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Ref.: Al·legacions de ficina Antifrau de
Catalunya a ovació inicial del Reglament
orgànic municipal de de Lleida
(Exp. 4/2022)

Il·lm. Sr. Miquel Pueyo i París

Alcalde

Benvolgut alcalde,

En la sessió ordinària celebrada el dia 27.12.2022 el Ple de 

municipal. El text es va sotmetre a informació pública pel termini de 
trenta dies, 
Butlletí Oficial de la Província de Lleida (en endavant BOP) el dia 
17.01.2022. La Corporació també va donar publicitat al termini 

Generalitat de Catalunya (en endavant DOGC) núm. 8586, de 
18.01.2022.
  
E

LOAC), us faig arribar les observacions i els suggeriments que ha 
formulat la au de Catalunya 

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

rtir la integritat de les institucions i els servidors públics. En 

reforçar la prevenció de possibles conductes irregulars o fraudulentes.  
 
En aquest marc, les consideracions que expressem tot seguit són 
essencialment observacions de caràcter tècnic i reflexions sobre algunes 
previsions del projecte de Reglament que, al nostre judici, podrien no 
resultar suficientment clares. I tot això amb la voluntat de prestar servei a 

ut dels membres de la 
corporació local.   
 

anàlisi exhaustiva del conjunt del text proposat, 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 

-organitzativa. 
 
1. Consideracions prèvies 

algunes consideracio

nt administratiu comú de les 
administracions públiques (en endavant LPAC), el qual es concreta amb 

les normes.    
 
1.1 Publicitat  
La publicació dels projectes de disposicions administratives de caràcter 

informació pública.  
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Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, utilitza una 

compliment, en la seva totalitat, a la condició fixada per la norma. És a dir, 

Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita 

 De manera similar, i pel que fa 

de cassació núm. 1043/2000), de 27 de juny de 2006 (recurs de cassació 
núm. 3124/2001).  
 
Per això recomanem que, en aplicació del principi de seguretat jurídica, en 

nostre entendre, 

publicació del darrer anunci. 
 

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, és 

Ajuntament 
de Lleida, contribueix a reforçar la seguretat jurídica i la transparència, 

 
 
1.2. Accessibilitat 
Pel que fa al contingut dels anuncis esmentats cal posar de manifest que 

inicialment pel Ple.  
 

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 

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

inicialment, és una pràctica recomanable, en la mesura que reforça la 
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Destaca també que, en compliment del que determinen els articles 83.2 i 
133 de la LPAC, i 5.1 i 10.1 c) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern (en endavant 
LTAIPBG), els edictes indicaven el lloc de consulta del text tant en suport 
paper com en format digital.  
 

per tal de fer efectiu el principi de transparència, afegeix el deure 
anera que sigui fàcilment 

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

tècniques que ho garanteixin. En aquest sentit, destaquem que ens ha 
estat possible trobar fàcilment el text inicialment aprovat i el conjunt de 
documentació relativa a la tramitació iniciada a la seu electrònica 
municipal en el moment de redactar aquestes al·legacions. 
 
2. Publicitat de les sessions del Ple municipal 
Com no podia 
preveuen la necessària publicitat de les sessions del Ple.  
 

ari 
per establir noves previsions encaminades a reforçar la transparència i la 
participació ciutadana. 
 
En aquest sentit i en primer lloc, hem de destacar que les previsions de 

cina: ampliar les previsions dels articles 103 del TRLMRLC i 80 del Reial 

endavant ROF), per tal que, juntament amb la tramesa de la convocatòria i 

convocatòria. Tanmateix, al nostre entendre, 
muni
manera detallada, i especificar, per exemple, que aquesta es durà a terme 

 
 

-ne una publicitat adequada, també 
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sessions del Ple sinó també la posada a disposició de la ciutadania de 

normatives es fan ressò de la possibilitat d'enregistrar lliurement les 
sessions per iniciativa particular. 
 
Finalment, és recomanable preveure la publicació dels esborranys de les 

. 
Aquesta mesura permetria garantir la publicació dels acords de manera 
immediata, amb ind

transparència requereix que la informació publicada sigui completa, veraç i 
 següent: 

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 

 
  

 
3. Funcions de control del Ple  
Una altra classe de mesures destinades a reforçar la integritat institucional 
des del punt de vista organitzatiu són les encaminades a assegurar que el 
Ple pugui exercir de manera adequada les funcions de control i 
fiscalització.  
 
En relació amb aquesta q
LRBRL atribueix al Ple la competència indelegable de controlar i fiscalitzar 

s funcions del Ple en 
aquest sentit. 
 

la Sentència 682/2020, de 5 de juny, dictada en interès cassacional, en la 

les resolucions que ha adoptat en cada sessió ordinària del Ple que 

hagin estat delegades a la Junt de Govern Local. Concretament, els 
magistrats conclouen el següent: 
interpretación, lo cierto es que la delegación realizada no puede comportar un 
menoscabo, quebranto o limitación de esa función de control, que pueda dificultar 
o entorpecer su normal desarrollo. Conviene tener en cuenta que el artículo 23.2 
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de la CE comprende el derecho a desempeñar los cargos públicos de acuerdo con 
lo previsto por las Leyes, que regularán el ejercicio de los mismos en condiciones 
adecuadas a la fun  

 
En aquest mateix pronunciament, el Tribunal Suprem determina que les 
sessions ordinàries del Ple han de tenir una part específica dedicada al 
control dels òrgans de govern de la corporació, que tingui substantivitat 

 
 
És per això que, 

, atès es podria arribar a 
interpretar que el Ple només podrà debatre sobre determinats decrets.  
 
4. Publicitat de les sessions dels altres òrgans de govern 

Comissions Informatives no són públiques; i pel que fa a Comissió Especial 

Informatives.  
 
En aquest punt, 
tots els 

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 
sessions dels altres òrgans de govern són secretes, llevat que es disposi altrament 

 

 
Aquesta previsió compta necessàriament amb una única excepció legal 
imposada pels articles 70.1 i 126.5 de la LRBRL i referida a les sessions de 
la Junta de Govern Local, en relació amb les quals el citat article 126.5 
estableix que a Junta de Govern Local són secretes. A les 

sessions podran assistir-hi els regidors no pertanyents a la Junta i els titulars dels 
òrgans directius, en ambdós supòsits quan siguin convocats expressament per 

 
 
No obstant això, convé destacar la i
LRBRL ha fet el Tribunal Constitucional en la Sentència 161/2013, de 26 de 
setembre, mitjançant la qual declara la conformitat constitucional del 
precepte que estableix que les sessions de la Junta de Govern Local no son 

relatives a les atribucions delegades pel Ple. Així doncs, fora bo revisar les 
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perspectiva, atès que preveu que quan a les sessions de la Junta de 
Govern Local es tractin afers delegats pel Ple aquestes (literalment) 

 ser públiques.  
 
Encara en relació amb de la Junta de Govern Local convé subratllar que, 

del Decret 8/2021, de 9 de 

endavant DTAIP), els acord que adopta s'han de publicar íntegrament.  
 
5. Dotació econòmica dels grups municipals 

una dotació econòmica als grups municipals a càrrec del pressupost de la 
Corporació. 
 
Pel que fa aquesta qüestió, 

at reglamentària per 
complementar les previsions contingudes als articles 73.3 de la LRBRL i 

Llei 8/2007, de 4 de juliol, de finançament dels partits polítics (en endavant 
LFPP), estableix que el retiment de comptes dels grups polítics municipals 

específica, que han de respectar els principis generals de la norma citada 
en matèria de retiment de comptes. 
 
Un desenvolupament reglamentari més extens permetria abordar 

econòmiques o els usos i les destinacions permesos.  
 
Pel que fa al retiment de comptes, cal tenir presents les previsions de 

comptabilitat específica de la dotació econòmica, la qual hauran de posar 
segurar un 

nivell de control adequat, aconsellem entrar a concretar, com a mínim, el 
format que hauran de tenir els comptes, la periodicitat amb què el Ple els 
haurà de requerir, el funcionament de la sessió de control i les 
conseqüències que té la manca d
justificació.   
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Quant als usos i destinacions permesos, suggerim definir acuradament les 
destinacions admeses i advertir de les limitacions que afecten a les 
dotacions econòmiques dels grups municipals en la norma reglamentaria.  
 

L. En concret, la citada exposició de motius 
determina el següent:  
 

expresa en la Ley de Bases a que la actuación corporativa de los miembros de las 
Corporaciones locales se realice a través de los grupos políticos, con la posibilidad 
de dotación económica para su funcionamiento siguiendo una regulación similar a 
la que se contempla en el Reglamento del Congreso de los Diputados para sus 

 

 
Per tant, la norma 
funcionament del grup polític municipal.  
 
En aquest mateix sentit trobem alguns pronunciaments dels tribunals. A 

la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia del 

procediment penal amb els fons de la dotació econòmica a favor del grup 
municipal és antijurídica.  
 
Així mateix, en relació amb la nat
el Tribunal de Comptes les qualifica de subvencions i adverteix que estan 
destinades a subvenir les despeses de funcionament dels grups municipals. 
Per il·lustrar aquesta afirmació es pot fer referència a la Sentència 
18/2011, de 18 de desembre, de la Sala de Justícia del Tribunal de Comptes 

norma que determini o enumeri les despeses imputables a les dotacions 
econòmiques dels grups municipals, afirma:  
 

litis (se trata de subvenciones o dotaciones económicas otorgadas por la 
Corporación a los grupos municipales constituidos para subvenir a sus gastos de 
funcionamiento), los perceptores se encuentran obligados a responder 
contablemente de su correcta utilización que impide el destino de tales fondos 
públicos a otros fines que no sean los municipales; en este sentido, el artículo 23 
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del también citado Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales (R.D. 2568/1986), prescribe que los miembros de 
las Corporaciones Locales, a efectos de su actuación corporativa, se constituirán 
en grupos; se trata, en definitiva, de facilitar, en el ámbito local, la actuación de 
dichos grupos mediante la asignación de una dotación económica que no es 

 

 
Per consegüent, es fa palès que els grups polítics no estan facultats per 
disposar discrecionalment del

admissibles les despeses directament vinculades al funcionament del grup.  
 
Pel que fa a aquest assumpte, la Sentència de 3 de juliol de 2012 de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem (recurs de cassació núm. 

determinava la quantia de les dotacions en funció de les responsabilitats 
de les persones que componien el grup, per entendre que constituïen una 
remuneració encoberta a les persones que ocupaven càrrecs electes.  
 
També és controvertida la capacitat dels grups municipals per contractar 
persones en règim laboral. En relació amb aquesta qüestió, alguns autors 
sostenen que la manca de personalitat jurídica dels grups municipals els 
impedeix contractar personal, per bé que no seria obstacle per contractar 

 
 
Finalment, també han plantejat problemes les transferències dineràries 

sembla habilitar aquesta possibilitat, en el pronunciament citat 
anteriorment, el Tribunal de Comptes la circumscriu a aquelles 
transferències dineràries que suportin despeses de funcionament del grup 

derivin només es poden transferir al partit polític en la mesura que aquest 
presti un servei efectiu i necessari al grup municipal per exercir la seva 
actuació corporativa.  
 
En un altre ordre de coses, atès que la LTAIPBG no menciona 
específicament les dotacions econòmiques dels grups municipals entre els 
deures de publicitat activa, cal recordar que 
consistoris incorporin previsions en aquest sentit a les disposicions 
administratives de caràcter general. 
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En aquest punt, convé recordar que, en relació amb aquesta qüestió, 
 

 

locals als grups polítics que hi són representats, per al seu funcionament, i d'acord 
amb la normativa de règim local, les administracions locals han de fer-ne 
publicitat en un espai diferenciat, que contingui les dades següents: 
a) L'acord que en fixa la quantia i els elements relatius a la presa d'aquesta 
decisió. 
b) L'import anual i els grups polítics beneficiaris. 
c) L'objecte de la subvenció i les prohibicions legals de destinació d'aquests fons 
previstes a la normativa vigent. 
d) La informació relativa al procediment de justificació o retiment de comptes i/o 
de control financer, o la constància de la seva inexistència. 
e) La declaració de cada grup beneficiari de la relació detallada de despeses 
anuals finançades amb càrrec a aquests fons, agrupades per conceptes 

 

 
Igualment, cal fer notar que, en diverses ocasions, la Comissió de Garantia 

que, en atenció a la seva naturalesa, les aportacions econòmiques als 

cle 15 de la LTAIPBG per a les subvencions i els ajuts 
atorgats pels poders públics; així com, que aquests pronunciaments de la 
GAIP han estat confirmats per la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en la Sentència 1358/2021, de 
23 de març.  
 
6. Estatut de les persones que ocupen càrrecs electes 
El Títol Segon del projecte de Reglament regula els drets i deures de les 

 
6.1. Drets de caràcter econòmic  
En aquest marc, els articles 75 a 79 del text projectat estan dedicats als 
drets de caràcter econòmic del regidors i les regidores.   
 
En aquest àmbit, sovint subjecte a controvèrsia, aconsellem tenir presents 

 
 
6.1.a. Dedicació parcial 
En primer lloc i pel que fa a la dedicació parcial, convé recordar que els 
articles 75 de la LRBRL i 166 del TRLMRLC fixen un pressupòsit necessari 



 

Al·legacions al Reglament orgànic de Lleida -4/2022-     11 

 

delegacions, o es desenvolupin responsabilitats que així ho requereixin. Així 
doncs, malgrat que la determinació concreta de les persones que 
exerceixen el càrrec en dedicació parcial pugui estar dotada de certa 
discrecionalitat, aquesta decisió no es pot prendre a partir de les 
preferències de cadascun dels membres de la corporació local, sinó que 

bucions 
públiques.  
 

  

introduir en aquesta mena de textos una referència a la necessitat de 
motivar, de manera adequada i suficient, les resolucions i/o els acords 

s règims de dedicació i les retribucions derivades; 
així com, donar-los publicitat, per tal que la ciutadania conegui les raons 
fàctiques i jurídiques que els han justificat. 
 
Igualment, també és important tenir present que la retribució obtinguda 
per una dedicació parcial està estretament vinculada al desenvolupament 
de responsabilitats que requereixen una especial dedicació, per la qual 
cosa la manca de continuïtat temporal en aquestes responsabilitats ha de 

 
 
Encara en relació amb aquesta qüestió, cal fer esment específic a la 

percentatges per al desenvolupament de càrrecs en règim de dedicació 
parcial als Ajuntaments de població superior als 1.000 habitants, que, en 
conseqüència, disposen de certa llibertat per fixar percentatges de 
dedicació diferents al 75%, 50% o 25%. 
 
Tanmateix, és clar que el marge de discrecionalitat de què disposa 

no es pot configurar una dedicació parcial amb una diferència insignificant 
en relació amb la dedicació exclusiva. Aquesta reflexió és especialment 
important si tenim en compte que la Llei determina un nombre màxim de 
membres del consistori que poden desenvolupar els càrrecs amb dedicació 

subjectes els membres de les corporacions locals és diferent en funció de si 
desenvolupen el càrrec amb dedicació exclusiva o amb dedicació parcial 
(articles 75 i 75 ter de la LRBRL).  
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llei si es determina de manera artificial un règim de dedicació parcial amb 
 

 
En aquest mateix sentit apunten diversos pronunciament judicials, entre 
els quals podem destacar, /2018, de 23 

 
 
Si bien es cierto que la limitación del 75% no está contemplada para municipios 

como el de autos, y sí solo para los menores de 1.000 habitantes, lo que es 
evidente es que tiene que existir alguna diferencia entre la dedicación exclusiva y 
la parcial. 
 
De modo que si la primera supone una dedicación del 100%, la diferencia con la 

dedicación parcial no puede ser tan insignificante que permitiese eludir las 
restricciones que impone la norma legal. 
 
Por lo tanto puede resultar orientativo, si así se prefiere decir, el que la legislación 
haya considerado para determinados municipios como dedicación parcial máxima 
el 75%. 
 
Sí debe señalarse que en cualquier caso este Tribunal coincide al señalar que 
una dedicación parcial de hasta el 90% viene en la práctica a suponer una 
dedicación exclusiva, que por lo tanto debe ser anulada. 
 
A esta conclusión no se puede oponer como hace el Ayuntamiento demandado la 
alegación que no tiene agotado los tres concejales que la ley le permite tener en 

 
 

Posteriorment, aquest posicionament va ser confirmat pel mateix tribunal 
en la Sentència 422/2018, de 8 de maig (núm. de recurs contenciós 
administratiu 457/2016), per la qual anul·lava una dedicació parcial del 

 
 

del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, un fragment del 
Dictamen 2015/0023 del qual reproduïm a continuació: 
 

relació amb estos municipis, és possible que les corporacions locals establisquen 
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qualsevol tipus de percentatge de dedicació parcial (inclús, al 95% o al 98%, etc.), 
mentre no arribe al 100% minorant proporcionalment el límit retributiu establit per 
a la dedicació exclusiva. 
 

at de 
-se que el 

legislador estatal al temps de regular la dedicació parcial en els municipis de 
població inferior a 1.000 habitants va optar per uns percentatges al 75%, al 50% i 
al 25% que han de ser interpretats com els desitjats, a falta de previsió específica 
en contra, per a la resta de municipis. 
 

de la Reforma Local, de 5 de març de 2014, del M
Administracions publiques en la qual assenyala, en relació amb aquesta qüestió, 

caldrà entendre que el límit màxim total que poden percebre per tots els 
conceptes retributius els que exercisquen el seu càrrec en règim de dedicació 

-75% 
50%, 25%- que corresponga a la quantia màxima de referència per trams de 
població prevista en el paràgr

 
 

6.1.b. Assistència a òrgans col·legiats 
En segon lloc, quant a les compensacions per assistència efectiva als 

articles 75.3 i 75 de la LRBRL, estan reservades als membres de la 
Corporació local que no tinguin reconegut un règim de dedicació ni 
exclusiva ni parcial.  
 
En conseqüència, atenent a aquestes previsions i a la interpretació que 

 
 

- patible amb la percepció de 
retribucions per dedicació exclusiva o parcial;  
 

- les percepcions per assistència no tenen caràcter retributiu i, per 
tant, no poden ser ni fixes ni periòdiques;  
 

- 

aquesta condició no es compleix, no es genera dret al cobrament.  
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Per tant les quantitats que es percebin en concepte 
ser variables i han de coincidir amb el nombre de sessions convocades i 
celebrades pels òrgans dels quals formen part les persones que les 

identificada correctament a  
 
Així doncs, no es poden percebre quantitats per assistència a les reunions 
o trobades que no corresponguin a òrgans col·legiats de la Corporació, ni 
tampoc a òrgans dels quals la persona no formi part. En aquest sentit, la 
jurispru

 
 

oració local que no 
estiguin degudament constituïts.  
 
Igualment és recomanable regular, al Reglament orgànic o les bases 

 
  

 
generat controvèrsia el fet que els articles 75 de 

la Llei 7/1985 i 13 del Reial Decret 2568/1986 ni prohibeixen ni autoritzen 

Dret dels actes que estableixen aquesta mena de diferències ha estat 
objecte de debat en diverses ocasions. 
 
En aquest sentit, pel que fa a la doctrina jurisprudencial, si bé inicialment 
existia un criteri general contrari a admetre la validesa dels acords que 

de 18 de g
2000 (núm. de cassació 3570/1994), de 3 de juliol del 2000 (núm. de recurs 
de cassació 6837/1994), de 13 de desembre 2000 (núm. de recurs  de 

 cassació 3117/1996), i 
12 de juliol de 2006 (núm. de recurs de cassació 3977/2003) totes del 
Tribunal Suprem; 242/2002, de 28 de febrer (núm. de recurs 1220/1997), i 

Justícia de Castella i Lleó; i 479/2005, de 17 de juny, del Tribunal Superior 
de Justícia de la Comunitat Valenciana.  
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e les assistències en realitat es pretén abonar una 
remuneració que la persona no pot percebre perquè no es pot acollir a un 
règim de dedicació exclusiva o parcial (per exemple, en aplicació del règim 

 
 
Per consegüent, recomanem  en els reglaments orgànics 
municipals previsions encaminades a limitar la possibilitat que es 

 entre les 
persones que ocupen càrrecs electes; o si més no, que 
expressament la necessitat de motivar, de manera suficient, aquestes 
diferències a partir de les funcions que du a terme cada persona en el si de 

decisió i la seva motivació. 
 
6.1.c. Indemnitzacions 
Finalment, es escaient fer una breu referència a les indemnitzacions per les 

diverses act aconsellem 
seguir els suggeriments següents: 
 

- 

extrajudicial de crèdit per a atendre indemnitzacions i despeses 
sense la suficient consignació pressupostària, i evitar, en tot cas, 
fer-ne un ús reiterat i periòdic; 
 

- assegurar que les despeses indemnitzades es corresponen, de 

del càrrec; 
 

- controlar que totes les indemnitzacions que se satisfan han estat 
justificades documentalment de manera prèvia i adequada; 
 

- evitar el pagament de quantitats fixes i periòdiques en concepte 
 

 
 

prevenir possibles conductes irregulars, fraudulentes o corruptes, per la 
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qual cosa la sensibilitat del Consistori envers aquest tema pot ser un bon 
zació i una oportunitat per començar un 

treball més extens i integral en aquesta matèria.  
 
Cal tenir presents les distorsions que aquestes situacions poden provocar 
en la presa de decisions públiques, la qual cosa les converteix en un factor 
de risc impor

Catalunya reconeix el dret a una bona administració com un principi de 
dret públic i un dret subjectiu de totes les persones. En la mateixa línia i 
recollint en part la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió 

Unió Europea1.  
 

 
 
6.2.a. Eines de detecció 

proposat està dedicat a les declaracions de 

dalitat (real, 
potencial o aparent).  
 
És per això que hem advertit en diverses ocasions de la necessitat 

s

aquestes no assoleixin la finalitat preventiva perseguida. Aquestes figures, 
que es podrien regular ta

rrecs de 
 

 
En aquest context, suggerim 

                                                 
1  va analitzar a bastament aquesta matèria a   gestió dels conflictes  en el 
sector públic de  emès el 2016 i disponible a la nostra pàgina web. 
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iniciat per, en la mesura del possible, preveure al Reglament orgànic 
municipal els tràmits que cal seguir davant un incompliment dels deures 
de presentació, actualització o veracitat de les declaracions, així com les 
eventuals conseqüències i responsabilitats derivades. En aquest sentit, és 

perquè els òrgans de go

mateix, la llibertat que assisteix a l'Alcaldia a l'hora de delegar, avocar i 
revocar les delegacions de competències als regidors i les regidores i 

(articles 45 a 48 del ROF, i 9 i 10 de la Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de 
règim jurídic del sector públic) també pot tenir un paper destacat en 
aquest sentit. 
 
Altrament, 

Reglament 
 

 
Quan
addicional 15a de la LRBRL també obliga al i 
funcionaris de les corporacions locals amb habilitació de caràcter estatal que 
hagin estat proveïts mitjançant lliure designació en atenció al caràcter directiu de 

a formular 
declaracions. Així mateix, si escau, és aconsellable identificar en els 
reglaments municipals els llocs de treball que presenten aquestes 
característiques, i adaptar aquesta identificació a cada estructura 

 
 
En aquesta tasca, caldrà tenir present la Sentència 1829/2019, de 17 de 
desembre, de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem, que 
declarar que els Ajuntaments només poden regular el règim del personal 
directiu en els termes fixats per una llei autonòmica i, en conseqüència, la 

ei 5/2020, 
del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives, del sector 
públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el 
medi ambient. 
 
Pel que fa a la publicitat de les declaracions de béns i interessos, són 

plicació les disposicions dels articles 75.7 de la LRBRL i 11.1 d) de la 
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Transparència. En aquest punt cal fer una especial referència a la 
Sentència 1143/2021, de 15 de març, de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (en 
endavant TSJC), que confirma el principi de publicitat de les declaracions 
de referència; imposa 

reglamentari.  
 
Quant al text proposat per al projecte de reglament en concret, 
aconsellem revisar 
que les declaracions dels membres de la Corporació publicades al portal 
de transparència seran actualitzades anualment, en la mesura que podria 
entrar en contra , 
que obliga les administracions a garantir que la informació subjecta a 

permanentment. En aquest punt, caldrà també tenir presents les previsions 
 

 
6.2.b. Eines de gestió 

Corporació Local. 
 
En aquest 

ticle 78.3 b) de la 

derivi, és una infracció greu en matèria de bon govern: 
-

circumstànci  
 

de participar sumpte, 

excepte que el debat es refereixi a la seva actuació com a membre de la 
corporació, en aquest cas tindrà dret a restar i defensar-  
 
En aquest mateix sentit, cal tenir present que la jurisprudència ha declarat 

votació no suposa, per si sola, el 
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Sentència 2105/2016, de 28 de setembre, de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Suprem, que un cop constatada la 
concurrència del deure d

 
 
Així és que, per tal de prevenir possibles distorsions en la presa de 
decisions públiques, en els reglaments orgànics 
municipals 
executi algun assumpte en relació amb el qual existeix un motiu 

   
 
Quant a aq

comprenent també tots aquells supòsits en els quals un dels electes tingui 
directament o indirectament un interès financer, econòmic o personal que 
pugui semblar que compromet la seva imparcialitat i independència, 

novembre, de contractes del sector públic i 76 de la LRBRL. 
 

acabat el mandat dels càrrecs electes o el personal directiu de 
 

 
Amb aquesta finalitat, és aconsellable que les disposicions reglamentàries 

, el qual 
preveu que durant els dos anys següents a la finalització del mandat dels 
representants i directius locals que hagin ostentat responsabilitats 

limitacions a 
previstes per als alts càrrecs de 

 
 
De la mateixa manera, 
servir per concretar qüestions com quins càrrecs o llocs de treball 
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Corporació Local en particular. 
 
6.3. Accés a la informació 
Els articles 82 a 85 del projecte de Reglament estan dedicats al dret 

al nostre ordenament, té un tractament diferenciat al dret a accedir a la 
informació pública de què són titulars totes les persones. Mentre que el 
primer es troba regulat als articles 164 del TRLMRLC i 14 següents del ROF, 
el segon es desenvolupa bàsicament a la LTAIPBG, la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i el 
DTAIP.  
 
Si bé des del nostre punt de vista és una bona pràctica incorporar 
previsions en aquest sentit als reglaments orgànics municipals, cal revisar-

- rmativa i 
 

 

per part de les persones que ocupen càrrecs electes també comprèn el 
tenció de còpies.  

 

determina que: 
documentació a la qual tenen accés. Aquesta còpia es pot obtenir en format 
paper o  

 
Destaca en aquest sentit la Sentència 1074/2019, de 18 de desembre, de la 
Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC, que 

ica dels càrrecs electes també 
 

 
De manera paral·lela, el Tribunal Suprem, en resolucions anteriors i en 
relació amb la LRBRL, ha advertit que, si bé el dret fonamental a la 
participació política no confereix un dret 

de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem (recurs núm. 
4889/2001). 
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ocasions sobre aquesta qüestió, fent una menció especial al canvi de 
paradigma que suposa en aquest àmbit la implan

2011 adverteix el següent:  
 

ó per consultar una determinada 
informació disponible en format electrònic, no hi ha motiu per denegar-ne una 

còpia de la informació en suport digital representés una sobrecàrrega que entorpís 

aquest punt, també ha remarcat que la tecnologia informàtica, com a sistema de 
tractament de la informació documental, significa un avenç important que facilita 

per la qual cosa cal fomentar-

 

 

Ben cordialment, 

 

 

 

 

 

Barcelona, a la data de la signatura  

Miguel Ángel 
Gimeno Jubero
Director


