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AL.LEGACIONS DE L'OFICINA AITTIFRAU DE CATALUNYA. AL
REGI.AMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE L'AJUNTAMENT
DE CAI-AFELL

Consideracions preliminars

Mitjançant un anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
el zo.o9.zor7 l'Ajuntament de Calafell ha sotmès a informació pública l'acord
d'aprovació inicial del Reglament de participació ciutadana de l'Ajuntament de

Calafell, per un termini de trenta dies, dins del qual es pot examinar I'expedient
i presentar, si escau, al.legacions.

L'Oficina Antifrau de Catalunya, creada mitjançant la Llei t4lzoo8, 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; en compliment d'aquesta funció, I'article 13 de les

Normes d'actuació i de règim interior de I'Oficina Antifrau de Catalunya assigna

a la Direcció de Prevenció la funció de formular al director 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.

És en aquest marc que, un cop analitzat el projecte de reglament de participació
ciutadana de l'Ajuntament de Calafell, es formulen un seguit de recomanacions
a la corporació local esmentada, estrictament i exclusiva en el marc de les

funcions específicament assignades a l'Oficina per la Llei t4f zoo8, del 5 de

novembre i també per la Lleitglzor4, del z9 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern (específicament article 75) perquè es

puguin tenir en compte quant a I'aprovació definitiva de la norma projectada.

Abans d'articular algunes consideracions concretes sobre l'articulat del projecte,

hem de fer, però, una observació inicial, precisament quant a les previsions de la
normativa sobre transparència.

En aquest punt hem de constatar que, tot i que entenem que l'objecte del
Reglament es projecta en part sobre matèries regulades per la normativa sobre
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transparència, en el projecte gairebé no hi ha esments o remissions a la
normativa d'aplicació. Tot i que potser aquestes remissions no serien
necessàries, ja que les previsions de rang legal s'han d'aplicar riecessàriament,
caldria que la corporació local valorés si, en alguns punts, un esment sobre les
previsions de la normativa sobre transparència podria contribuir a una major
seguretat jurídica i claredat de la norma projectada.

fítol L Disposicüons g enerøls

1. L'article 3 del projecte enumera els drets ciutadans que l'Ajuntament vol
promoure mitjançant la norma projectada; l'article 5.2 del Reglament,
aparentment sense relació directa amb l'apartat anterior, determina
textualment que:

'!.2. LAIcaIde o lAlcaldessa pot designar, en uirtut de les seues capocitats, a ciutadans,
ciutadanes i/o entitats ciutadanes, inscrites al Registre municipal, per desenuolupar comeses

específi.ques en representació de IAIcaIdia en el afers que els siguin encarregats

Aquesta designació ha de tenir una durada determinada, ha de ser sense retribució i depèn de

lAlcaldia o, en eI seu ces, de Ia Regidoria designada."

Tot i la rellevància que té aquesta previsió, ja que perrhet "encarregar"
determinats "afers" a la ciutadania, que actuarà com a "representant" de

l'alcaldia, entenem que la previsió reproduida resulta excessivament genèrica i
indeterminada, fins i tot quant a la terminologia emprada, cosa que dificulta la
comprensió de l'abast del precepte i la determinació dels mecanismes previstos
per I'ordenament jurídic a partir dels quals es preveu formalitzar la designació.

Efectivament, el precepte parla de designació, de comeses específiques, d'afers
que siguin encarregats, de representació de I'alcaldia, que la designació depèn
de l'Alcaldia o, en el seu cas, de la Regidoria designada, amb un llenguatge que
en part no s'adequa estrictament al comunament utilitzat en l'àmbit del dret
administratiu, cosa que dificulta la comprensió del precepte.

En suma, un precepte que podria semblar excessivament genèric i indeterminat,
que es construeix a partir d'uns conceptes de significat també imprecís, i que

d'altra banda configura una designació que semblaria absolutament
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discrecional, ja que l'únic requisit del designat representant de l'Alcaldia és que
tingui capacitats (concepte també indeterminat).

Aquesta Oficina recomana que la corporació local revisi les previsions de
l'article reproduit tenint en compte les consideracions anteriors.

2. Tenint en compte les previsions de la Llei r9f zot4, del z9 de desembre,
hem de cridar l'atenció que, entre d'altres, el projecte fa referència als drets de
ser rebut en audiència pels representants electes (article 9.1 Ð) i de ser rebut
pels regidors i les regidores municipals, així com pel personal tècnic de la
Corporació (article 6.r).

Es recomana que en aquest punt es tinguin en compte les previsions legals sobre
transparència de les agendes oficials, previsions a les quals es podria valorar si
es fa una remissió en la norma projectada.

Títol II. El dret de lø. cíutø'do;níø o.lø ínþnnø.cíó

htblíeítøt ø'ctíuo.

La publicitat activa, objecte d'una àmplia regulació en la norma projectada, s'ha
de produir en el marc de la normativa vigent i específicament en la normativa
sobre transparència.

Recomanem que es valori un esment específic en aquest punt a la normativa
sobre transparència (en aquest moment específicament la Llei r9f zot4, del z9
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern),
remissió que permetrà visualitzar l'aplicació de les obligacions legals més enllà
de les que s'ha considerat oportú incorporar al reglament.

TítoI III. El dret de lø cíutø'dønía ø lø pørtícípøeíô

7. El dret de petíeíó

Atesa la terminologia utilitzada en el projecte de norma i la generalització de la
utilització del terme "petició", voldríem recordar que, stricto sensu, a nivell
normatiu els termes "sol.licitud" i "petició" no fan referència a la mateixa
realitat jurídica, i que la utilització del terme "petició" en principi ens ha dur a
pensar en l'exercici del dret (fonamental) de petició, dret absolutament defìnit a
nivell constitucional, estatutari, legal i reglamentari, i regulat a nivell de llei
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orgànica per la Llei orgàníca 4lzoot, de tz de novembre, reguladora del dret de

petició.

Recordarem que l'article 29.5 de I'Estatut d'Autonomia de Catalunya determina
que:

"Totes les persones tenen dret a dirigir petdcions i a plantejar queixes, en la forma i amb els
efectes que estableixen les lleis, a les institucions i l'Administració de la Generalitat, i també als
ens locals de Catalunga, en matèries de les competències respectiues. La IIei ha d'establir les
condicions d'exercici i els efectes d'aquest dret i les obligacions de les institucions receptores."

L'exercici del dret d'accés a la informació pública no constitueix, per exemple,
exercici del dret de petició, sinó exercici d'un dret subjectiu reconegut per
l'ordenament jurídic vigent; per tant, quan es formuli una sol.licitud en exercici
del dret d'accés a la informació pública no s'haurà de seguir el procediment
previst per a l'exercici del dret de petició, sinó el previst en la normativa sobre
accés a la informació pública.

Tenint en compte les consideracions anteriors es recomana que es revisin les
previsions de la norma projectada en aquest punt per determinar en quins punts
es fa referència a un veritable exercici del dret de petició (peticions stricto
sensu) i en quins punts es fa referència a sol.licituds que pugui formular la
ciutadania emparades en la titularitat de drets subjectius i, per tant, no incloses
en el dret de petició.

2. Dret d'øccês a lø. ínfonnøeíô públíea í tenníní per resoldre

En línia amb les consideracions anteriors hem de manifestar que quant a

aquelles sol.licituds a què fa referència el projecte de norma que es produeixin
en exercici del dret d'accés a la informació pública, caldria tenir en compte les

previsions de la Llei tglzot4, de zg de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, entre d'altres les þrevisions sobre terminis de

I'article 33, eue preveu que les sol'licituds d'accés a la informació pública s'han
de resoldre en el terrnini d'un mes, a comptar del dia següent a la recepció de

la sol.licitud.

Cridem I'atenció sobre el fet que el termini de 3o dies (hàbils) no coincideix amb

el termini d'un mes, sinó que el primer és força més llarg que el segon, i sobretot
a partir de l'entrada en vigor de les previsions de l'article 3o de la Llei ggf zot5,
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d'r d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

Tftol IV. Lø p ortíeíp øcíó de Ie s entítøts cíut ø'do;ne s

Reconeíxentettt, definícíô í drets de les entítøts eíutødønes. El
Regístre Munícíp ø.I d' Entítøls Cíuto,døne s

D'acord amb l'article S1.1 del projecte, el Registre Municipal d'Entitats
Ciutadanes (RMEC) és creat per l'Ajuntament de Calafell a fi i efecte que a les

entitats i associacions se'ls reconegui i garanteixi els drets previstos en

aquest Reglament.

Al marge de constatar que, en general, el reconeixement i garantia dels drets
subjectius previstos per l'ordenament jurídic no es pot condicionar a la
inscripció en determinat registre, com semblaria suggerir la redacció de l'article
esmentat (pensem, per exemple, en els relacionats amb l'accés a la informació
pública), caldrà fer una observació en relació amb l'especial estatut que sembla
que es voldria atorgar a aquestes entitats a partir de la norma projectada(art. 4z
i seg.).

Si aquestes entitats ciutadanes es poden encabir en la definició de grups

d'interès en els termes de la Llei Lgf 2or4, de z9 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, s'hauran de tenir en compte les

previsions normatives en aquest punt.

Es recomana, doncs, que es revisin les previsions corresponents, tenint en

compte les observacions formulades.

6 de novembre de zorT

Pêrez Pablo i Olmos

cap i Assumptes Jurídics Tècnica de
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