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OFICfNA ANTIFRAU DE CATALUNYA
c/ RIBES. 1-3
08013 EARCELONA

Us notifico que ellla Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinari celebrada el dia 4 de desembre
de 2O17 , adoptá, entre d'altres, l'acord que es transcriu literalment a continuació:

RESOLUCIÓ DE LES AL.LEGACIONS PRESENTADES I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL

REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Fets

1. El 4 de setembre de 2017, el Ple de la corporació va aprovar inicialment el Reglament
de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Calafell.

2. L'acord d'aprovació inicial es va publicar, per un termini de trenta dies, al DOGC núm.
7455, de 1 5 de setembre de 201 7, al diari El Punt. el 18 de setembre de 2017 , al BOPT

número 182. de data 20 de setembre de 2017, al tauler d'edictes ia la seu electrónica
de l'Ajuntamenl.

3. Transcorregut el termini d'informació pública, només consta el següent escrit
d'al'legacions;

Data Ntim. Reqistre d'entrada Persona interessada
06t11/2017 36908 Oficina Antifrau de Catalunva

4. El 21 de novembre de 2017, el secretari de la Corporació ha informat les al.legacions i

proposa la seva estimació.

Fonaments de dret

1. Llei 39/2015 de procediment administratiu comú

2. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del régim local

3. Decret leglslatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei

municipal i de régim local de Catalunya.

4. Reial decret legislaliu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de les

disposicions legals vigents en matéria de régim local.
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S A¡untament de Calafell

5. Decret 17911995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i

serveis dels elrs locals.

La Comissió lrrforrnativa de Trarrsparéncia i Partrcrpacró amb els vots a favor dels grups
nrunicipals PSC,PP,UAM.CUP i el regiclor rro adscrit senyor
amb l'absterrció dels grups rnunicipals: CIU i Cs, prollosen al Pte r adopció del segiient
acord:

l Est jmar les al.legacions presentades el 6 de novembre cle 2017 , amb RGE núm. 36.908,
per l'Oficina Antifrau de Catalunya, i en conseqr-iéncia ¡rodificar els articles següents:

Article 1

L'objecte d'aquest Reglament es la regulació rrormativa d'alló que té relació anrb
les formes, els mitlans i els procediments d'informació i de participació de les
persones i de les entitats en la gestró rnunicipal, de conformit¿t amb la legislació
vigent sobre régim local

transparéncia,

3.'l . L'Ajuntanrent de Calafell, mitjanqant aquest Reglanlent, pronroLr els drets
cir¡tadans següents:

f) Ser rebuts en audiéncia pels seus representants electes, en els ternres establerts
a la leqislació sobre transparéncia.

3.2. L'Alcalde o l'Alcaldessa pot encarreoar o desiqnar, en virtut de les seves
capacitats, a ciutadans, ciutadanes i/o a entitats ciutadarres, inscrrtes al Reqistre
municipal, per desenvoluoar conreses específiques en els afers que els siguin
encomanats. respecte els ámbits institucionals o de representació, participació
ciutadana, i protecció o conservació del patrimoni,

Aquesta designació ha de tenir una durada determinada, ha de ser sense retribució
idepén de l'Alcaldia o, en el seu cas, de la Regidoria designada.

4.1. L'Ajuntanrent de Calafell garanteix a qualsevol persona, física o jurídica, el seu

dret a la informació sobre activitats i la gestió de les competéncies i els serveis

municipals, així com les disposicions adm¡nistratives corresponents. Els ciutadans
podtan accedir als arxius públics nrunicipals i Lrtilitzar tots els mitjans d'informació
pública que estableixi el Consistorr.

Els drets d'informació. continguts en aquest Reglament. s'entenen sens periudici
del deure de publicitat activa que té la Corporació en virtut de les disposicions
continqudes a la leqislació sobre tr¿nsparéncia i bon qovern,
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@ n¡untament de Calafell

5. Notificar aquest acord a l'Oficina Antifrau de Catalunya

6. Contra aquest acord, que posa f i a la via administrativa, rromés pot interposar-se recurs
contenciós administratiu davant Ia Sala contenciosa administrativa del Triburral Superior
de Justícia de Catalunya, en el terminr de dos mesos a comptar des del dia seguent de
la publicació del text integre en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de
confornritat amb el que estableixen els articles 30 i 112.3 de Ia Ller 3912015, d'1
d'octubre, del proceclrmerrt administratiu conrú de les adrninistracions públiques, i 10 r

46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdiccié contenciosa
administrativa. Tot aixó, sens perjudici de que els irrteressats puguin interposar
qualsevol altre recurs que estimin oportú.

El Ple de la Corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, amb '1 7 vots a
lavor: 5 dels menrbres del PSC, 2 dels membres d'UAM, 2 dels membres del PPC, 6 dels

metnbres de ClU, 1 del membre de C's i 1 del regidor no adscrit senyor
i amb 3 abstencions: 2 dels mernbres d'ERC i 1 del membre de la CUP, acorda:

1. Estimar les al legacions presentades el 6 de novembre de 2017, amb RGE núm. 36.908.
per l'Oficina Antilrar-r de Catalunya, i en conseqüéncia modificar els articles segúents:

Article 1

L'objecte d'aquest Reglament és la regulació normativa d'alló que té relació amb
les formes, els mrtjans i els procediments d'informació i de participació de les

persones i de les entitats en la gestió municipal, de conformitat amb la legislació
vigent sobre régim local i tot respectant les disposicions normatrves en matéria de
transparéncia.

3.1. L'Ajuntament de Calafell, mitjanqant aquest Reglament, promou els drets
ciutadans següents:

g) Ser rebuts en audiéncia pels seus representants electes, en els termes establerts
a la legislació sobre trarrsparéncia.

3.2. L'Alcalde o l'Alcaldessa pot encarreclar o desiqnar, err virtut de les seves

capacitats, a ciutadans, ciutadanes i/o a entitats ciutadanes, inscrites al Reqlstre
municipal, per desenvolupar comeses especÍfiques en els afers que els siquin
encomanats. respecte els ámbits institucionals o de representació, participació
qiqtadana, i protecció o conservació del patrimoni.

Aquesta designació ha de tenir una durada determrnada, ha de ser sense retiibució
idepén de l'Alcaldia o, en el seu cas, de la Regidoria designada.
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@ ejuntament de Calafell

4.4. Quan concorrin circumstáncies d'interés públic que ho aconsellin, i prévia

conformitat de l'órgan municipal que en tingui la competéncia, l'Ajuntament
remetr¿ a la població afectada o interessada aquells acords i disposicions
municipals que corresporrguin, amb la informació complementána que s'escargui.

La renrissió d'aquesta documentació s'efectuará en el ternrini d'un mes des de la

data d'adopció dels acords o disposicions corresponents. Aixó es fará sense

perjudici de la seva preceptiva publicació en els diaris, butlletins oficials o qualsevol

altre mitjá telemátic previst en les lleis.

5.3. Les sol.licituds d'informació es presentaran al registre de l'Ajuntament i

dirigides a l'Alcalde/essa. La resposta s'haurá de donar en el termini máxim d'un
mes, i haurá de passar lambé pel registre.

6.1. Els ciutadans iles ciutadanes tenen dret a ser rebuts pels regidors iles
regidores municipals, i pel personal técnic de la Corporació en els termes establerts

a la leqislació sobre transparéncia.

6.2. Amb carácter general, aquest dret s'haurá de fer efectiu com a máxim en un
mes, des que s'hagués cursat Ia sol'licitud corresponent.

19.5. L'Ajuntament, cas de tenir en compte la petició formulada, donará resposta
al o la peticionária en un termir.ri máxim d'un mes, i informará, si escau, de les

mesures que s'han pres a l'efecte o de les actuacions previstes per adoptar-les.

51.1. El Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes (RMEC) és creat per l'Ajuntament
de Calafell a fi iefecte que a les entitats iles associacions se'ls reconegui i

garanteixi els drets previstos en aquest Reglament, sempre i cLuan no els tinquin
directament per l'ordenament jurídic. en virtut d'atorgament i empara legals.

2. Aprovar definitivament el Reglament de Participació Ciutadana de l'A¡untament de

Calafell.

3. Publicar aquest acord i el text definitiu d'aquest Reglament al tauler d'anuncis de la

corporació i al Butlletí Oficial de la província. També s'ha de publicar al DOGC la

referéncia del butlletí de la provÍncia en qué es publica el text integre.

4. Trametre l'acord d'aprovació definitiva i el text del Reglament a l'Administració de
l'Estat i a la Generalitat de Catalunya en el termini de quinze dies des de l'aprovacró
definitiva.
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@ A¡untament de Calafell

4.1. L'Ajurrtament de Calafell garanteix a qualsevol persona, física o jurídica, el seu

cl¡et a la informació sobre activitats ¡ la gestió de les competéncies i els servers

municipals, aixi com les disposicions administratives corresporrents. Els cir,rtadans
podran accedir als atxius públics municipals i utilitza¡ tots els mitlans d'informació
pública que estableixi el Consistori.

E

del der,rre de publicitat activa que té la Corporació en virtut de les disposicions
continqudes a la legislació sobre transparéncia i bon qovern.

4.4 Quan concorrin circumstáncies d'interés públic que ho aconsellin, i prévia

conformitat de l'drgan murricipal qLre en tingui la conrpeténcia, l'Ajuntament
remetr¿ a la població afectada o interessada aquells acords i disposicions
municipals que (orresponguin, amb la informació complementária que s'escaigui.

La remissió d'aquesta documentació s'efectuará en el termini d'un mes des de la

data d'adopció dels acords o disposicions corresponents. Aixó es fará sense
perjudici de la seva preceptiva publicació en els diaris, butlletins oficials o qualsevol

altre mitjá telenrátic previst en les lleis.

5.3, Les sol.licituds d'irrformació es presentaran al registre de l'Ajuntament i

dirigides a l'Alcalde/essa. La resposta s'haurá de donar en el ternrini máxim d'un
mes, i haurá de passar també pel registre.

6.1. Els ciutadans iles ciutadar'res tenen dret a ser rebuts pels regidors iles
regidores municipals, i pel personal técnic de la Corporació en els termes establerts
a la leqislació sobre transparéncia.

6.2 Amb carácter general, aquest dret s'haurá de fer efectiu com a máxrm en un
mes, des que s'hagués cursat la sol.licitud corresponent.

i9.5. L'Ajuntament, cas de tenir en compte la petició formulada, donará resposta
al o la peticionária en un termini máxim d'un mes, i informará, si escau, de les

mesures que s'han pres a l'efecte o de les actuacior.rs previstes per adoptar-les.

51.1. El Regrstre Municipal d'Entitats Ciutadanes (RMEC) és creat per l'Ajuntamerrt
de Calafell a fi i efecte que a les entitats i les assocracions se'ls reconegui i

garanteixi els drets previstos en aquest Reglament, sempre i quan no els tinguin
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2. Aprovar definitivament el Reglament de Participació Ciutad¿na de l'A¡untament de
Calafell.

3. Publicar aquest acord iel text definitiu d'aquest Reglament al tauler d'anuncis de l¿

corporació i al Butlletí Oficial de la provlncia. També s'ha de publicar al DOGC la

referéncia del butlletí de la província en qué es publica el text íntegre.

4. Trametre l'acord d'aprovació definitiva i el text del Reglament a l'Administració de
l'Estat i a la Generalitat de Catalunya en el termini de quinze dies des de l'aprovació
definitiva.

5. Notificar aquest acord a l'Oficina Antifrau de Catalunya

6. Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, només pot interposar-se recurs

contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior

de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de
la publicació del text fntegre en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de

conformitat amb el que estableixen els articles 30 i 112.3 de la Llei 39/2015, d'l
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 'l 0 i

46 de la Llei 2911998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa. Tot aixó, sens perjudici de que els interessats puguin itrterposar
qualsevol altre recurs que estimin oportú.
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