expressament en personal funcionari.

Suggerim, en conseqüència, que sigui reconsiderada la redacció de l'article 3
paràgraf cinquè, del Reglament objecte d'estudi, en el sentit d'indicar que la
funció de Secretari o Secretària del Consell Municipal, només pot ser duta a
terme per personal que tingui la condició de funcionari públic de l'Ajuntament
de Vilafranca del Penedès.
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En relació amb la transparència i l'accés a la informació

Publicitat de les sessions, convocatòries i actes.

El capítol IV del Reglament objecte d'anàlisi regula el funcionament del Consell
Municipal per a la Convivència de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

En relació amb el mateix, convé analitzar concretament els articles del
Reglament referents a la conuocatòrio i a Ia publicitat de les sessfons del
Consell i de les Actes. En particular, ens referim a l'article 9 que regula la
conuocqtòrio. de /es Sessrons i l'article t4 referent ala publicitat de les Actes.

L'article g del Reglament exposa:

"Les sessíons del consell són convocades pel seu president o

presidenta, amb una antelació mínima de quinze dies naturals, adjuntant
l'ordre del dia, el qual és elaborat a iniciativa de la presidència i tenint en

compte també les possibles propostes dels membres del Consell. Es faran
servir a I'efecte de co¡tuocøtòríø fotes les eines que ofereixen les

tecnologies de la informació i la comunicació. A la convocatòria s'hi
adjuntarà en format digital copia de les propostes d'acord, de reglaments
o documentació que s'hagi de tractar en la sessió".

Al seu torn, I'article r4 regula el següent:

"La persona que faci de secretari/ària del Consell aixecarà I'acta de les

reunions, que s'aprovarà en la reunió següent, i redactarà els informes,
dictàmens i el total de la documentació que sigui emesa pel Consell. Ies
actes del Consell serø;n docutnents públícs, es publícørøn a la
pàgina web de l'Ajuntament i podran ser consultades per qualsevol
persona interessada.

Les actes hauran de contenir el llistat de persones presents en la
convocatòria, amb indicació del grup o entitat a què representen si es

dóna aquesta representació, una síntesi de les intervencions, les

circumstàncies, lloc i temps en què s'hagi celebrat, així com els punts de

l'ordre del dia, forma i resultat de les votacions i els continguts dels

acords.

Les actes hauran d'anar signades pel/per la secretària amb el vist-i-plau
del/la president/a del Consell Municipal de Convivència i Policia
Comunitària i seran aprovades en la sessió posterior".
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En atenció als dos preceptes exposats ad supro, i que hem volgut reproduir en la
seva totalitat, observem que d'acord amb el principi de transparència i accés a la
informació, les actes seran documents públics, i es publicaran a la pàgina web
de l'Ajuntament.

Tanmateix, atenent al que preveu l'article t56.2 del TRLMRL, considerem que

com a mesura desitjable, que al igual que les actes, les sessions haurien de tenir
un caràcter públic, a fi i efectes, que siguin conegudes per la ciutadania. En
aquest sentit, d'acord amb el que regula I'article l^g6.z del TRLMRLC, que
preveu que també seran publiques les sessions dels òrgans de participació,
suggerim que s'addicioni a l'article 9 del Reglament el caràcter públic de les

sessions.

Addicionalment, i en particular respecte de la publicitat de les actes, l'Ofìcina
voldria manifestar una sèrie de consideracions:

En primer lloc, trobem a faltar que els preceptes i, concretament l'article r4
abans referenciat, tot i exposar la publicitat de les actes de les sessions en el web

municipal, no fa extensiva aquesta publicitat així com la dels acords adoptats, a
la generalitat de la ciutadania mitjançant Iø seua publíco.cíó ítntnedío,ta en

el web municipal.

Per tal de donar cabuda a la publicació immediata, suggerim es tingui en

consideració I'article 6 relatiu a les obligacions de transparència, que regula la
Llei tglzor4, del zg de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.

Concretament, el referit precepte al seu apartat 6.t.b) exposa que s'ha de

garantir que la informació a què fa referència la lletra a) (del mateix article 6)
s'ha de difondre de manera constant i ha de ser actualitzada permanentment,
amb la indicació expressa de la data en que s'ha actualitzat per darrera vegada i,
si és possible, de la data en què s'ha de tornar a actualitzar.

En funció d'aquest article, entenem, que per raons de transparència és

aconsellable que la publicació de les actes tingui lloc de forma immediata, amb
independència de quina sigui la posterior data d'aprovació de l'acta, atès que

l'establiment de llur aprovació com a condicionant per a fer efectiu el lliure
accés a la informació, comportaria necessàriament buidar el contingut essencial

del dret de la ciutadania a conèixer la informació complerta, veraç i actual en

mans de les Administracions públiques.
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La fìnalitat i garantia que persegueix la transparència administrativa podria
veure's frustrada si exigís esperar al moment de I'aprovació de l'acta, per a fer
efectiu el dret dels ciutadans a conèixer el seu contingut.

És per aquest motiu, que per raons de transparència, com ja hem avançat, és

necessari que la publicació dels acords presos en la sessió plenària, tingui lloc de

forma immediata, amb independència de quina sigui la posterior data
d'aprovació de l'acta que els conté.

A la llum del que hem acabem de manifestar, concloem exposant que a fi i efecte

de garantir una necessària i actual visibilitat de l'activitat duta a terme per
l'òrgan de participació que regula el Reglament, suggerim incloure el següent
paràgraf (en cursiuc) a l'actual text de l'article r4 del Reglament.

- La persona que faci de secretari/ària del Consell aixecarà l'acta de les

reunions, que s'aprovarà en la reunió següent, i redactarà els informes,
dictàmens i el total de la documentació que sigui emesa pel Consell.

En un termini màxim de 3o dies hàbils a comptar del següent a Ia data
de celebració de Ia sessió, de les actes de les sessfons, tant ordinàries
com extraordinàries, shan de trametre a tots els membres del plenari i
publicar íntegromenf, sens perjudici de la seva posterior aprovació. Les

actes del Consell seran documents públics, es publicaran a la pàgina web

de l'Ajuntament i podran ser consultades per qualsevol persona

interessada.

Val a dir que la transparència és un instrument que ha de permetre que la
ciutadania disposi d'aquella informació necessària per avaluar la gestió dels

poders públics. Només en la mesura que aquesta eina serveixi eficaçment a dita
finalitat, podrà considerar-se assolida una fita de bona governança,

característica de les democràcies més avançades.

Barcelona, 15 de Desembre de zor5

Susanna i Olmos Òscar Roca

ITècnica J
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