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Al.lncAcroNs un I'OFICTNA Aurrrnau on Cerer,urvye
A L'ApRovecró TNICTAL DBL RncleuENT oncÀNrc DBLS
Ònce¡qs DE DEFENSA DE r-a CIUTADANTA DAVANT
LTAJLTNTAMENT DE ttHospITALET DB Lr,onnncAT:
SfNuc/e r Covrrssró DE succERrMBNTs r
RECI-AMACIONS

Consideracions preliminars

En la Sessió ordinària celebrada el dia 25 d'abril de 2Ot7, el Ple municipal
de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat va acordar aprovar inicialment
el Reglament orgànic dels òrgans de defensa de la ciutadania davant
l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat: Síndic/a i Comissió de
suggeriments i reclamacions (en endavant, l' "Ajuntament" i el
"Reglament", respectivament), que té per objecte, d'acord amb el seu
article 1: regular el règim dels òrgans municipals relatius a la defensa de
drets dels ciutadans: el/la Síndic/a i la Comissió de suggeriments i

reclamacions.

La proposta normativa se sotmet a informació pública pel període de 30 dies
hàbils des de I'endemà de la seva publicació, p€r a la formulació
d'al.legacions isuggeriments, d'acord amb la publicació de l'edicte
corresponent tant al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7364,
de 8 de maig de 20L7, com al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de
9 de maig de 2OL7.

Les presents observacions i suggeriments de l'Oficina Antifrau de Catalunya
(en endavant, I'OAC) al text del Reglament són emesos a l'empara dels art.
1 i 3 de la Llei t4/2008, de 5 de novembre, de I'Oficina Antifrau de
Catalunya, així com de l'art. L3.2 d) de les Normes d'actuació i règim intern
de l'Oficina Antifrau de Catalunya (en endavant, la LOAC i les NARI,
respectivament), segons el qual, correspon a la Direcció de prevenció
formular al director o directora de l'Oficina propostes i recomanacions sobre
disposicions normatives vigents o en tràmit d'aprovació perquè les elevi al
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Parlament, al Govern, als ens locals i, en els termes en què la normativa ho
permeti, a les institucions i els organismes estatals, comunitaris i

internacionals.

Així, aquestes al.legacions que tot seguit passen a formular-se pretenen
incidir pafticularment en aquells aspectes del text projectat Çu€,
directament o indirecta, guarden relació amb els àmbits sobre els quals
recauen les funcions que la LOAC atribueix a I'OAC amb l'objectiu d'enfoftir
la integritat de les institucions i dels servidors públics, sens perjudici
d'aquelles altres observacions de caràcter tècnic gu€, tangencialment,
s'estimi oportú també efectuar.

Article r. Objecte i naturalesa jurídica del present reglament

A la lletra b) de l'afticle es fa referència a la missió o darrera finalitat a què
són cridats els òrgans objecte de regulació en el reglament. A aquest efecte
es fa al.lusió a la defensa dels drets i interessos "dels veins i els ciutadans i

de les veines i les ciutadanes"

Tanmateix, però, caldria que el precepte es referís, de forma genèrica,
a qualsevol persona, amb independència de la seva condició jurídica
administrativa o política, condicions a què fan referència stricto sensu
els conceptes de veïnatge i ciutadania. Aquesta ampliació subjectiva
seria coherent amb la previsió que al respecte ja s'inclou a l'apartat 1r
de I'article 29 del Reglament, segons el qual, els procediments de
resolució dels greuges, queixes i suggeriments "s'inicien a instància de
qualsevol particular (...)".

Art. 3. Àm¡it funcional i territorial

L'apartat b) de l'article enumera els ens i subjectes que s'entenen
compresos en l'àmbit subjectiu d'aplicació del Reglament.

Es troben a faltar en l'enumeració altres ens que creiem que haurien
de completar la definició del sector públic local, com ara les fundacions
del sector públic, les associacions i els consorcis, com també caldria
valorar incloure, juntament amb les empreses contractistes, les
entitats que rebin fons públics municipals, en consonància amb la
previsió continguda a l'afticle 6.3 e) del Reglament, que en enumerar
els ens que poden ser supervisats pel Síndic/a de greuges municipal,
menciona expressament "les empreses o entitats que rebin
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subvencions, ajuts o recursos municipals destinats a la prestaciÓ
d'activitats o serveis municipals".

Art. 7. Nomenament

La lletra b) de l'article, en referir-se de forma succinta a les candidatures
que poden presentar-se per tal d'ocupar el lloc de Síndic/a de greuges
municipal, tan sols exigeix, a mode de condicionant previ, l'exigència de

comptar "amb l'aval d'almenys 15 entitats".

Tot i així, troben a faltar l'exigència d'altres requisits tècnics i

objectius que assegurin els mèrits professionals necessaris, així com
l'adequada experiència i aptituds per tal de poder desenvolupar el

càrrec. A aquests efectes convindria que el precepte se'n fes ressò, o

ho fes l'article 9 posterior, relatiu als "requisits per al nomenament".

A la lletra h) del mateix article es fa al'lusió a la convocatòria de les
persones candidates, que se sotmetran a la consideració plenària del
Consell de la Ciutat. A aquestes efectes es preveu que les persones

candidates puguin intervenir en la corresponent sessió, amb la finalitat de
presentar I lurs candidatures.

Entenem però que resultaria convenient preveure aquest tràmit o

hearing com un mecanisme imperatiu d'avaluació d'idoneTtat, de tal
forma que resti explícitament palesa la preceptivitat del tràmit.

Art. ro. Règim d'incapacitat i incompatibilitats

L'apartat 2n de I'article, en la seva lletra b), fa referència a I'impediment
d'exercici de qualsevol activitat professional, per part de la persona que

hagi d'ocupar el càrrec de Síndic/a de greuges municipal, quan compofti
una relació contractual amb l'Ajuntament, o un conflicte d'interès amb
l'administració municipal, essent-li aplicable, a aquests efectes, el règim
d'incompatibilitats vigent previst per al personal de les administracions
públiques.

Per tal de garantir un adequat sistema de control dels supòsits de fet
que poden motivar I'aplicació d'aquest règim, creiem convenient
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sugger¡r que s'introdueixin en el Reglament, més enllà de les

exigències legals, determinats deures de formular, la persona que

hagi d'ocupar el càrrec, declaracions d'activitats i interessos.

Art. rz Cessament en el càrrec

Entre els causes de cessament en el càrrec que es relacionen en
l'apartat 1r del precepte, trobem a faltar la previsíó d'un eventual
exercici de les funcions de forma greument negligent, la qual cosa

correspondria declarar al Ple municipal, p€r majoria absoluta dels
seus membres.

Així mateix, en relació amb I'apaftat 5è de l'article, gu€ faculta el Ple

municipal per cessar (lliurement) ellla Síndic/a de greuges municipal,
previ expedient i audiència, considerem que hauria de valorar-se
l'oportunitat que aquesta facultat hagi d'exercir-se per una causa,
motiu o justificació acreditable i valorable, a mode dels anteriorment
referits en l'afticle.

Art. zz Assistència a les sessions de la Comissió.

L'apaftat 1r de I'afticle disposa la manca de caràcter públic de les sessions
de la Comissió de Suggeriments i Reclamacions

Certament, l'ordenament jurídic no imposa el contrari, en la mesura que el

caràcter públic de les sessions tan sols és exigible en el cas del Ple

municipal o de les sessions dels òrgans participatius (aft.70.1 de la Llei

7/L985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local -en endavant,
la LRBRL- i art. 156 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, el TRLMRLC-).

Tanmateix, però, per tal d'assolir la màxima transparència en un
àmbit decisori que afecta tan directament qüestions i interessos
socials, així com relacionades amb els drets fonamentals, com ara
són les competències atribuïdes a la Comissió de Suggeriments i

reclamacions, recomanem que es prevegi explícitament la publicitat
de les seves sessions. En aquest sentit, I'art. 156.3 TRLMRLC disposa
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que "[]es sessions dels altres òrgans de govern són secretes, llevat
que es disposi altrament per acord del ple."

Article 23. Ordre del dia, convocatòria, règim d'adopció dels acords i
actes de les sessions

L'apartat 2n de l'article preveu el deure de trametre la convocatòria de les
sessions de la Comissió a les persones membres de la mateixa, així com
també allla Síndic/a de greuges.

Per a la deguda consecució de la transparència exigible, es recomana
que el Reglament prevegi, així mateix, l'adopció de les mesures
adients de difusió pública de les convocatòries, d'acord amb
l'exigència de I'article 155.1 TRLMRLC in fine, segons el qual, <<la

corporació, p€r acord del ple, ha de determinar els mitjans necessaris
per a donar publicitat [... a les ] les convocatòries dels òrgans les
sessions dels quals siguin públiques, a fi de garantir el dret dels
ciutadans a la més àmplia informació sobre les activitats de I'ens
local>>. A aquests efectes, caldrà configurar el deure de donar-ne
difusió telemàtica amb prou antelació en relació amb la celebració de
les sessions, per tal d'assegurar així el coneixement del seu
contingut.

El darrer apartat de l'article inclou les exigències de publicitat i difusió que
en relació amb les actes i acords presos en les sessions de la Comissió
convé preveure.

Article 44. Aprovació de I'informe anual i presentació al Ple

Juntament amb la previsió i regulació del deure d'aprovar un informe
anual per part dels òrgans de defensa de la ciutadania, el Reglament
hauria de fer-se ressò igualment en aquest punt, de la possibilitat
d'emetre eventuals informes extraordinaris, "quan la gravetat o
urgència dels fets ho aconsellin" (d'acord amb el previst a l'apartat 3r
de l'aft. 132 LRBRL).

Disposicions finals

Suggerim la conveniència de valorar introduir, entre les disposicions
finals del Reglament, una previsió relativa a l'aplicació supletòria a la
Comissió de suggeriments i reclamacions del règim legal previst per
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als òrgans col.legiats de les administracions de Catalunya (aft. 15 a
18 Llei 4O/2OL5, de l'1 d'octubre, de Règim jurídic del Sector públic, í

art. 13 a 20 Llei 26/20L0, del 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya).

Barcelona, 2O de juny de 2OL7

plau

òliver Garcia Muñoz
Tècnic iurista
Area de legislació i assumptes jurídics

Rosa María Pérez blo
Cap d'Àrea de leg lació i

assumptes jurídi
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