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AL�LEGACIONS DE L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA AL PROJECTE DE 
REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS DE 
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 
 
 
 
Consideració preliminar 
 
La Constitució conté, en el seu article 9.2, 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 43 de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya. 
 
Al seu torn, els articles 69.1 LRBRL i 154.1 TRLMRLC estableixen que «[l]es 
Corporacions locals han de facilitar la més àmplia informació sobre la seva 
activitat i la participació de tots els ciutadans en la vida local». Així mateix, 
els articles 123.1 c) LRBRL i 48.2 b) i 62 TRLMRLC fan esment als 
procediments i òrgans complementaris de participació ciutadana que poden 
integrar l’estructura municipal. 
 
La present inciativa normativa de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, 
exercida dins l’àmbit de les competències que li són pròpies, pot ser 
considerada una manifestació de la voluntat de complir en concret amb 
aquest deure constitucional. 
 
El Reglament ara sotmès a informació pública porta causa immediata de 
l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 24.04.2012, que aprova inicialment 
el Reglament i que és adoptat a l’empara de la facultat que li és reconeguda 
a l’article 62.1 TRLMRLC. 
 
L’aprovació del Reglament té com a precedent normatiu de referència el 
Text refós del Reglament de participació ciutadana de l’Ajuntament de 
l’Hospitalet de Llobregat, publicat al BOPB núm. 149, de data 22 de juny de 
2000 i al DOCGC núm. 3181, de 12 de juliol del mateix any, l’objectiu del 
qual es concreta en facilitar la més àmplia informació sobre activitats i 
gestió municipals, així com garantir la participació dels ciutadans, 
ciutadanes, associacions i entitats a la vida local. Aquest objectiu fou palès 
en la regulació no només dels mitjans i sistemes d’informació col�lectius o 
del dret a la informació individual, sinó també de la participació ciutadana, 
tant des de la vessant individual com col�lectica. 



 

Pàgina 2 de 4 
 

 
És precisament en el sí de la participació col�lectiva on s’encabeix la 
participació directa dels ciutadans i ciutadanes en òrgans municipals i, per 
tant, la creació d’òrgans de participació sectorials en els diferents àmbits 
d’actuació pública municipal, amb la finalitat d’integrar-hi els ciutadans i 
ciutadanes, així com les associacions i entitats en els afers municipals.  
 
Per al compliment dels anteriors objectius fixats, i a mode de consideració 
general, cal elogiar la creació, pel Ple de l’Ajuntament, de Consells 
Sectorials de Participació, entesos com a òrgans complementaris de 
participació, informació, proposta, consulta i assessorament de la gestió 
municipal, en la mesura que persegueixen canalitzar la participació dels 
ciutadans i ciutadanes en els diferents afers que són competència de 
l’Ajuntament, mitjançant l’elevació de recomanacions envers iniciatives 
municipals del sector que els afecti, propies del Consell, tal i com s’expressa 
als articles 33 a 37 del referit Text refós del Reglament de participación 
ciutadana de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. 
 
Tanmateix el Reglament, d’acord amb el seu Preàmbul, persegueix donar 
compliment a la normativa sectorial en matèria de Serveis socials, entre la 
que cal mencionar especialment la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis 
socials, que al seu article 5e) es refereix al principi de participació cívica, 
segons el qual, el funcionament dels serveis socials ha d'incorporar la 
participació de la ciutadania en la programació, l'avaluació i el control, 
alhora que cal garantir la participació dels usuaris en el seguiment i en 
l'avaluació de la gestió dels serveis, i el Decret 202/2009, de 22 de 
desembre, que desenvolupa allò disposat als articles 49 i ss. de la Llei 
12/2007, sobre els òrgans de participació i de coordinació del sistema català 
de Serveis Socials, entre els quals es preveu la constitució de consells 
municipals de serveis socials als ajuntaments que estiguin legalment 
obligats a prestar serveis socials (articles 54 de la Llei 12/2007 i 24 i ss. del 
Decret 202/2009). 
 
 
En relació a la transparència i l’accés a la informació 
 
(i) Entre les funcions del Consell municipal de Serveis socials de 

l’Hospitalet de Llobregat, l’article 3  f), preveu la d’«[a]provar, si 
escau, el reglament de funcionament intern del Consell Municipal de 
Serveis Socials». A aquesta atribució fa referència, amb els mateixos 
termes, l’art. 24.2 e) del Decret 202/2009, en relacionar les funcions 
que duran a terme els consells municipals de serveis socials en els 
casos en què el municipi no disposi de cap regulació de llurs funcions, 
tot i que el Reglament municipal afegeix l’expressió «si escau», per la 
qual cosa aquesta atribució esdevé d’exercici potestatiu.  
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En qualsevol cas, cal tenir present, en virtut del principi de 
transparència i accés a la informació, que en cas de ser aprovat el 
referit reglament de funcionament intern, serà imprescindible la seva 
publicació, a efectes d’assegurar el seu coneixement per part de la 
ciutadania. 
 

(ii) Es valora positivament, en virtut també del principi de transparència i 
el dret d’accés a la informació, el caràcter públic de les sessions dels 
òrgans del Consell, tal i com prescriu expressament per al plenari 
l’article 19 del Reglament, com també, per remissió al mateix, els 
articles 22.5 in fine i 24.3 in fine del Reglament, per a la Comissió 
permanent i les Taules sectorials, respectivament.   

 
(iii) L’article 20.4 in fine del Reglament estableix que «[l]es actes de les 

sessions seran de lliure accés als ciutadans i ciutadanes, un cop 
aprovada [sic] pel Plenari, per mitjà de la seva publicació a la pàgina 
web municipal.»   
 
El precepte sembla prima facie respectar les exigències que imposa el 
principi de trasparència en determinar el dret de la ciutadania a 
l’accés al contingut de les actes.  
 
Tot i això, la finalitat i garantia que persegueix la transparència 
administrativa podria veure’s aquí frustrada, en la mesura que cal 
esperar al moment de l’aprovació de l’acta per a fer efectiu el dret 
dels ciutadans i ciutadanes a conèixer el seu contingut.   
 
En efecte, i tenint en compte que el Plenari es reuneix en sessió 
ordinària un cop l’any (art. 15 Reglament), així com que l’«acta de la 
sessió s’aprovarà, com a norma general, en la següent sessió 
plenària.» (art. 20.3 Reglament), la redacció del precepte contingut a 
l’art. 20.4 in fine pot comportar una demora en l’exercici del dret a 
accedir a la informació de fins a un any, és a dir, amb molta 
posterioritat a l’adopció i als efectes dels acords presos, per la qual 
cosa el condicionant de l’aprovació de l’acta per a fer efectiu el lliure 
accés a la informació comporta necessàriament buidar el contingut 
essencial del dret de la ciutadania a conèixer la informació complerta, 
veraç i actual en mans de les Administracions públiques. 
 
Així doncs, raons de transparència fan aconsellable 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. 
 
En aquest sentit, i a fi i efecte de garantir una necessària i actual 
visibilitat de l’activitat duta a terme per l’òrgan de participació que 
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regula el Reglament, suggerim la següent redacció alternativa del 
text de l’article 20.4 del Reglament: 
  
«4. En un termini màxim de 30 dies hàbils a comptar del següent a la 
data de celebració de la sessió, les actes de les sessions, tant 
ordinàries com extraordinàries, s’han de trametre a tots els membres 
del plenari i publicar íntegrament a la pàgina web municipal, amb la 
finalitat de garantir el lliure accés als ciutadans i ciutadanes.» 

 
INDICACIÓ: 
 
 
Atès que l’article 20.4 in fine del Reglament estableix que «[l]es actes de 
les sessions seran de lliure accés als ciutadans i ciutadanes, un cop 
aprovada [sic] pel Plenari, per mitjà de la seva publicació a la pàgina web 
municipal», l’efectiu accés de la ciutadania al contingut dels acords presos 
pot demorar-se en el temps fins al punt de menyscabar llur dret a accedir a 
una informació actual d’interès, per la qual cosa es proposa la modificació 
del text del precepte en el següent sentit: 
 

«4. En un termini màxim de 30 dies hàbils a comptar del següent a 
la data de celebració de la sessió, les actes de les sessions, tant 
ordinàries com extraordinàries, s’han de trametre a tots els 
membres del plenari i publicar íntegrament a la pàgina web 
municipal, amb la finalitat de garantir el lliure accés als ciutadans i 
ciutadanes.» 

 
 

 
 
 
 
 
Barcelona, 18 de maig de 2011 
 
 

Vist-i-plau 
  
 
 
 
Òliver Garcia Muñoz    Òscar Roca Safont 
Tècnic       Cap d’Àrea de legislació  

i assumptes jurídics 
 


