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Il.lustríssim Senyor Joan Carles Solé Latorre

Ajuntament de Lluçà
Aìcaldia
Carrer dels Rourets, 1

085i4 - Sta. Eulàlia de Puig-oriol
Lluçà (Lluçanès)

II.lustríssim Senyor,

L'escrit adjunt s'emmarca en la fase d'informació pública, una vegad-a aprovat
inicialmeni pel Ple municipal de data 24.rr.2o71,l'acord de crear el Reglament de

Participació 
^Ciutadana 

(instiumentat mitjançant Edicte de data 9 de desembre de zor5,
i publicat al DOGC amb data 3o.rz.zor5).

Les al.legacions i suggeriments que tot seguit passen a

particularment en aquelìs aspectes del text projectat q
guarden relació amb els àmbits sobre els que recauen les
l4lzoo8, del 4 de novembre atribueix a I'OficinaAntifrau de Catalunya, en tant que,

inititució específìcament dirigida a preservar la transparència i la integritat de les

administracions i del personal al servei del sector públic a Catalunya, sens perjudici
d'aquelles altres observacions de caràcter tècnic que, tangenciaiment, s'estimi oportú
també efectuar.

des de I'Oficina Antifrau de Catalunya us demanem, a l'efecte de poder

efectuar
partícips

nent seguiment, que tan bon punt us sigui possible, ens feu

tingut del document incorporat a l'expedient que contingui I'informe i
la les presents al.legacions hagin merescut.

de Alfonso Laso

, 2 de febrer de zo16

R¡bes, 3
0801 3 Barcelona
bustiaoac@antifrau cat
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AL.LEGACIONS DE L'OFICINA ANTIFRAU DB CATALUNYA AL
REGI-AMENT DB PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE L'AJUNTAMENT
DE LLUçÀ

Consideracions Preliminars

La Constitució regula, en el seu article g.z el mandat adreçat a tots els poders
públics de facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política,
econòmica, cultural i social. I, en el seu article 2g.l reconeix als ciutadans el dret
fonamental a participar en els assumptes públics. Al seu torn, I'Estatut
d'Autonomia de Catalunya conté, en el seu article 43 el reconeixement del
foment de la participació social en les polítiques públiques, així com de la
participació individual i associativa en els àmbits cívic, social, cultural,
econòmic i polític.

Alhora, la participació ciutadana en els afers públics constitueix un principi
general bàsic de les Administracions Públiques: així ho preveu l'article 3.5 de la
Llei 3o/t992, de z6 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i Procediment Administratiu Comú (Llei 3o/rgg2), quan prescriu que
en llurs relacions amb la ciutadania, les Administracions Públiques han d'actuar
conforme als principis de transparència i participació.

Per la seva banda, la Llei 4of 2ot;, d't d'octubre, de règim jurídic del sector
públic, preveu el mateix principi a l'article 3.1 c) quan exposa que:

<Les administracions públiques serveixen amb objectivitat els interessos
generals i [...] han de respectar en la seva actuació i relacions els principis
següents: [...]

c) Participació, objectivitat i transparència de l'actuació administrativa>

Convé apuntar, que aquesta Llei 4of zot5,juntament amb la Llei ggf zot5, d't
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, preveuen la substitució de la Llei 3o/t9gz, de z6 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, i comportarà la seva derogació a partir de l'entrada en vigor al cap d'un
any de la seva publicació al BOE, el z d'octubre zor5.
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Per la seva banda, I'article 22.2 de la Llei z6f zoto, de 3 d'agost de règim jurídic
i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (Llei z6lzoro),
en el marc del dret dels ciutadans a una bona administració, imposa a les

administracions públiques de Catalunya el mandat de fomentar la participació
ciutadana en les actuacions administratives de llur competència, per tal de

recollir les propostes, els suggeriments i les iniciatives de la ciutadania,
mitjançant un procés previ d'informació i debat. I, per l'altra banda, I'article

3r.z (setè i vuitè) del mateix text normatiu, contempla com les Administracions
Públiques de Catalunya compleixen les funcions que tenen atribuides i actuen
d'acord amb els principis generals de transparència i accessibilitat, i participació
ciutadana, entre d'altres.

En definitiua, Io tronsparència constitueix un pressupòsit íneludible per a
focilitar la partícipo.ció ciutadana. En aquest sentit, trobem fonament als

articles 7o bis i rz3.r c) LRBRL i 48.2 b) i 6z TRLMRLC que fan esment als

procediments complementaris de participació ciutadana que poden integrar
l'estructura municipal. De igual forma, la participació ciutodana com a dret
fonamental de la ciutadania i, principi inspirador de l'Administració municipal,
és una opció estratègica i estructural de l'Ajuntament i ha d'acompanyar les

seves actuacions especialment aquelles que estan relacionades directament amb
la qualitat de vida de la ciutadania i en tot allò que afecti la seva quotidianitat.

L'Oficina Antifrau de Catalunya creada mitjançant la Llei r4lzoo8, del 5 de

novembre, va néixer com a Institució específicament dirigida a preservar la
transparència i la integritat de les administracions i del personal al servei del
sector públic de Catalunya.

És per tant, que en compliment d'aquesta missió, l'Oficina Antifrau desplega la
seva potestat indicativa adreçant-se als poders públics amb propostes i
recomanacions sobre disposicions normatives vigents o en tràmit d'aprovació,
com les que exposem a continuació.

Concretament, les recomanacions i/o al.legacions que aquesta Oficina exposarà
a continuació estan estretament relacionades amb els Drets de Participació
Ciutadana i el terme emprat pel Consistori quant a "ciutadans i ciutadanes."
Altres al.legacions tenen a veure amb els terminis i forma que l'Ajuntament ha
fet servir en el redactat del present Reglament.

Per tot això, i en virtut del que acabem de manifestar, a continuació aquesta

Oficina inicia les seves al.legacions, que exposa tot seguit.
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Drets de Particþació ciutadana

Ciutadans i ciutadanes de Lluça

Immediatament desprès de l'Exposició de Motius, el Reglament de participació
ciutadana defineix que s'entén per "ciutadans i ciutadanes de Lluçà". I diu així:

<<Es consideren ciutadans i ciutadanes de Lluçà totes aquelles persones

que independentment de la seva nacionalitat, constitueixen el padró
municipal d'habitants. Els majors de r8 anys formen part del Registre de

Participació ciutadana de forma automàtica.>

D'acord amb el que preveu l'article 7 de I'Estatut d'Autonomia de Catalunya,
relatiu a la condició política de catalans, aquesta Oficina entén que l'Ajuntament
fa ús d'un concepte de ciutadania que, per una banda, no respecta el que regula
l'Estatut d'Autonomia de Catalunya perquè també inclou als estrangers (tot i
que s'ha de dir, que en el cas que ens ocupa, seria positiu pel fet de ser favorable
al dret de participació) i, per una altra banda, el fet d'associar el concepte al
veinatge administratiu, acaba sent restrictiu de la participació, perquè exclou a

aquelles persones que no siguin veïnes de Lluçà, és a dir, les que no hi estiguin
empadronades.

En conseqüència, suggerim que el Consistori reconsideri la conveniència de
preveure la introducció d'aquesta clàusula relativa a la defìnició de "ciutadans i
ciutadanes de Lluçà", p€l que acabem de comentar i, en el ben entès, que el dret
de participació lligat al dret d'accés a la informació pública té vocació universal.

Tot seguit, en consonància amb les nostres al.legacions manifestades ad supro,
a continuació l'Ofìcina vol posar de manifest les observacions següents respecte

dels drets de la ciutadania regulats en el present Reglament sota el títol "Drets
dels ciutadans/es a la participació ciutadana."

Transparència i Accés a la Informació pública

Drets dels ciutadans/es a la participació ciutadana

La transparència i, en conseqüència, les diverses vies d'accés a la informació
pública sobre les activitats i la gestió municipal, constitueix un pressupòsit
ineludible per a facilitar la participació ciutadana.
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En aquest sentit, tant l'article 69.r LRBRL com l'article r54.r TRLMRLC
estableixen el deure genèric de les corporacions locals de facilitar la més amplia
informació sobre la seva activitat i la participació de fots els ciutadans de Ia
uidalocal.

Als efectes del present Informe, interessa destacar els següents apartats que es

regulen en aquest Reglament objecte d'anàlisi:

Dret a la Informació

Paràgraf 35. Aquest apartat exposa:

<35. Els ciutadans i ciutadones, ja sigui de forma individual o de forma
col.lectiva, tenen dret a ser informats de l'activitat i els assumptes
municipals d'una forma amplia i objectiva, a accedir als arxius públics i a
utilitzar tots els mitjans d'informació que I'Ajuntament estableixi en els

temes i abast que determini la legislació general sobre la matèria i les

ordenances.r,

El mateix apartat recull en un sol paràgraf dos dels conceptes bàsics regulats a la
Llei tglzor4, del zg de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern. Concretament, ens referim a la publicitat actiuc i a la
publicitat passiua. Es regulen a l'article z a) i z c) del Títol I de la Llei i,
posteriorment la normativa els recull de manera més detallada al Títol II,
Capítol II sobre publicitat activa, i al Títol III, Capítol I sobre accés a la
informació pública.

Comparant la definició exposada a l'apartat gS del present Reglament amb els

preceptes recollits a la Llei rglzot4 a dalt referenciats, destaquem les següents

reflexions:

Concretament, l'article z a) expressa el següent tenor literal:

<<Transparència: I'acció proactiva de I'Administració de donar a conèixer
la informació relativa als seus àmbits d'actuació i les seves obligacions,
amb caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resulti més

comprensible per les persones i per mitjà dels instruments de difusió que

permetin un accés ampli i fàcil a les dades i els facilitin la participació en

els assumptes públics. >

Segons contingut del present article la Llei tglzor4 regula lo. publícítat
ø.ctíuo,.
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Al seu torn, l'article z c) regula:

<<Dret d'accés a al informació pública: el dret subjectiu que es reconeix a
Ies persones per a sol.licitar i obtenir la informació pública, en els termes
i les condicions regulats per aquesta llei.>

Amb l'exposició d'aquests preceptes, arribem a la conclusió que, mentre la Llei
tglzot4 recull el concepte de "persones", el present Reglament segueix
contemplant a I'apartat 35 del Reglament, segons el que ja hem avançat en la
nostra exposició anterior, el concepte "cíutadans i cíutodønes".

En conseqüència, aquesta Oficina considera que l'ús del terme "ciutadans i
ciutadanes" emprat pel Consistori al llarg del Reglament, es contradictori amb
el que regula la Llei rgf 2or4, tal i com ja hem vist als preceptes a dalt
referenciats. És per aquest motiu, que recomanem que l'Ajuntament adopti en el
seu text normatiu el terme jurídic emprat a la pròpia norma tgf zot4, per tal
d'evitar la contradicció amb la mateixa Llei i, valori substituir el terme
"cíutc.dcns i ciutada¡tes" pel de "totes les persones", tal i com molt bé
expressa la normativa vigent en Transparència.

Addicionalment, seguint en la nostra línia d'anàlisi i, tot tenint en compte que el
present Reglament s'adeqüi, s'ajusti i segueixi la Legislació vigent en matèria de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, aquesta Oficina ha
centrat la seva atenció en el apartat 39 relatiu al termini del que disposa
l'Alcaldia per dictar una resolució.

Paràgraf 39. Aquest apartat concretament exposa:

<99. L'alcaldia és l'òrgan encarregat de dictar la resolució de les

sol.licituds i ho farà en el termini mà,xim de 3o dies.>>

En canvi, si atenem al que disposa I'article 33.r de la Llei l'gf 2ol^4.- del z9 de

desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern,
concretament diu:

<Article 33. Termini per a resoldre

1. Les sol.licituds d'accés a la informació pública s'han de resoldre en el
terrníní d'un Írtes, a comptar del dia següent a la recepció de la
sol.licitud."
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Interessa destacar, a parer d'aquesta Oficina, i d'acord amb el que preveu la Llei
de Transparència al seu article 33.r,la següent reflexió:

S'evidencia una contradicció entre el contingut regulat en el paràgraf gg del
present Reglament i el precepte 33.r de la Llei rglzot4. Entenem que no es pot
equiparar jurídicament el còmput d'un termini de "màxim 30 dies", amb el

termini "d'un mes", tal i com regula la Llei tglzot4.

Com ja hem avançat, s'aprecia una contradicció amb la Llei de Transparència i
aquest fet, suposa que el còmput per dies resultant de la redacció proposada,

comporti una ampliació del termini de resolució i, en definitiva, una restricció al
dret d'accés incompatible amb la norma legal. En conseqüència, considerem
desitjable que, en virtut del que disposa la Llei tgf 2or4, del z9 de desembre, de

transparència, accés a la informació pública i bon govern,l'Ajuntament de Lluçà
adapti el contingut de l'apartat 89 en els termes jurídics a dalt exposats i per
tant, modifiqui el seu redactat per tal d'ajustar-se als imperatius legals.

D'acord amb el que ja hem manifestat a les consideracions preliminars, les

nostres recomanacions van adreçades a aquest Consistori, en tant que, l'Oficina
Antifrau de Catalunya és una Institució específicament dirigida a preservar la
transparència i la integritat del personal al servei del sector pública Catalunya,
amb la intenció que sigui una de les eines per reforçar les bones pràctiques de

l'Administració pública i del sector públic que s'hi relaciona.

Finalment, volem destacar com a comentari addicional a les nostres
al.legacions, l'apartat final del Reglament de Participació Ciutadana relatiu a la
Clàusula Supletòria.

L'esmentada clàusula, concretament diu així:

Clàusula Supletòria

<Tot el que no prevegi aquest reglament, la seva interpretació i aplicació
haurà de ser de conformitat amb el que disposa la vigent LIei t9/2o14, de

zg de desembre, de transparència, a.ccés a Ia informació públíca i bon
gouern del Departament de Presidència de Ia Generalitat de Catalunya,
publicada en el DOGC núm. 678o, de data 3r de desembre de zot'4 i Llei
Lof 2c74, de z6 de setembre, de consultes populars no refrendàries i
d'altres formes de participació ciutadana del Departament de

Presidència de Ia Generalitat de Catalunaa [...]."

Mitjançant l'exposició literal del precepte, l'Oficina vol posar en coneixement
del Consistori, I'existència d'una petita errada material.
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Concretament, volem indicar a l'Ajuntament que tant la font citada de la Llei
rgf 2014, com la font de la Llei rofzor4, és en ambdós casos el Parlament de
Catalunya, i no la del Departament de Presidència".

Suggerim, si més no que aquesta lleu errada material sigui modificada, a fi i
efectes d'esmenar la denominació de la norma.

Finalment, a la llum del que acabem de manifestar en el present Informe,
entenem que el Reglament de Participació Ciutadana, objecte d'estudi, ha de
permetre millorar el funcionament de l'Ajuntament, així com la relació d'aquest
amb el conjunt de la ciutadania.

És per aquest motiu, que amb els comentaris, recomanacions i suggeriments
que aquesta Oficina ha exposat, l'Ajuntament ha de permetre apropar cada
vegada més, al conjunt de la ciutadania les eines que facin possible una major
participació, per traduir-la de manera efectiva dins l'acció política de
l'Ajuntament, per mitjà de la creació dels canals més adequat. I, facilitar la
participació universal, a partir de la idea que tothom que vulgui participar pugui
fer-ho acompanyat d'una acció instigadora des de la mateixa Institució.

Barcelona, a 3 de febrer 2oL6

Susanna Cano i Olmos Òscar Roca Safont

Tècnica Jurista

Vist-i-plau

Cap d'Àrea de Legislació i
Assumptes Jurídics
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