
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 Deltebre

En la Sessio ordinaria celebrada el dia 5 de mar? de 2019 el Ple de

I'AJuntament de Deltebre va aprovar iniciolment el Reglament de Participacio

Ciutadana.

El text esta sotmes a informacio publica pel termini de trenta dies habils,

d'acord amb la publicacio de I'edicte corresponent al Butlleti Oficial de la

Provfncia de Tarragona (en endavant BOPT) de 14 de mari; 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. 7830, de 14 de mar? de 2019 i al tauler electronic

d'edictes de I'Ajuntament (e-tauler).

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), aixi 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 directoro directora de I'Oficina propostes i recomanacions sobre

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

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. I tot aixo amb la voluntat de prestar servei a

I'Ajuntament de Deltebre en aquesttramit d'informacio publica sobre una

norma que, com recorda el preambul del text projectat, revela el compromfs

de I'Ajuntament davant els ciutadans i ciutadanes per a fomentar la

participacio democratica i la transparencia en els assumptes publics locals.

A manera d'advertiment previ volem deixar constancia que no hem fet una

analisi exhaustiva del projecte de norma, sino que hem centrat i limitat el

nostre estudi a aquelles questions que tenen relacio amb el nostre ambit

competencial.

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'obligacio per part de les administracions publiques de possibilitar que els

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

normes.

En aquest ambit, cal recordar tambe que I'OAC te una vinculacio especial en

materia de transparencia, d'acord amb la Llei del Parlament de Catalunya

19/2014, de 29 de desembre, de transparencia, acces a la informacio publica i

bon govern (en endavant LTAIPBG), en la mesura que el seu article 75.1 ens

atribueix la missio de vetllar pel compliment de les obligacions i els drets que
estableix, d'acord amb les funcions que tenim atribui'des.

1.1. Transparencia
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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 bona practica que en els anuncis s'especifiqui, tol i

com fa I'Ajuntament de Deltebre, a partir de la data de quina de les

publicacions comen^ara a correr el termini.

Des de I'OAC hem constatat que, en aplicacio del principi de seguretat

juridica, el mateix edicte de publicacio informa dels diferents instruments de

publicacio, aixf com a partir de quina data comengara a comptar el termini

d'informacio publica, fixant a aquests efectes i de manera expressa el dia

segiient a la publicacio de I'anunci al BOP.

No obstant aixo, al nostre entendre es recomanable valorar si no seria mes

acurat utilitzar I'expressio "I'endema de la publicacio de I'anunci al darrer

diari oficial", ates que I'article 63 del Decret 179/1995, de 13 dejuny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (en
endavant ROAS), utilitza una conjuncio copulativo en el seu enunciat, per la

qual coso 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 esta publicat
"al butlleti oficial

de la provfncia, 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, ates que, en general, la ciutadania pot no tenir

coneixements jun'dics, es aconsellable especificar que el comput ho es de dies

habils comptats a partir de I'endema de la publicacio. Aquesta practica,
utilitzada per I'AJuntament de Deltebre a I'edicte, contribueix a refor^ar la

seguretatjurfdica 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 cal posar de manifest que cap

dels dos no conte el text integre del projecte de reglament inicial aprovat pel
Ple.
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Si be, a 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 aprovot inicialment, es una practica
recomanable, en la mesura que refori;a la publicitat activa i facilita I'acces al

document.

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 de manera presencial, si be no feien cap referencia a la

publicacio en suport electronic. Des de I'Oficina no ens ha estat possible
constatar si eltext es trobava disponible al web municipal en elmoment de

redactar aquestes al-legacions.

En relacio amb aquest fet es recomanable recollir una mencio especffica al

lloc de publicacio electronica en el mateix anunci, i tambe tenir presents les

previsions de I'article 6 de la LTAIPBG que, per tal de fer efectiu el principi de

transparencia, afegeix el deure d'organitzar la informacio publico de manera

que sigui facilment 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 caracterfstiques tecniques que ho garanteixin.

2. Dret a la informacio

L'article 2 del reglament projectat porta per tftol "dret a la informacio" i, el

seu contingut es dedica al desenvolupament reglamentari parcial de les

previsions contingudes als tftols II i III de la LTAIPBG, i I'article 13 de la LPAC.

En relacio amb aquesta questio, per tal reforyar el principi de seguretat

Jurfdica recomanem distingir de manera clara, com a minim entre el dret

d'acces a la informacio publica i les obligacions en materia de publicitat
activa, en la mesura que la LTAIPBG preveu un regim singular en cada cas.

Aixf mateix recomanem revisar I'us del terme "peticio" com a sinonim de
"sol-licitud",

per referir-se a les sol-licituds d'acces a la informacio publica, en

la mesura que aquest fet podria induir a error, i portar als operadors jurfdics i

destinataris de la norma a la conclusio que s'esta fent referencia a I'exercici

del dret fonamental de peticio, que analitzarem a I'apartat seguent.
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Altrament, recomanem revisar el redactat del segon paragraf de I'article 2, en

la mesura que dona peu a confusio en establir que les sol-licituds d'acces a la

informacio publica es resoldran en el termini general de trenta dies des de

I'acusament de rebuda. En aquest sentit, I'article 33 de la LTAIPBG determina

que les sol-licituds d'acces a la informacio publica es resoldran en el termini

d'un mes.

De les disposicions generals en materia de procediment administratiu a que
farem referencia a continuacio es deriva que les expressions "un mes" i
"trenta dies" no es poden utilitzar com a sinonimes, per la qual cosa el termini

que preveu el projecte de reglament no coincideix amb el termini previst per
la LTAIPB, i entra en contradiccio amb la norma de rang legal.

Aixi, I'article 30.4 de la LPAC estableix: "si el termini es fixa en mesos o anys,

aquests es computaran a partir del dia seguent a aquell en que es produeixi
la notificacio o publicacio de I'acte en questio, o des del dia seguent o aquell

en el qual es produeix I'estimacio o desestimacio per silenci administratiu. El

termini concloura el mateix dia en que es va produir la notificacio, publicacio
o silenci administratiu del mes o I'any de venciment. Si en el mes de

venciment no hi hagues dia equivalent a aquell en el qual va comen^ar el

comput, s'entendra que el termini expira I'ultim dia del mes".

Quant als terminis expressats en dies, els punts 3 i 4 del mateix article

disposen que aquests s'entendran hdbils excepte indicacio en contra, i es

comen^aran a comptar a partir del dia seguent a la notificacio, publicacio o

produccio de silenci.

Per tant, els terminis fixats en mesos es computen "en bloc" de la manera

determinada per la Llei, mentre que en els terminis fixats en dies (habils com

a regla general) nomes es computa de dilluns o divendres excepcio feta que
siguin festius. En aquests termes, un termini de 30 dies (habils) es for^a mes

ampli que un termini d'un mes.

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

peticio, reforyant lo distincio entre I'exercici d'un dretfonamental, 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

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

a I'ordenamentjuridic.

No obstant aixo, recomanem revisar el redactat de I'apartat c), deltercer

paragraf de I'article 3 del projecte de reglament, en relacio amb la tercera

causa de inadmissio, que preveu com un dels suposits que habiliten a

I'administracio per inadmetre una peticio que aquesta tingui un tramit

administratiu especific. En concret, caldria determinar si aquesta disposicio

s'ajusta de manera estricta al contingut de I'article 8 de la LDP.

4. Publicitat de les sessions del Ple municipal

Els articles 8 i 13 del projecte de reglament regulen la intervencio ciutadana

en les sessions publiques del Ple. Mentre que el primer desenvolupa el dret

d'intervencio de la ciutadania i les ossociacions municipals en un torn

especffic abans de les sessions ordinaries municipals, el segon versa sobre el

dret de les associacions municipals a intervenir en les sessions del ple
municipal dins un punt de I'ordre del dia.

En relacio amb aquestes questions es recomanable analitzar la possibilitat
d'incorporar al text projectat noves previsions encaminades a refori;ar la

transparencia i la participacio ciutadana. Ens referim, entre d'altres, a regular

I'enregistrament de les sessions mitjan^ant vfdeo amb I'unica excepcio dels

assumptes el debat dels quals pugui afectar als drets fonamentals dels

ciutadans reconeguts a I'article 18 de la Constitucio Espanyola; a I'emissio de

les sessions; als canals mitjani;ant els quals es facilitara I'acces ciutada a

I'arxiu audiovisual; fins i tot algunes normatives preveuen la possibilitat
d'enregistrar lliurement 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 o la comissio especial de comptes, amb I'unica excepcio de la

Junta de Govern Local, en la mesura que, si be I'ordenament nomes preveu el

necessori caracter public de les sessions del Ple, I'article 156 del TRLMRLC

obre la porta que per acord de ple es disposi la publicitat de les sessions dels

altres organs de govern.

Finalment, en aplicacio del principi de transparencia proposem que es prevegi
I'obligacio de difondre publicament la convocatoria del ple mitjangant la seu

electronica i el portal de transparencia, ampliant I'obligacio de comunicacio

als regidors que preveuen els articles 155.1 del TRLMRLC, i 80 del Reial decret
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2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament

d'organitzacio, funcionament i regim jun'dic de les entitats locals (en

endavant ROF).

5. Publicitat activa

L'article 18 del projecte de reglament regula la pagina web municipal, aixf

com la informacio subjecta a obligacions de publicitat activa que s'hi ha de

publicar. Per a major seguretatjun'dica, aconsellem incorporar una remissio a

la normativa en materia de transparencia, perque altrament es corre el risc

de no recollir amb totol completesa les obligacions normatives de publicitat

activa contingudes a la LTAIPBG que son d'imperativa aplicacio a les entitats

locals.

D'altra banda, recordem que d'acord amb I'article 5.1 de la LTAIPBG la

informacio subjecta al regim de transparencia s'ha de fer publica tant en les

seus electroniques com en els llocs web dels subjectes obligats.

Encara en relacio amb aquesta questio, al nostre entendre, els reglaments

municipals estan cridats a ampliar i concretar I'abast de les lleis de

transparencia. En aquest sentit, cal recordar que I'article 6.2 de la LTAIPBG

estableix: "les obligacions de transparencia establertes per aquesta llei son

minimes i generals, i s'entenen sens perjudici de les que pugui establir d'una

manera mes detallada i especifica la legislacio aplicable."

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

obligacions de la Corporacio en materia de publicitat activa, per incloure-hi

altres informacions d'interes general per a la ciutadania que convingui fer

publiques de manera proactiva. Aquesta ampliacio es factible mitjani;ant

previsions en relacio amb:

- lo publicacio completa del contingut integre dels acords, en comptes de

limitar-la nomes a extractes, tret de les excepcions legalment previstes. En el

cas dels organs col'legiats, i sempre que I'ordenament jurfdic no ho

restringeixi, es igualment important incorporar I'argumentari i els debats

previs per tal de garantir la tra^abilitat del proces decisori i les raons que li

son subjacents.

- la publicacio de tots els acords adoptats pel conjunt d'orgons municipals de

govern i administracio; la publicitat activa tambe s'hauria d'estendre a les

resolucions dels organs unipersonals, com per exemple els decrets d'alcaldia.
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- la publicacio dels esborranys de les actes del Ple pendents d'aprovacio, amb

els advertiments corresponents. Aquesta mesura permetria garantir la

publicacio dels acords de manera immediata, amb independencia de la data

d'aprovacio de I'acta, i es donaria compliment al mandat de I'article 6 de la

LTAIPB que determina que la transparencia requereix que la informacio

publicada sigui completa, vera^ i actual. En aquest sentit I'article 206 delROF

preveu el seguent: "podran expedir-se certificacions de les resolucions i

acords dels organs de govern i administracio de les entitats locals, abans de

ser aprovades les actes que els continguin, sempre que es faci I'advertiment

en aquest sentit i condicionades als termes que acabin resultant de

I'aprovacio de I'acta corresponent".

Aixf mateix, es una recomanacio recurrent en els informes emesos per
aquesta Oficina que s'aprofiti el desenvolupament reglamentari per concretar

I'expressio "informacio sol-licitada amb major frequencia", utilitzada per
I'article 8.1 m) de la LTAIPBG, aixi com per definir la frequencia temporal

exigida a aquests efectes.

Igualment, considerem una bona practica que en el projecte de reglament es

fixin, d'una banda terminis especifics per a I'actualitzacio de la informacio i,

de I'altra, I'espai web dedicat a indicar la darrera i la propera data

d'actualitzacio, amb la finalitat de donar compliment a les previsions de

I'article 6.1 b) de la LTAIPBG que estableix que, per tal de fer efectiu el principi
de transparencia, I'administracio ha d'adoptar, entre d'altres, actuacions

encaminades a: "garantir
que la informacio a que fa referencia la lletra a es

difon de manera constant i s'actualitzo permanentment, amb la indicacio

expressa de la data en que s'ha actualitzat per darrera vegada i,si es

possible, de la dota en que s'ha de tornar a actualitzar.

6. Grups d'interes

Els articles 24 i 42 del text projectat preveuen la creacio de dos registres

municipals als efectes de vehicular la participacio, un d'entitats i

associacions i I'altre de participacio ciutadana. En relacio amb aquesta

questio i per tal de conformar una regulacio integral i coherent d'aquesta

materia ens agradaria plantejar algunes apreciacions que, al nostre entendre,

poden ser d'utilitat.

En primer lloc volem destacar que des de I'Oficina considerem una bona

practica incorporar definicions acurades de I'ambit de cada un d'aquests
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registres, per tal de distingir-los clarament del registre de grups d'interes, com

fa el projecte de norma que analitzem.

Aixf, en la regulacio del registre municipal d'entitats i associacions cal tenir

presents les previsions dels articles 135 i 158 del TRLMRLC, en la mesuro que
la propia obligacio de crear aquests instruments ve determinada pel punt 4

del segon precepte citat, el qual declara: "sens
perjudici del Registre general

d'associacions de la Generalitat, els municipis han d'establir un registre propi
a I'efecte del que disposa aquest article, en el qual s'han d'inscriure les

associacions en el termini de vint dies des de la peticio, transcorregut el qual
sense resolucio expressa, s'entenen inscrites".

En canvi, la creacio del registre de participacio ciutadana es potestativa, per
la quol cosa no es troba subjecta a cap regulacio especifica, mes enlla de les

previsions generals que en relacio amb els registres contingui I'ordenament

jurfdic administratiu, com per exemple I'article 16 de la LPAC.

En segon lloc, des del nostre punt de vista, en I'elaboracio dels reglaments de

porticipacio i/o transparencia cal tenir present:

la definicio que I'article 47 de la LTAIPBG conte del terme "grups

d'interes", el qual estableix I'obligacio d'inscriure en el Registre de grups
d'interes: "Les

persones i les organitzacions que, independentment de llur

forma o estatutjuridic, en interes propi, d'altres persones o

d'organitzacions duen a terme activitats 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

personalitatjurfdica, constitueixen de facto una font d'influencia

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

Registre."

i 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 Decret llei

1/2017, de 14 de febrer de 2017, pel quales crea i regula el Registre de

grups d'interes de Catalunya.

Finalment, en connexio amb aquest tema volem recordar que des de I'Oficina

hem aconsellat en diverses ocasions que quan s'abordi aquesta questio en la
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normativa local es reculli I'obligacio, per part de les autoritats i els 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 registre municipal que es crei' a aquests efectes.

7. Sistema degaranties
L'article 29 del projecte de reglament regula els mecanismes dels quals
disposa la ciutadania per defensar i protegir els drets de participacio, sens

perjudici dels recursos pertinents.

En el primer paragraf, I'article 28 determina, en relacio amb el conjunt de

drets reconeguts per I'ordenamentjurfdic, que I'Ajuntament: "exigira les

responsabilitats al personal i a les autoritats municipals que no respectin o

vulnerin el seu exercici." Aquesta previsio podria semblar excessivament

generica en no contenir cap element que permeti delimitar a quin dels

diversos mecanismes d'exigencia de responsabilitat, presents a I'ordenament,

fa referencia el precepte; aixi'com tambe perque no precisa que s'enten per
"no respectar o vulnerar" i "drets de la ciutadania en relacio amb la

participacio". En aquest sentit cal tenir en compte que les vulneracions en

algunes de les materies tractades pel text projectat poden donar peu a

diverses classes de responsabilitats per part dels seus destinataris, com son

la patrimonial o la disciplinaria.

El segon paragrof es dedica a les vies de defensa especffiques a disposicio de

la ciutadania: I'espai d'atencio ciutadana; la possibilitat de reunir-se amb els

responsables tecnics i polftics respecte temes de la seva competencia; i la

Sindicatura municipal de Greuges.

En aquest apartat i per tal de refor^ar el compliment del principi de

seguretatjundica, des de I'OAC recomanem incorporar previsions detallades

en relacio amb I'exercici de la possibilitat de reunir-se amb els responsables

tecnics i politics respecte temes de la seva competencia.

8. Qiiestions de detall

A continuacio i per concloure aquest escrit d'al-legacions, indiquem sis

questions de detall per tal d'acabar de precisar el text proposat.

En primer lloc, recomanem numerar els paragrafs situats dins de cada article,

de manera que es cre'fn subaportats o punts per tal de facilitar les cites i

referencies al text.
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En segon lloc, el primer paragraf de I'article 3 utilitza com a sinonimes les

expressions "peticio" i "sol'licitud", la qual cosa al nostre entendre pot aportar

confusio en la mesura que, tali com hem posat en relleu amb anterioritat, el

precepte fa referencia al dret fonamental de peticio.

En tercer lloc, I'article 4, dedicat al dret d'audiencia, fa una remissio a I'article

19, on segons s'indica s'houria de situar el desenvolupament d'aquest dret. No

obstant aixo, I'article 19 es dedica als mitjans d'informacio locals.

En quart lloc, possiblement per un error de picatge, al final del primer

paragraf de I'article 8 del projecte de reglament s'utilitza un signe

d'interrogacio en una frase que, al nostre entendre, es afirmativa.

En cinque lloc, al segon paragraf de I'article 29, on es fa referencia a I'espai

d'atencio ciutadana, es podria incorporar una remissio a I'article 7 del

projecte de reglament dedicat al dret a presentar queixes, reclamacions i

suggeriments, per tol de facilitar-ne la comprensio.

Finalment, tenint en compte que les disposicions administratives de caracter

general tenen vocacio de permanencia indefinida en el temps, suggerim

valorar la necessitat d'incloure en el paragraf tercer de I'article 29 I'expressio
"caldra incloure la creacio, ara en tramit, de la figura de la Sindicatura de

Greuges".

Merce Pidemont Pujol

Tecnica de Prevencio

Barcelona, 26 d'abril de 2019
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