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MARIA EUGENIA ABARCA MARTÍNEZ, secretària de l’Ajuntament del Prat de 
Llobregat

CERTIFICO:

Que el Ple Municipal d'aquest Ajuntament, en sessió extraordinària del dia 24 de juliol de 
2019 va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:

"16.- Aprovació definitiva del Reglament de Participació Ciutadana de 
l'Ajuntament del Prat de Llobregat (exp. 1345/19).

Vist el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Acció Ambiental, Energia, 
Serveis i Ciutadania del dia 17 de juliol de 2019, amb el text següent:

“Vist l’escrit d’al·legacions de l’Oficina Antifrau de Catalunya (NIF: Q0801684B; en 
endavant OAC) a l’aprovació inicial del Reglament de participació ciutadana d’aquest 
Ajuntament, formulat que ha estat a través del seu director el 30 de maig de 2019 i que 
ha tingut entrada al Registre electrònic municipal en aquesta mateixa data, amb el 
número ME/025849-2019.
Atès que, abans d’entrar en l’examen i apreciació de les al·legacions formulades s’ha de 
decidir sobre la procedència de la seva tramitació en atenció a que l’acord inicial 
d’aprovació del Reglament es va produir mitjançant acord plenari de 13 de març de 2019 
i que com es pot veure a l’expedient instruït a l’efecte –AUPAC 1345/2019- ja s’ha 
realitzat la publicació de la seva aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la Província el 
dia 3 de juny de 2019, aprovació i publicació fonamentada en l’absència d’al·legacions i/o 
reclamacions durant el termini d’informació pública i en la previsió que en aquest sentit 
conté l’apartat tercer de la part dispositiva de l’acord plenari d’aprovació inicial.

Atès que de l’examen de l’expedient municipal s’observa que l’acord inicial junt al 
projecte de reglament han estat sotmesos a informació pública mitjançant la publicació 
d’un anunci al Tauler d’Edictes, Web municipal i Portal de Transparència el 19 de març de 
2019,  “El Periódico de Catalunya” del dia 21 de març següent, Butlletí Oficial de la 
Província (BOP) de 28 de març i, finalment, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
(DOG) de 15 d’abril de 2019.

Atès que, en conseqüència, el termini d’informació pública es va obrir al dia següent al de 
la darrera publicació, 16 d’abril de 2019 i va concloure 30 dies hàbils després, es a dir, el 
30 de maig últim. 

Atès que, a partir d’aquestes dades, es determina la improcedència de l’actuació 
municipal en considerar aprovat definitivament el Reglament i procedir a la seva 
publicació i entrada en vigència, la pertinença de l’admissió a tràmit, en tant que 
presentat dins el termini, i resolució de l’escrit d’al·legacions de  l’OAC com a pas previ a 
l’aprovació definitiva i expressa per part d’aquest òrgan plenari del Reglament de 
constant referència.
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Atès que l’OAC fonamenta la realització del seu escrit en els articles 1r i 3r de la seva Llei 
fundacional, número 14/2008, de 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya 
(DOG 12; LCAT 2008,788; En endavant LOAC) amb la finalitat d’incidir particularment en 
les funcions que l’esmentada llei atribueix l’OAC, l’objectiu d’enfortir la integritat de les 
institucions i els servidors públics i remarcar, a continuació que les consideracions que 
realitza “són essencialment observacions de caràcter tècnic i reflexions sobre algunes 
previsions del reglament que, al nostre judici, podrien no resultat suficientment 
clares...amb la voluntat de prestar servei a l’Ajuntament del Prat de Llobregat....sobre 
una norma que regula qüestions directament vinculades a la transparència, la qual té un 
paper molt destacat en el reforç de la integritat”.

Atès que les esmentades consideracions les articula l’OAC en cinc apartats que es passen 
a contestar pel mateix ordre en que figuren al seu escrit. 

El primer apartat “Consideracions prèvies” té un caràcter preliminar a les al·legacions al 
text articulat pròpiament dit i amb aquest caràcter es tracta. Sobre aquest particular 
l’OAC fa palès les dificultats en quant al còmput de terminis i el seu inici en supòsits, com 
és el cas, que s’han de produir diverses publicacions. S’invoca l’article 129.5 de la Llei 
39/2015, de 1r d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques (BOE 2; RCL 2015,1477; en endavant LPAC) i l’article 63 del Decret 179/1995, 
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis els ens locals 
(DOG 23; LCAT 1995,341; En endavant ROAS) i es considera una bona pràctica que 
atorga seguretat i transparència,  que l’Ajuntament hagi indicat que el còmput és de dies 
hàbils. Les dificultats expressades per l’OAC han quedat evidenciades en aquest 
expedient, per la qual cosa resulta del tot convenient fixar com es diu al seu escrit que 
“en aplicació del principi de seguretat jurídica, en el mateix edicte de publicació 
s’especifiqui a partir de qual començarà a comptar el termini d’informació pública...”. Per 
aquesta raó, en la part expositiva del present acord, encara que al marge de la concreta 
resolució de les al·legacions al text articulat, es resoldrà sobre aquest extrem. També en 
aquest primer apartat, sota l’epígraf dedicat a l’accessibilitat, ressalta la conveniència 
que els anuncis d’aprovació inicial contenguin el text íntegre de la norma que es proposa 
aprovar no obstant que la legislació vigent no ho estableixi, articles 178.1 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de 
règim local de Catalunya (DOG 20 maig; LCAT 2003,380; En endavant TRLMRLC), 49 i 
70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (BOE 3; RCL 
1985,799; En endavant LRBRL). l’Ajuntament, com afirma la pròpia OAC, ha inserit el 
text el projecte al WEB municipal.

Atès que el segon apartat, que es titula “Dret de petició”, ja en el sí de les al·legacions 
pròpiament dites, es fa una referència a la Secció Tercera (Dret de petició), del capítol I 
(Mecanismes Generals de Participació), del Títol II (Instruments de Participació 
Ciutadana) del projecte de Reglament per diferenciar els conceptes jurídics de petició i de 
sol·licitud a que es refereix l’article 14 del text articulat. Així es fa una referència a 
l’article 29 de la Constitució espanyola, a la Llei Orgànica 4/2001, de 12 de novembre, 
reguladora del dret de petició (BOE 13; RCL 2001, 2733), a l’article 29.5 de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya i als articles 58 i 66 a 69 de la LPAC. A tot això s’ha de dir que 
tota la terminologia, com no pot ser sistemàticament d’una altra manera, es refereix al 
dret de petició i que la referència de l’article 15 que fa l’OAC al dret de la ciutadania de 
fer propostes d’actuació, millora o suggeriments, també es poden fer a través d’aquest 
dret que després, article 15.2, l’Ajuntament ha de publicar de forma anonimitzada per a 
general coneixement en tant comporti una millora substancial dels serveis públics.

Atès que el tercer apartat es refereix a la “Publicitat de les sessions del Ple municipal” i 
recomana analitzar la possibilitat d’incorporar a la normativa municipal noves previsions 
encaminades a reforçar la transparència i la participació ciutadana, com serien 
l’enregistrament de les sessions mitjançant vídeo, a l’emissió de les sessions, l’extensió 
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de la publicitat a les sessions a altres òrgans de l’estructura orgànica municipal –
comissions informatives, comissió especial de comptes, junta de govern local-. 
Tanmateix que es prevegi l’obligació de difondre públicament la convocatòria del ple 
municipal mitjançant la seu electrònica i el portal de transparència. I es recomana 
l’articulació de tot plegat mitjançant la incorporació al projecte de reglament de 
participació ciutadana o mitjançant una modificació del Reglament Orgànic Municipal. 
Respecte a aquestes al·legacions s’ha de dir que l’Ajuntament ja fa l’enregistrament de 
les sessions plenàries i les transmet en “streaming” a través de l’empresa municipal El 
Prat Comunicació, SLU. De la mateixa manera les convocatòries de els sessions plenàries 
i de la Junta de Govern Local, com el text de les seves actes una vegada han estat 
aprovades, es poden consultar al Portal de Transparència Municipal. Finament es troba 
en tràmit –expedient municipal AUPAC 15935/2016- una modificació del Reglament 
Orgànic Municipal per aprofundir en la implantació dels principis de la LPAC i la Llei 
40/2015, de 1r d’octubre, de règim jurídic del sector públic (BOE 2; RCL 2015,1478), 
entre les quals la inserció de la vídeo acta  com a part integrant de l’acta del ple 
municipal que s’elabora des de la Secretaria de l’Ajuntament.

Atès que, al quart apartat, “Grups d’interès”, l’OAC fa esment a la regulació que fa 
l’article 36 del projecte de reglament del Registre Municipal d’Entitats i l’article 37 en 
relació amb l’article 27.4 en relació a altres formes d’acció col·lectiva com podrien ser 
plataformes i xarxes i la necessitat de diferenciar-ho del concepte “grup d’interès” a que 
es refereix l’article 2 b) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés 
a la informació pública i bon govern (DOG 31; LCAT 2014,770; En endavant LTAIPBG), 
qüestió amb la qual s’està d’acord no obstant considerar que, per se, el text no indueix a 
confusió. En relació als grups d’interès s’ha de invocar el Decret Llei 1/2017, de 14 de 
febrer, de la Generalitat de Catalunya (DOG 16; LCAT 2017,81), que crea i regula el 
Registre de grups d’interès de Catalunya, en el qual s’insereix el d’aquest Ajuntament, al 
qual s’accedeix des del WEB municipal de Transparència i que actualment conté 16 grups 
d’interès d’aquesta ciutat.

Atès que, finalment, com a cinquè apartat “Sistema de garanties” l’OAC fa al·lusió a 
l’article 7é del projecte de reglament que regula el sistema de defensa dels drets de la 
ciutadania i a l’article directament relacionat, número 41, que conté una regulació 
detallada de la Comissió de Seguiment del reglament i que l’OAC considera una bona 
pràctica. L’OAC, respecte a l’article 7.1, entén que podria semblar excessivament 
genèrica la previsió d’exigència de responsabilitat al personal municipal i a les seves 
autoritats, prevenció que no es comparteix ja que, com es diu a l’escrit d’al·legacions, es 
podria donar una responsabilitat patrimonial o disciplinària que ja té una regulació 
específica que, afegim nosaltres, dona totes les garanties tant des del punt de vista 
ciutadà com de les persones que podrien haver incorregut en responsabilitat. Per acabar, 
en aplicació del principi de seguretat jurídica, es recomana la incorporació al projecte de 
previsions detallades sobre el procediment a seguir per reunir-se amb responsables 
tècnics i polítics (article 7.2.b) la qual cosa, al parer municipal, ha d’esperar l’experiència 
en l’aplicació del reglament, apreciada per la Comissió de Seguiment que formularia, en 
el seu cas, las propostes adients (article 41, apartats 4 i 5).

Atès que, en atenció a tot el que s’ha dit, donada la naturalesa del tràmit, és obligada la 
desestimació de les al·legacions de l’OAC i l’aprovació definitiva del reglament de que 
porten causa.

S'acorda:

Primer.- Deixar sense efecte les actuacions municipals derivades de la consideració com 
a definitivament aprovat del Reglament de Participació Ciutadana fonamentat en la falta 
de presentació d’al·legacions o reclamacions durant el termini d’informació pública de 
l’acord d’aprovació inicial. 



| Pl. de la Vila, 1, 08820 El Prat de Llobregat. Tel. 93 379 00 50. www.elprat.cat. NIF P0816800G
4/4

Segon.- Desestimar les al·legacions de l’Oficina Antifrau de Catalunya per les raons que 
consten a la part expositiva d’aquest acord.

Tercer.- Aprovar definitivament el Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament 
del Prat de Llobregat.

Quart.- Procedir a la publicació íntegra del text del reglament i d’aquest acord 
d’aprovació definitiva al BOP, al tauler d’edictes de la Corporació, al Web municipal i al 
Portal de Transparència (apartat normativa en tràmit) i trametre anunci al DOG que faci 
referència al BOP en que s’hagi publicat el text. També es procedirà a trametre 
certificació de l’acord i còpia íntegra de la disposició a l’Administració de l’Estat i a la de 
la Generalitat de Catalunya.

Cinquè.- Facultar el tinent d’alcalde de l’Àrea d’Acció Ambiental, Energia, Serveis i 
Ciutadania per a l’execució d’aquest acord. 

Sisè.- Encarregar a la Secretaria de l’Ajuntament la confecció d’una circular i/o document 
suficient que informi al personal municipal sobre el còmput dels terminis d’informació 
pública en aquells expedients en que aquest tràmit existeixi. ”

Sotmesa la proposta a votació:
APROVADA PER UNANIMITAT

A favor: 24
Grup municipal El Prat en Comú: LLUIS MIJOLER MARTINEZ, ALBA BOU JORDA, JOAQUIM 
BARTOLOME CAPDEVILA, PILAR ESLAVA HIGUERAS, RAFAEL DUARTE MOLINA, ANNA 
MARTIN CUELLO, DAVID VICIOSO ADRIA, ESTHER GARCIA FERNANDEZ, ANTONIO 
GARCIA MARTINEZ, DOLORS SILES GARCIA, FRANCISCO MANUEL LORENZO GALLARDO
Grup municipal Socialista - Candidatura de Progrés (CP): JUAN PEDRO PEREZ CASTRO, 
MARTA MAYORDOMO DESCALZO, JUAN CARLOS MORENO ROIG, DEBORA GARCIA 
BARRIOS, ALEJANDRO HERRERA MUÑOZ, MARINA GARCIA VARGAS, JUAN MANUEL 
FRAILE ALONSO
Grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya - El Prat: JORDI IBERN TORTOSA, 
MERITXELL CHARAVIA RIBAS, SERGI MORALES GALVEZ
Grup municipal Ciutadans - El Prat de Llobregat (Cs): ANTONIO MIGUEL RUIZ REDONDO, 
JORDI LOPEZ GIL, MONTSERRAT BLAZQUEZ JIMENEZ

En contra: 0

S'abstenen: 0

I perquè així consti i tingui els efectes escaients, lliuro aquest certificat.

El Prat de Llobregat

Vist i plau,

F_GRPFIRMA_TALCALDE F_FIRMA_7 Signat electrònicament
per:
La secretària
Maria Eugenia Abarca
Martínez
25/07/2019 13:43


