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Ref.: Al·legacions de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya a l’aprovació inicial del Reglament 
de participació ciutadana de Santa Coloma de 
Cervelló (Exp. 15/2021) 

 
 
 
 
 
Il·lm. Sr. Jordi Bartolomé i Fernández 

Alcalde 
 

 

 

Benvolgut alcalde, 

 

En la sessió ordinària celebrada el dia 25 de novembre de 2021 el Ple 

de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló va aprovar inicialment 

el Reglament de participació ciutadana. El text es va sotmetre a 

informació pública pel termini de trenta dies, d’acord amb la 

publicació de l’edicte corresponent al Butlletí Oficial de la Província 

de Barcelona (en endavant BOPB) de 10.12.2021. La Corporació 

també va donar publicitat al termini d’exposició pública mitjançant 

publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (en 

endavant DOGC) núm. 8558, de 07.12.2021 

 

En aquest tràmit i a l’empara dels articles 1 i 3 de la Llei 14/2008, de 

5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya (en endavant 

LOAC), us faig arribar les observacions i els suggeriments que ha 

formulat la Direcció de Prevenció de l’Oficina Antifrau de Catalunya 

 



 

Al·legacions al Reglament de participació de Sta Coloma de Cervelló -15/2021-   2 

 

(en endavant l’Oficina), d’acord amb les previsions de l’article 13.2 d) 

de les Normes d’actuació i règim interior de l’Oficina Antifrau de 

Catalunya, i que en allò substancial es transcriuen a continuació: 

 
 
“Les al·legacions que formulem a continuació pretenen incidir 

particularment en aquells aspectes de la disposició normativa projectada 

que, directament o indirectament, guarden relació amb els àmbits sobre 

els quals recauen les funcions que la LOAC atribueix a l’Oficina amb 

l’objectiu d’enfortir la integritat de les institucions i els servidors públics.  

 

És per això que les consideracions que expressem tot seguit són 

essencialment observacions de caràcter tècnic i reflexions sobre algunes 

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

suficientment clares. I tot això amb la voluntat de prestar servei a 

l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló en aquest tràmit d’informació 

pública sobre una norma que, d’acord amb l’article 1, té per objecte 

“garantir i regular, d’acord amb els principis de proximitat, transparència, 

accessibilitat i participació ciutadana, els mitjans que facilitin la més 

àmplia informació als ciutadans i ciutadanes de Santa Coloma de Cervelló 

respecte a les activitats i a la gestió municipal, així com els mecanismes 

que en garanteixin la participació, tant de forma individual com a través 

del teixit associatiu local, en les activitats i la gestió municipal, dins del 

marc legal configurat per la normativa vigent d’aplicació.” 

 

A manera d’advertiment previ volem deixar constància que no hem fet una 

anàlisi exhaustiva del conjunt del projecte de Reglament, sinó que, en 

coherència amb el nostre àmbit competencial, hem centrat i limitat el 

nostre estudi a aquelles qüestions que considerem nuclears per tal de 

reforçar la integritat i la transparència. 

 

1. Consideracions prèvies 

Abans d’analitzar l’articulat del projecte de Reglament, voldríem formular 

algunes consideracions sobre la publicitat i l’accessibilitat del text, sens 

dubte elements centrals per garantir l’eficàcia real de l’exposició pública i 

donar compliment al principi de transparència recollit a l’article 129.5 de la 

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques (en endavant LPAC), el qual es concreta amb 

l’obligació per part de les administracions públiques de possibilitar que els 

potencials destinataris tinguin una participació activa en l’elaboració de 

les normes.    
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1.1. Transparència  

La publicació dels projectes de disposicions administratives de caràcter 

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

produeix en moments diferents, pot donar peu a confusió a l’hora de 

determinar l’inici del còmput del termini d’informació pública. En aquest 

sentit, recomanem que en els anuncis s’especifiquin les diferents 

publicacions i a partir de la data de quina d’elles començarà a córrer el 

termini. 

 

En absència de concreció, atès que l’article 63 del Decret 179/1995, de 13 

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

locals (en endavant ROAS), utilitza una conjunció copulativa en l’enunciat, 

s’ha d’entendre que el termini d’informació pública no pot iniciar el seu 

còmput fins que s’ha donat compliment, en la seva totalitat, a la condició 

fixada per la norma. És a dir, fins que l’anunci estigui publicat “al butlletí 

oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un 

dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la 

corporació.” De manera similar, i pel que fa a les ordenances fiscals, s’ha 

pronunciat el Tribunal Suprem en diverses ocasions, entre d’altres, en una 

Sentència de 27 de juny de 2006 (recurs de cassació núm. 3124/2001).  

 

Per això recomanem que, en aplicació del principi de seguretat jurídica, en 

el mateix edicte s’especifiquin totes les publicacions previstes, així com a 

partir de quan començarà a comptar el termini d’informació pública. Al 

nostre entendre, l’opció més curosa i ajustada a normativa és fixar l’inici 

del termini l’endemà de la publicació del darrer anunci. 

 

D’altra banda, tot i que la regla general en relació amb el còmput de 

terminis és la de computar dies hàbils, per a major claredat en relació amb 

la ciutadania, que en principi no ha de tenir coneixements jurídics, 

considerem una bona pràctica especificar en l’anunci que el còmput ho és 

de dies hàbils. Al nostre entendre, aquesta pràctica, adoptada per 

l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, contribueix a reforçar la 

seguretat jurídica i la transparència, ambdós principis de bona regulació 

recollits a l’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 conté el text íntegre del projecte de reglament aprovat 

inicialment pel Ple.  



 

Al·legacions al Reglament de participació de Sta Coloma de Cervelló -15/2021-   4 

 

 

Si bé, a diferència del que succeeix amb l’aprovació definitiva, ni l’article 

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 (en endavant 

TRLMRLC), ni els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 

de les bases del règim local (en endavant LRBRL), no especifiquen la 

necessitat de publicar conjuntament amb l’edicte el text aprovat 

inicialment, és una pràctica aconsellable, en la mesura que reforça la 

publicitat activa i facilita l’accés al document.   

 

Destaca també que, en compliment del que determinen els articles 83.2 i 

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

de consulta del text en format digital.  

 

Des de l’Oficina ens ha estat possible trobar fàcilment el text inicialment 

aprovat a la pàgina web municipal en el moment de redactar aquestes 

al·legacions. En aquest sentit, volem posar en relleu la importància de 

donar compliment a les previsions de l’article 6 de la LTAIPBG que, per tal 

de fer efectiu el principi de transparència, afegeix el deure d’organitzar la 

informació pública de manera que sigui fàcilment accessible i 

comprensible per a les persones i que en faciliti una consulta àgil i ràpida 

per mitjà d’instruments de cerca dotats de les característiques tècniques 

que ho garanteixin. 

 

2. Dret de petició  

El projecte de norma dedica l’article 8 al dret de petició. Un cop analitzat 

el contingut de l’article, tenim dubtes, però, sobre si el que es vol abordar 

mitjançant aquest precepte és realment aquest dret.  

 

Si es parla de dret de petició es fa referència al dret fonamental reconegut 

a l’article 29 de la Constitució i desenvolupat per la Llei orgànica 4/2001, 

de 12 de novembre, reguladora del dret de petició (en endavant LODP). 

L’article 29.5 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya també reconeix a 

totes les persones “el dret a dirigir peticions 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 Catalunya, en 

matèries de les competències respectives”; i igualment preveu que “La llei 

ha d’establir les condicions d’exercici i els efectes d’aquest dret i les 

obligacions de les institucions receptores.”  
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Per tal de reforçar la seguretat jurídica i evitar possibles confusions, 

qualsevol regulació en aquest sentit hauria de tenir present, doncs, que, 

stricto sensu, en el nostre ordenament, els termes “sol·licitud” i “petició” 

corresponen a figures jurídiques diferents. Mentre que el “dret de petició” 

fa referència al dret fonamental a què ens acabem de referir, la 

presentació de sol·licituds és una de les maneres d’iniciar un procediment 

administratiu, normalment lligat a l’exercici d’algun dret subjectiu 

reconegut a l’ordenament jurídic (articles 58 i 66 a 69 de la LPAC). Així per 

exemple, l’accés a la informació pública no constitueix l’exercici del dret de 

petició, sinó la manera d’iniciar un procediment per exercir un dret de 

configuració legal. 

 

En relació amb la consideració immediatament anterior, també podria 

semblar que el que es vol abordar realment mitjançant aquest precepte 

són les sol·licituds d’accés a la informació pública, atès que l’art. 8.3 del 

projecte de norma es refereix a l’art. 33.2 de la LTAIPBG i que el requisit 

d’edat podria derivar de les previsions de l’art. 18 del mateix Text legal. En 

tot cas, al marge del títol de l’article (dret de petició), en l’art. 8.1 es fa 

referència a “sol·licituds i/o propostes d’actuació o [...]queixes.” 

 

Caldria clarificar, doncs, què vol abordar la corporació local en l’article 

esmentat. Si es vol abordar el dret fonamental de petició caldrà tenir en 

compte les exigències de la normativa específica d’aplicació; si es fa 

referència a les sol·licituds d’accés a la informació pública, també caldria 

revisar acuradament el precepte ja que sembla que no s’adapta a alguns 

dels requeriments derivats de la LTAIPBG. 

 

En tot cas, al marge de la necessària seguretat jurídica i claredat exigible a 

la redacció del precepte, s’hauria d’assegurar que en l’actuació pública es 

distingeixin adequadament aquelles comunicacions que constitueixen un 

exercici del dret de petició, de les que constitueixen un exercici del dret 

d’accés a la informació pública, i altres sol·licituds, queixes, suggeriments o 

reclamacions que es puguin presentar.  

 

3. Publicitat de les sessions del Ple municipal 

L’article 11 del projecte de Reglament regula la intervenció ciutadana en 

les sessions plenàries. 

 

En relació amb aquesta qüestió, suggerim que es reflexioni sobre les 

limitacions previstes en l’apartat 2 per poder intervenir en el Ple 

(específicament per a entitats i persones jurídiques, la diferència entre les 
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quals tampoc no semblaria clara en aquest context), atès que semblaria 

que del que es tracta és d’expressar opinions en una sessió ordinària del 

Ple, i no necessàriament d’exercir influència. Creiem que es pot pensar 

perfectament en persones jurídiques que no siguin grups d’interès però que 

tinguin un interès que les legitimi per intervenir en una sessió del Ple 

municipal. Recomanem, doncs, que es reflexioni sobre si caldria distingir 

els requisits que són exigibles a qui sigui grup d’interès per poder tenir una 

intervenció davant dels ens del sector públic com a grup d’interès, de 

l’actuació en determinat plenari de qui no ho sigui tot i que adopti la forma 

de persona jurídica. En aquest punt es pot recordar que l’article 47 de la 

LTAIPBG estableix l’obligació d’inscriure’s en el Registre de grups d’interès 

en el cas de: 

 

“a) Les persones i les organitzacions que, independentment de llur forma o 

estatut jurídic, en interès propi, d’altres persones o d’organitzacions duen a 

terme activitats susceptibles d’influir en l’elaboració de lleis, normes amb 

rang de llei o disposicions generals o en l’elaboració i l’aplicació de les 

polítiques públiques.  

 

b) Les plataformes, xarxes o altres formes d’activitat col·lectiva que, tot i 

no tenir personalitat jurídica, constitueixen de facto una font d’influència 

organitzada i duen a terme activitats incloses en l’àmbit d’aplicació del 

Registre.” 

 

D’altra banda, atesa la voluntat municipal de reforçar la transparència i la 

participació ciutadana, recordem algunes recomanacions reiterades de 

l’Oficina sobre la incorporació a la normativa municipal de noves 

previsions en relació amb la publicitat i transparència relacionades amb 

les sessions del Ple: 

 

− L’Oficina ve recomanant que es prevegi l’obligació de difondre 

públicament la convocatòria del Ple mitjançant la seu electrònica i 

el portal de transparència;  

 

− també suggerim valorar l’opció de preveure l’enregistrament general 

de les sessions del Ple, així com la posada a disposició de la 

ciutadania de l’arxiu audiovisual al web de manera permanent, i no 

només durant la retransmissió en directe, sempre i quan es tinguin 

presents les restriccions que s’imposen en matèria de protecció de 

dades i els drets fonamentals dels ciutadans reconeguts a l’article 

18 de la Constitució (per a un major reforç d’aquest principi, algunes 
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normatives es fan ressò de la possibilitat d'enregistrar lliurement les 

sessions per iniciativa particular). 

 

− així mateix, és recomanable publicar els esborranys de les actes 

pendents d’aprovació amb els advertiments corresponents. Aquesta 

mesura permetria garantir la publicació dels acords de manera 

immediata, amb independència de la data d’aprovació de l’acta, i 

donar compliment al mandat de l’article 6 de la LTAIPB que 

determina que la transparència requereix que la informació 

publicada sigui completa, veraç i actual. En aquest sentit l’article 

206 del ROF preveu el següent: “podran expedir-se certificacions de les 

resolucions i acords dels òrgans de govern i administració de les entitats 

locals, abans de ser aprovades les actes que els continguin, sempre que es 

faci l’advertiment en aquest sentit i condicionades als termes que acabin 

resultant de l’aprovació de l’acta corresponent”.     

 

− igualment, aconsellem estendre la publicitat de les sessions a tots 

els òrgans de l’estructura orgànica municipal, com per exemple, les 

Comissions Informatives o la Comissió Especial de Comptes. Si bé 

l’ordenament només preveu el necessari caràcter públic de les 

sessions del Ple, l’article 156 del TRLMRLC obre la porta que, per 

acord de Ple, es disposi la publicitat de les sessions dels altres 

òrgans de govern, en dictar que: “les sessions dels altres òrgans de 

govern són secretes, llevat que es disposi altrament per acord del Ple.”  

 

Aquesta previsió compta necessàriament amb una única excepció 

legal imposada per l’article 126.5 de la LRBRL i referida a les 

sessions de la Junta de Govern Local, en relació amb les quals 

estableix: “les deliberacions de la Junta de Govern Local són secretes. A 

les sessions podran assistir els regidors no pertanyents a la Junta i els 

titulars dels òrgans directius, en ambdós supòsits quan siguin convocats 

expressament per l’Alcalde.” En aquest mateix sentit es pronuncia 

l’article 70.1 de la LRBRL que recorda: “No són públiques les sessions 

de la Junta de Govern Local”.  

 

No obstant això, convé destacar la interpretació que de l’article 70.1 

de la LRBRL va fer el Tribunal Constitucional en la Sentència 

161/2013, de 26 de setembre de 2013, mitjançant la qual va declarar 

la conformitat constitucional del precepte que estableix que les 

sessions de la Junta de Govern Local no són públiques sempre que 

s’interpreti en el sentit que no inclou les decisions relatives a les 

atribucions delegades pel Ple. Així doncs, fora bo incorporar aquesta 
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consideració a qualsevol projecte de reglament que reguli aquesta 

qüestió. 

 

En cas que la Corporació considerés oportú adoptar aquestes mesures, es 

podrien articular, entre d’altres, mitjançant la incorporació de noves 

previsions a aquests efectes al projecte de Reglament de participació 

ciutadana o bé mitjançant la modificació del Reglament orgànic 

municipal.” 

 

 

 

 

Ben cordialment,  

 

 
 
 
Miguel Ángel Gimeno Jubero 
Director de l’Oficina Antifrau de Catalunya 
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