
Oficina Antifrau
de Catalunya

Al-legacions de I'Oficina Antifrau de Catalunya a
I'aprovacio inicial del Reglament de participacio
ciutadana de I'Ajuntament de Reus

En la Sessio ordinaria celebrado el dia 11 de febrer de 2019 el Ple de

I'Ajuntament de Reus va aprovar inicialment el Reglament de Participacio

Ciutadana.

El text se sotmet a informacio publica pel termini de trenta dies, d'acord amb

la publicacio de I'edicte corresponent al Butlletf Oficial de la Provfncia de

Tarragona (en endavant BOPT), de 21 de febrer de 2019. La corporacio tambe

va donar publicitat al termini d'exposicio publica mitjan^ant publicacio al

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (en endavant DOGC), num. 7818,

de 26 de febrer de 2019 i al tauler electronic d'edictes de I'Ajuntament.

Les observacions i els suggeriments de I'Oficina Antifrau de Catalunya (en

endavant OAC) al text proposat s'emeten a I'empara dels articles li 3 de la

Llei 14/2008, del 5 de novembre, de I'Oficina Antifrau de Catalunya (en

endavant LOAC), aixf com de I'article 13.2 d) de les Normes d'actuacio i regim

intern de I'OAC segons el qual correspon a la Direccio de Prevencio formular

al director o directora de I'Oficina propostes i recomanacions sobre

disposicions normatives vigents o en tramit d'aprovacio perque les elevi al

Parlament, al Govern, als ens locals i, en els termes en que la normativa ho

permeti, a les institucions i els organismes estatals, comunitaris i

internacionals.
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Les al-legacions que formulem a continuacio pretenen incidir particularment
en aquells aspectes de la disposicio normativa projectada que, directament o

indirecta, guarden relacio amb els ambits 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 publics.

En aquest marc, les consideracions que expressem tot seguit son

essencialment observacions de caracter tecnic i reflexions sobre algunes

previsions del reglament que, al nostre judici, podrien no resultar

suficientment clares. 1 tot aixo amb la voluntat de prestar servei a

I'Ajuntament de Reus en aquest tramit d'informacio publica sobre una norma

que aprova un reglament de participacio ciutadana que, com recorda

I'exposicio de motius del text projectat, especialment en el seu tftol II, incideix

directament sobre la qualitat democratica en les arees de transparencia, bon

govern i govern obert.

1. Consideracions previes
Abans d'analitzar I'articulat del reglament, voldn'em formular algunes

consideracions sobre la publicitat i I'accessibilitat del text, sens dubte

elements centrals per garantir I'eficacia real de I'exposicio publica i donar

compliment al principi de transparencia recollit a I'article 129.5 de la Llei

39/2015, d'l d'octubre, del procediment administratiu comu de les

administracions publiques (en endavant LPAC), el qual es concreta en

I'obligocio per part de les administracions publiques de possibilitar que els

potencials destinataris tinguin una participacio activa en I'elaboracio de les

normes.

1.1. Transparencia

La publicacio dels projectes de disposicions administratives de caracter

general al DOGC, el BOP i el tauler d'edictes municipal, que sovint es

produeixen en moments diferents, pot donar peu a confusio a I'hora de

determinar I'inici del comput del termini d'informacio publica. En aquest

sentit, considerem una molt bona practico que en I'anunci s'especifiqui, tal i

com fa I'Ajuntament de Reus, a partir de la data de quina de les publicacions
comen?ara a correr el termini.
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Aixi mateix, al nostre entendre, la decisio d'agafar com a referencia "I'endema

de I'ultima publicacio als butlletins oficials" es I'opcio que es troba en mes

consonancia amb la normativa, ates que I'article 63 del Decret 179/1995,de

13 de juny, pel qual s'aprova el Regloment d'obres, activitats i serveis dels ens

locals (en endavant ROAS), utilitza una conjuncio copulotiva en el seu

enunciat, per la qual cosa s'ha d'entendre que el termini d'informacio publica

no pot iniciar el seu comput fins que s'ha donat compliment, en la seva

totalitat, a la condicio fixada per la norma. Es a dir, fins que I'anunci estigui

publicat
"al butlletf oficial de la provincia, al Diari Oficial de la Generalitat de

Catalunya, a un dels mitjans de comunicacio escrita diaria i en el tauler

d'anuncis de la corporacio". De manera similar, i pel que fa a les ordenances

fiscals, s'ha pronunciat el Tribunal Suprem en diverses ocasions, entre d'altres

en Sentencia de la Sala Contenciosa Administrativa de 27 de juny de 2006.

D'altra banda, tot i que la regla general en relacio amb el comput de terminis

es la de computar dies habils, per a major claredat en relacio amb ciutadans

que en principi no han de tenir coneixements juridics, es aconsellable

especificar que el comput ho es de dies habils comptats a portir de I'endema

de la publicacio. Aquesto practica contribueix a refor^ar lo seguretatjuridica i

la transparencia, ambdos principis de bona regulacio recollits a I'article 129

de la LPAC.

1.2. Accessibilitat

Pel que fa al contingut dels anuncis esmentats destaca el fet que I'edicte

publicat conte un enlla? al text fntegre del projecte de reglament aprovat pel

Ple.

Si be, o diferencia del que succeeix amb I'aprovacio definitiva, ni I'article 178.1

del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refos de

la Llei municipal i de regim local de Catalunya (en endavant TRLMRLC), ni els

articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del

regim local (en endavant LRBRL), no especifiquen la necessitat de publicar

conjuntament amb I'edicte el text aprovat inicialment, des de I'OAC ho

considerem una molt bona practica, en la mesura que refor^a la publicitat

activa i facilita I'acces al document.
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Destaca tambe que, en compliment del que determinen els articles 83.2 i 133

de la LPAC, aixi com el 10 de la LTAIPBG, els edictes indicaven el lloc de

consulta del text, tant en suport paper com en format electronic; des de

I'Oficina hem constatat que el text es trobava disponible de forma fdcilment

occessible, tant a traves de I'enlla^ com a troves del web municipal, a partir
del dia 26 de febrer. La qual cosa tambe esta en consonancia amb I'article 6

de la LTAIPBG que, pertal de fer efectiu el principi de transparencia, afegeix

el deure d'organitzar la informacio publica de manera que sigui fdcilment

accessible i comprensible per a les persones i que en faciliti una consulta agil i

rapida per mitja d'instruments de cerca dotats de les caracteristiques

tecniques que ho garanteixin.

2. Publicitat activa

En relacio amb I'article 12, el qual regula les obligacions de I'Ajuntament de

Reus en materia de transparencia i publicitat activa, volem recordar que el

desenvolupament reglamentari municipal de la LTAIPBG esta cridat a

ampliar i concretar I'abast de la normativa de transparencia, altrament es

d'interes normatiu escas reproduir obligacions normatives que Ja son

d'imperativa aplicacio a les entitats locals. A mes a mes, cal tenir present que
I'article 6.2 de la LTAIPBG disposa que:

"les obligacions de transparencia

establertes per aquesta llei son mfnimes i generals, i s'entenen sens perjudici
de les que pugui establir d'una manera mes detallada i especffica la legislacio

aplicable."

Es per aixo que convidem a reflexionar sobre la possibilitat d'ampliar les

obligacions de la Corporacio en materia de publicitat activa, per tal

d'incloure-hi altres informacions d'interes general per a la ciutadania que
convingui fer publiques de manera proactiva; per exemple mitjanyant la

publicacio de les resolucions sobre compatibilitat de tot el personal alservei

de I'entitat local.

En aquest sentit, considerem molt positiva la referencia expresso a la

publicitat de les ogendes de treball tant dels carrecs electes com dels

directius. Tanmateix, per tal de completar la regulacio, tombe recomanem

recollir I'obligacio, per part de les autoritats i carrecs publics, de no rebre ni

facilitar I'acces a I'agenda a qui, tenint la condicio de grup d'interes, no

estigui inscrit al Registre de grups d'interes de Catalunya, o eventualment, al
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registre municipal que es cre'f a aquests efectes, ambdos regulats al Decret

Llei 1/2017, de 14 de febrer, pel qual es crea i regula el Registre de grups

d'interes de Catalunya (en endavant DLRGI).

Altrament, es tambe una recomanacio recurrent en els informes emesos per

aquesta Oficina la d'aprofitar els reglaments municipals per desenvolupar el

concepte de informacio sol-licitada amb major frequencia, continguda a

I'article 13.1 h) de la LTAIPBG, aixf com el lapse temporal exigit a aquests

afectes.

Finalment, des de I'OAC tambe solem suggerir que s'aprofiti I'aprovacio

d'aquestes disposicions normatives per tal de fixar terminis especffics pel que

fa a I'obligacio de mantenir la informacio actualitzada, aixf com incorporar la

previsio d'haver d'indicar en el portal de transparencia la darrera i propera

data prevista per a I'actualitzacio de la informacio.

3. Dret d'acces a la informacio publica

L'article 13 del projecte de reglament desenvolupa de forma breu I'exercici del

dret d'acces a la informacio publica. Des d'aquesta Oficina hem reiterat, en

diverses ocasions, que el desenvolupament reglamentari de la tramitacio que

ho de seguir dins I'Ajuntament el procediment previst per a I'exercici del dret

d'acces previst a la LTAIPBG es una de les principals potencialitats de la

normativa local. Per conseguent ens agradaria formular un parell de

propostes.

En primer lloc, proposem regular la creacio d'un formulari electronic especific

i senzill, fdcilment accessible al portal de la transparencia, sempre tenint en

compte que la seva existencia no pot excloure en cap cos el dret que assisteix

la ciutadania de presentar la sol'licitud per qualsevol dels mitjans admesos

per la normativa d'aplicacio. Al nostre entendre, aquesta modificacio

permetria donar un millor compliment a les previsions de I'article 27.2 de la

LTAIPBG, complementant les disposicions de I'article 13.5 del reglament

projectat (que admet la presentacio de sol-licituds d'acces a la informacio

publica per qualsevol mitja valid en dret), en consonancia, no solament amb

I'article 27.1 de la LTAIPBG, sino tambe amb els articles 13,14 i 66 de la LPAC.
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En segon lloc, convindria estudiar la possibilitat d'entrar a regular

detalladament els tramits concrets que seguiran les sol-licituds d'acces a la

informacio dins I'estructura municipal, aixi com la competencia per a

resoldre-les; d'acord amb I'article 32 b) de la LTAIPBG, en el cas de les

adre^ades a I'Administracio local, correspon "als organs que determinen les

normes organitzatives propies i, si no n'hi ha, a I'alcalde o el president, o

I'organ en que aquests deleguin".

4. Bona administracio

L'article 18 del text proposat reconeix a lo ciutadania de Reus el dret a una

bona administracio, definint-lo a traves de la seguent expressio:
"L'Ajuntament de Reus garanteix I'exercici d'una bona administracio oferint

uns serveis de qualitat i indicant clarament les condicions d'acces a aquests

serveis, aixf com els drets i deures dels seus usuaris, de les seves usuaries i de

I'Administracio. L'Administracio municipol compleix amb les funcions que te

atribui'des d'acord amb els principis de transparencia, accessibilitat,

participacio ciutadana, proximitat, imparcialitat, simplificacio, racionalitat

administrativa, proporcionalitat, eficacia i eficiencia, amb I'abast indicat a la

normativa vigent aplicable a la materia".

En relacio amb aixo, recomanem que es tinguin en compte les previsions de

I'article 30 de I'Estatut d'Autonomia de Catalunya (en endavant EAC) que
reconeix el dret a una bona administracio com a principi de dret public i dret

subjectiu de totes les persones; aixf com I'article 41 de la Carta dels Drets

Fonamentals de la Unio Europea, que es pronuncia en la mateixa linia

recollint en part la jurisprudencia del Tribunal de Justfcia de la Unio Europea.

Al nostre entendre, de la lectura conjunta d'aquestes dues previsions es pot
observar que el legislador fixa el concepte de bona administracio en un sentit

lleugerament diferent al contingut en el reglament, en la mesura que recull

tambe el dret a I'atencio dels assumptes dels ciutadans amb subjeccio a

determinats principis.

L'article 30 de I'EAC estableix: "totes les persones tenen dret a accedir en

condicions d'igualtat als serveis publics i als serveis economics d'interes

general. Les administracions publiques han de fixar les condicions d'acces i

els estandards de qualitat d'aquests serveis, amb independencia del regim de
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llur prestacio. Totes les persones tenen dret que els poders publics de

Catalunya les troctin, en els afers que les afecten, d'una manera imparcial i

objectiva, i que I'actuacio dels poders publics sigui proporcionada a les

finalitats que la justifiquen."

L'article 41 de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unio Europea determina:
"tota

persona te dret a que les institucions i organs de de la Unio tractin els

seus assumptes de manera imparcial i equitativa, dins d'un termini raonable.

Aquest dret inclou en particular: el dret de tota persona a ser escoltada

abans que s'adoptin el contra seva una mesura individual que I'afecti de

manera desfavorable; el dret de tota persona a accedir a aquells expedients

que I'afectin, dins del respecte als interessos legftims de la confidencialitat i el

secret professional i comercial; el deure que incumbeix a I'administracio de

motivar les seves decisions. Tota persona te dret a la reparacio per part de la

Unio dels danys causats per les seves institucions o els seus agents en

exercici de les seves funcions, de conformitat amb els principis generals
comuns als drets dels estats membres. Tota persona pot dirigir-se o les

institucions de la Unio en una de les llengues dels tractats i ha de rebre

resposta en aquella mateixa llengua".

5. Grups d'interes

El titol III del reglament projectat preveu la creacio d'un registre municipal

ciutada i un registre municipal d'entitats ciutadanes, als efectes de vehicular

la participacio. Al nostre entendre, per tal de conformar una regulacio integral

i coherent en aquesta materia, convindria tenir present la definicio que
I'article 47 de la LTAIPBG conte del terme "grups d'interes", el qual estableix

que al registre de grups d'interes s'hi han d'inscriure: "Les
persones i les

organitzacions que, independentment de llurforma o estatutjuridic, en

interes propi, d'altres persones o d'organitzacions duen a terme octivitats

susceptibles d'influir en I'elaboracio de lleis, normes amb rang de llei o

disposicions generals o en I'elaboracio i I'aplicacio de les polftiques publiques.
Les plataformes, xarxes o altres formes d'activitat col'lectiva que, tot i no

tenir personalitatjun'dica, constitueixen de facto una font d'influencia

organitzada i duen a terme activitats incloses en I'ambit d'aplicacio del

Registre."

Al'legacions reglament participacio ciutadana de Reus -6/2019-



Aixf mateix volem recordar la possibilitat que assisteix al consistori d'adherir-

se al Registre de grups d'interes de Catalunya, o eventualment, crear un

registre municipal propi a aquests efectes, ambdos d'acord amb la regulacio

del DLRGI.

6. Dret de peticio
Des de I'OAC considerem una bona practica la regulacio singular del dret de

peticio, refor^ant la distincio entre un dret fonamental, reconegut als articles

29.5 de I'EAC i 29 de la CE, i regulat per la Llei organica 4/2001, de 12 de

novembre, reguladora del dret de peticio (en endavant LDP), i la mera

presentacio de sol-licituds com una de les maneres d'iniciar un procediment
administratiu, normalment lligat a I'exercici d'algun dret subjectiu reconegut

a I'ordenamentjun'dic.

No obstant aixo, recomanem revisar el redactat de I'article 34.1 b) del

projecte de reglament, contretament en relacio amb la tercera cousa

d'inadmissio, que preveu com un dels suposits que habiliten a I'administracio

a deixar de resoldre una peticio que aquesta tingui un trdmit administratiu

especffic. En concret, cal determinar si aquesta disposicio s'ajusta de manera

estricta al contingut de I'article 8 de la LDP.

7. Publicitat de les sessions del Ple municipal

La seccio VI del capitol 1 del titol IV dedica els seus articles a la intervencio de

la ciutadania en el ple municipal. L'ultima frase de I'apartat 1 de I'article 53

determina: "Les organitzacions politiques no gaudiran d'aquest dret, ja que la

seva participacio s'articula mitjan^ant la concurrencia publica en els

processos electorals". En aquest sentit aconsellem estudiar la possibilitat
d'acotar mes el concepte "organitzacions

politiques" per tal d'assolir un major

grau de compliment dels principis de seguretatjun'dica i proporcionalitat que
han de guiartota regulacio normativa, d'acord amb I'article 129 de la LPAC.

En relacio amb aquestes qCiestions es podria analitzar si en un futur seria

convenient revisar el Reglament organic municipal de I'Ajuntament de Reus,

publicat al BOPT 96, de data 26 d'abril de 2003, per tal de recollir noves

previsions encaminades a refori;ar la transparencia i la participacio
ciutadana. Ens referim a regular I'enregistrament de les sessions mitjani;ant

video amb I'unica excepcio dels assumptes el debat dels quals pugui afectar
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els drets fonamentals dels ciutadans reconeguts a I'article 18 de la

Constitucio Espanyola, a I'emissio de les sessions, als canals mitjanyant els

quals es facilitara I'acces ciutada a I'arxiu audiovisual; fins i tot es preveu en

algunes normatives la possibilitat d'enregistrament lliure de les sessions per
iniciativa particular.

En segon lloc, suggerim estendre la publicitat de les sessions a tots els organs

de I'estructura organica municipal, com per exemple les comissions

informatives, amb I'unica excepcio de la Junta de Govern Local. En la mesura

que, si be I'ordenament nomes preveu el necessari caracter public de les

sessions del Ple, I'article 156 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel

que s'aprova el Text refos de la llei municipal i de regim local de Catalunya

(en endavant TRLMRLC) obre la porta que per acord de ple es disposi la

publicitat de les sessions dels altres organs de govern.

Finalment, mes enlla de I'obligacio de comunicacio als regidors prevista a

I'article 80 d'acord amb el que preveu el Reial decret 2568/1986, de 28 de

novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organitzacio, funcionament i

regim juridic de les entitats locals (tambe art. 155.1 del TRLMRLC), ja sigui

mitjan^ant la modificacio del Reglament organic o de la seccio VI del capitol 1

del titol III del Reglament de participacio ciutadona, proposem preveure
I'obligacio de difondre publicament la convocatoria del ple mitjan^ant la seu

electronica i el portal de transparencia.

8. Sistema de garanties
L'article 8 del projecte de reglament regula els mecanismes dels quals
disposen les reusenques i els reusencs per defensar i protegir els seus drets de

participacio, sens perjudici dels recursos pertinents.

En aquest sentit preveu dos sistemes de garantia, a traves de dos organs en

concret: la Comissio d'lmpuls i Garanties del Reglament i la Sindicatura

Municipal de Greuges. La primera es regula al text proposat i te atribui'des les

funcions de seguiment i interpretacio de I'aplicacio del reglament; quant a la

segona, es remet al reglament propi d'aquesta institucio municipal. D'acord

amb I'article 8.5 el primer dels organs te la configuracio: "d'orgon de revisio i

avaluacio contfnua dels diversos canals i mitjans de participacio regulats en

aquest reglament".
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Per tal de completar el mapa del conjunt de mecanismes de garantia, es

podria incloure una referencia al dret a presentar queixes, reclamacions i

suggeriments, regulat a I'article 22 del projecte de reglament. Aixf mateix

cridem I'atencio sobre el fet que altres normatives de caracter similar

incorporen dos mecanismes mes al sistema de garanties: I'oficina d'atencio

ciutadana o unitat amb funcions analogues, i la possibilitat per part de la

ciutadania de reunir-se directament amb els responsables tecnics i polftics
respecte temes de la seva competencia.

LA^^
Merce Pidemont Pujol

Tecnica de Prevencio

Barcelona, 9 d'abril de 2019
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