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Al·legacions de l’Oficina Antifrau de Catalunya a 
l’aprovació inicial del Reglament de participació 
ciutadana de l’Ajuntament de Montornès del Vallès 

 

 

   

En la Sessió ordinària celebrada el dia 7 de febrer de 2019 el Ple de 
l’Ajuntament de Montornès del Vallès va aprovar inicialment el Reglament de 
Participació Ciutadana. 
 
El text se sotmet 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 20 de febrer de 2019. 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. 7817, 
de 25 de febrer de 2019 i al tauler electrònic d’edictes de l’Ajuntament (e-
tauler). 
 
Les observacions i els suggeriments de l’Oficina Antifrau de Catalunya (en 
endavant OAC) al text proposat s’emeten a l’empara dels articles 1 i 3 de la 
Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya (en 
endavant LOAC), així com de l’article 13.2 d) de les Normes d’actuació i règim 
intern de l’OAC 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 
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.  
 
Les al·legacions que formulem a continuació pretenen incidir particularment 
en aquells aspectes de la disposició normativa projectada que, directament o 
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indirecta, guarden relació amb els àmbits sobre els quals recauen les funcions 
que la LOAC atribueix a l’OAC amb l’objectiu d’enfortir la integritat de les 
institucions i dels servidors públics.  
 
En aquest marc, 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 Montornès del Vallès en aquest tràmit d’informació pública 
sobre una norma que aprova un reglament de participació ciutadana que, 
com recorda l’exposició de motius del text projectat, regula, entre els seus 
principals elements, la informació i la transparència del funcionament de 
l’administració local. 
 

1. Consideracions prèvies 
Abans d’analitzar l’articulat del 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 en 
l’obligació per part de les administracions públiques de possibilitar que els 
potencials destinataris tinguin una participació activa en l’elaboració de les 
normes.     
 
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 
produeixen 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, considerem una bona pràctica que en els anuncis s’especifiqui a partir 
de la data de quina de les publicacions 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 el seu 
enunciat, s’ha d’entendre que el termini d’informació pública no pot iniciar el 
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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 
Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa de 27 de juny de 2006.  
 
Per tot això recomanem que, en aplicació del principi de seguretat jurídica, en 
el mateix edicte de publicació s’informi dels diferents instruments de 
publicació, així com de a partir de quan començarà a comptar el termini 
d’informació pública, bé sigui indicant quina de les publicacions produirà 
aquest efecte, o bé especificant de manera expressa i sense marge de dubtes 
el requisit de la quàdruple publicació.     
 
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 ciutadans 
que en principi no han de tenir coneixements jurídics, és aconsellable 
especificar que el còmput ho és de dies hàbils comptats a partir de l’endemà 
de la publicació. Aquesta pràctica, adoptada per l’Ajuntament de Montornès 
del Vallès a l’edicte, 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 destaca el fet que l’edicte 
publicat al tauler electrònic (e-tauler) conté el text íntegre del projecte de 
reglament aprovat pel Ple.  
 
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 
recomanable, en la mesura que reforça la publicitat activa i facilita l’accés al 
document.   
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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, tant en suport paper com en format electrònic; des de 
l’Oficina hem constatat que el text es trobava disponible al web municipal de 
forma fàcilment accessible a partir del dia 26 de febrer, amb expressa 
indicació de la data de finalització del termini per presentar al·legacions. Això 
està en consonància amb 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 d’accés a la informació pública 
L’article 4 del projecte de reglament regula, de forma conjunta, algunes 
qüestions relacionades amb la publicitat activa, l’accés a la informació 
pública i el dret de petició. En relació amb el contingut d’aquesta disposició 
voldríem formular alguns suggeriments:  
 
En primer lloc, per tal d’afavorir la seguretat jurídica i la comprensió del text 
recomanem estudiar la possibilitat de redistribuir les previsions regulades a 
l’article 4, de manera que es dediqui un article singular a la regulació de cada 
un dels temes. En aquest sentit, cal tenir presents les previsions de l’article 
129.4 de la LPAC que estableix: “amb la finalitat de garantir el principi de 
seguretat jurídica, la iniciativa normativa s’exercirà de manera coherent amb 
la resta de l’ordenament jurídic, nacional i de la Unió Europea, per generar un 
marc normatiu estable, predicible, integrat, clar i amb certesa, que faciliti el 
seu coneixement i comprensió i, en conseqüència, l’actuació i presa de 
decisions de les persones i empreses”.  
 
En segon lloc, el punt 4 de l’article de referència, sembla desenvolupar 
l’exercici del dret d’accés a la informació pública, i en el seu paràgraf primer 
determina: “per accedir a la informació pública no publicada, es presentarà 
una sol·licitud d’accés a la informació pública, presencialment o a través de 
la seu electrònica de l’ajuntament”. La previsió de la possibilitat de presentar 
les sol·licituds d’accés a la informació pública per qualsevol mitjà, està en  
consonància, no solament amb l’article 27.1 de la LTAIPBG, sinó també amb 
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els articles 13, 14 i 66 de la LPAC. Ara bé, atenent a les previsions de l’article 
27.2 de la LTAIPBG proposem regular la creació d’un formulari electrònic 
específic i senzill, fàcilment accessible al portal de la transparència, sempre 
tenint en compte que la seva existència no pot excloure en cap cas el dret 
que assisteix la ciutadania de presentar la sol·licitud per qualsevol dels 
mitjans admesos per la normativa d’aplicació. 
 
En tercer lloc, l’apartat 5 de l’article regula les causes que donen lloc a la 
inadmissió a tràmit de les sol·licituds d’accés a la informació. Des de l’Oficina 
volem destacar l’aparent contradicció que aquestes disposicions plantegen 
amb els articles de la LTAIPBG, d’aplicació directa al conjunt de 
l’administració local de Catalunya per imperatiu legal, d’acord amb l’article 3 
de la norma citada.   
 
En relació amb aquesta matèria, l’article 29 de la LTAIPBG taxa els supòsits 
en els quals es pot inadmetre una sol·licitud d’accés a la informació, entre els 
quals no trobem cap dels previstos en els apartats a), b) o c) de l’article 4.5 
del projecte de reglament. En conseqüència semblaria que la norma 
reglamentària amplia substancialment les causes en virtut de les quals una 
administració pot acordar no admetre a tràmit una sol·licitud d’aquesta 
naturalesa.   
 
Al nostre entendre, a la insuficiència d’acreditació de la persona sol·licitant 
recollida a l’apartat a) de l’article 4.5, li serien d’aplicació les previsions sobre 
esmena de la sol·licitud previstes actualment, de manera general, a l’article 
68 de la LPACAP. 
 
En canvi, el fet que la informació sol·licitada no obri en poder de 
l’Ajuntament, s’ha de tractar d’acord amb les previsions de l’article 30 de la 
LTAIPBG, i ha de donar lloc, necessàriament, a la derivació de les sol·licituds. 
Així l’article de referència dicta: “en el supòsit que la sol·licitud d’accés a la 
informació es dirigeixi a una entitat o òrgan administratiu que no disposi de la 
informació, aquest ha de derivar-la a l’entitat o l’òrgan que en disposi, si el 
coneix, o a l’oficina responsable de la informació pública que correspongui, en 
un termini de quinze dies naturals, i comunicar al sol·licitant a quin òrgan s’ha 
derivat la sol·licitud i les dades per contactar-hi.”; i continua: “si l’entitat o 
l’òrgan administratiu competent pertany o depèn d’una administració 
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diferent a la que s’ha adreçat la sol·licitud, se n’ha d’informar el sol·licitant, 
per via electrònica si és possible, i indicar-li quina és l’Administració a la qual 
s’ha derivat la sol·licitud perquè pugui exercir el dret d’accés a la informació 
pública”. 
 
L’afirmació continguda a  l’article 4.5 c), més enllà del fet que el contingut 
d’aquesta previsió no és estrictament una causa d’inadmissió, serà 
analitzada en l’apartat següent d’aquest escrit d’al·legacions.  
 
D’altra banda, desconeixem quin fonament legal empara la previsió d’un 
termini de 45 dies hàbils per dictar la resolució motivada d’inadmissió previst 
a l’últim paràgraf de l’article 4.5. En aquest sentit, l’article 29 de la LTAIPBG 
no preveu cap termini a aquests efectes, essent en conseqüència d’aplicació 
les previsions de l’article 33 de la norma de referència, les quals fixen el 
termini d’un mes per a la resolució de la sol·licitud d’accés a la informació 
pública, a comptar des del dia següent a la seva recepció.   
 
En quart i últim lloc, el punt 6 de l’article 4 es dedica al termini màxim per 
respondre el que el projecte de reglament anomena “la petició”, que d’acord 
amb el context sembla referir-se a la sol·licitud d’accés a la informació 
pública, i el fixa en 3 mesos. En aquest apartat volem advertir que l’article 33 
de la LTAIPBG fixa un termini d’un mes per resoldre i notificar la resolució 
corresponent, a comptar des del dia següent de la recepció de la sol·licitud 
d’accés a la informació pública.  
 

3. Dret de petició 
Com hem posat de relleu en el punt anterior, l’article 4 del text projectat 
utilitza el terme petició en dues ocasions (els punts 5 c) i 6 de l’article), tot i 
que, a diferència del que succeeix en la majoria de disposicions normatives 
locals en matèria de participació, el reglament no conté previsions 
específiques en relació amb el dret corresponent ni es remet a la normativa 
sectorial corresponent. En per això que, volem recordar que, stricto sensu, en 
el nostre ordenament, els termes “sol·licitud” i “petició” són figures jurídiques 
diferents. 
 
En un sentit estricte l’expressió “petició” porta a pensar en l’exercici del dret 
fonamental reconegut a l’article 29 de la Constitució i desenvolupat per la Llei 
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orgànica 4/2001, de 12 de novembre, reguladora del dret de petició, que  
qualsevol persona natural o jurídica pot exercir davant de qualsevol 
institució, autoritat o administració pública.  
 
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 també que “La llei ha d’establir les condicions 
d’exercici i els efectes d’aquest dret i les obligacions de les institucions 
receptores.” 
 
En canvi, d’acord amb els articles 58 i 66 a 69 de la LPAC, 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. Així per exemple, en el cas que ens ocupa, 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 regulat a la LTAIPB: el 
d’accés a la informació pública.  
 
Tot i que l’apartat 5 c) de l’article 4 del projecte de reglament sembla apuntar 
en aquest sentit, no hi fa una referència clara. Mentre que l’apartat 6 de 
l’article analitzat pot afegir-hi confusió en tant que aparentment assimila el 
terme “petició” a “sol·licitud”. Per això, recomanem que es revisi el redactat 
de l’article de referència tenint en consideració les observacions plantejades. 
 
També l’article 26 del projecte de reglament, dedicat a la intervenció de la 
ciutadania en el Ple municipal, utilitza el concepte “petició” en estipular que: 
“existirà el dret de petició de paraula per un grup de veïns i veïnes de 
Montornès del Vallès si aquesta petició és avalada per un nombre mínim de 
500 signatures de persones majors d’edat i residents a Montornès del Vallès, 
sempre que es faci constar la persona que serà la representant del grup per 
intervenir al Ple”. En línia amb el que hem posat de relleu anteriorment, en 
aquest punt és important distingir entre el dret de petició stricto sensu i la 
possibilitat de sol·licitar torn d’intervenció en el Ple municipal; recomanem, 
doncs, la revisió d’aquestes previsions.  
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4. Publicitat de les sessions del Ple municipal 
La secció VI del capítol I del títol III dedica el seu únic article a la intervenció 
de la ciutadania en el ple municipal. L’últim epígraf d’aquest article 
determina: “quan es disposi dels dispositius tècnics per enregistrar les 
sessions de precs i preguntes un cop finalitzat el Ple municipal, les gravacions 
estaran a disposició de la ciutadania que ho sol·liciti i podran ser publicades 
al portal de transparència”. En aquest apartat, i en la mesura que es preveu 
la gravació de persones particulars alienes a la corporació, és aconsellable 
tenir present la regulació en matèria de protecció de dades i dret a la pròpia 
imatge, continguda a les Lleis orgàniques 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i 1/1982, de 5 de 
maig, de protecció civil del dret a l’honor, la intimitat personal i familiar i a la 
pròpia imatge. 
 
En relació amb aquestes qüestions es podria analitzar si en un futur seria 
convenient revisar el Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament de 
Montornès del Vallès, publicat al DOGC núm. 3618, de 18 d’abril de 2002, per 
tal de recollir noves previsions encaminades a reforçar la transparència i la 
participació ciutadana. Ens referim a regular l’enregistrament de les sessions 
mitjançant vídeo amb l’única excepció dels assumptes el debat dels quals 
pugui afectar als drets fonamentals dels ciutadans reconeguts a l’article 18 
de la Constitució Espanyola, a l’emissió de les sessions, als canals mitjançant 
els quals es facilitarà l’accés ciutadà a l’arxiu audiovisual; fins i tot es preveu 
en algunes normatives la possibilitat d'enregistrament lliure de les sessions 
per iniciativa particular.  
 
En segon lloc, suggerim estendre la publicitat de les sessions a tots els òrgans 
de l’estructura orgànica municipal, com per exemple les comissions 
informatives, amb l’única excepció de la Junta de Govern Local, en la mesura 
que, si bé l’ordenament només preveu el necessari caràcter públic de les 
sessions del Ple, l’article 156 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
que s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya 
(en endavant TRLMRLC) obre la porta que per acord de ple es disposi la 
publicitat de les sessions dels altres òrgans de govern. 
 
Finalment, més enllà de l’obligació de comunicació als regidors prevista a 
l’article 80 d’acord amb el que preveu el Reial decret 2568/1986, de 28 de 
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novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals (també art. 155.1 del TRLMRLC), ja sigui 
mitjançant la modificació del Reglament orgànic o de la secció VI del capítol I 
del títol III del Reglament de participació ciutadana, proposem preveure 
l’obligació de difondre públicament la convocatòria del ple mitjançant la seu 
electrònica i el portal de transparència. 
 

5. Grups d’interès 
Des de l’OAC considerem de molta transcendència que la corporació local 
hagi abordat les previsions normatives sobre grups d’interès, en aquest cas 
mitjançant l’adhesió del Municipi de Montornès de Vallès al registre de grups 
d’interès de Catalunya, regulat als articles 45 a 53 de la LTAIPBG i el Decret 
Llei 1/2017, de 14 de febrer, pel qual es crea i regula el Registre de grups 
d'interès de Catalunya (en endavant DLRGIC), continguda a l’article 53 del 
projecte de reglament. No obstant això, voldríem formular algunes precisions 
de caràcter tècnic.   
 
D’una banda, el punt 3 de l’article 53 fa referència a un “enllaç” a través del 
qual els grups d’interès es poden inscriure i consultar el registre, així i tot en 
l’articulat posterior no hi consta cap enllaç. Suggerim doncs revisar el 
redactat en aquest punt, així com valorar la conveniència d’incloure un 
element d’aquesta naturalesa, susceptible de ser modificat en funció de 
necessitats tècniques o decisions organitzatives de la Generalitat, en un text 
normatiu amb vocació de permanència en el temps. 
 
De l’altra, l’apartat 4 de l’article 53 del text projectat atorga als inscrits en el 
registre de grups d’interès els drets recollits a l’article 51 del mateix 
reglament. Ara bé, l’article 51 no conté cap llista de drets, sinó que regula la 
inscripció al registre municipal d’associacions. Així mateix les seves previsions 
tampoc poden entendre’s referides a la inscripció en el Registre de grups 
d’interès de Catalunya, en la mesura que la seva regulació es competència de 
la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article únic del DLRGIC. Per 
consegüent recomanem revisar aquesta remissió, així com tenir presents les 
previsions de la disposició addicional segona del DLRGIC que disposa: “els 
ens locals, les entitats de dret públic que actuen amb independència 
funcional o amb una autonomia especial reconeguda per llei i que exerceixen 
funcions de regulació o supervisió externa sobre un determinat sector o 
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activitat, les institucions de la Generalitat a què fa referència el capítol V del 
títol II de l'Estatut d'autonomia, els col·legis professionals i les corporacions 
de dret públic i les universitats públiques de Catalunya poden crear llurs 
propis registres de grups d'interès”. 
 
Finalment, en connexió amb aquest tema volem recordar que des de l’Oficina 
hem aconsellat en diverses ocasions recollir en la normativa local en matèria 
de transparència  l’obligació, per part de les autoritats i càrrecs públics, de no 
rebre ni facilitar l’accés a l’agenda a qui, tenint la condició de grup d’interès, 
no estigui inscrit al Registre de grups d’interès de Catalunya, o eventualment, 
al registre municipal que es creï a aquests efectes.    
 

6. Sistema de garanties 
L’article 6 del projecte de reglament regula els mecanismes dels quals disposa 
la ciutadania per defensar i protegir els drets de participació, sens perjudici 
dels recursos pertinents.  
 
En el seu primer punt determina que: “l’Ajuntament exigirà responsabilitats al 
personal i a les autoritats municipals que no respectin o vulnerin l’exercici 
dels drets de la ciutadania en relació amb la participació.” Aquesta previsió 
podria semblar excessivament genèrica en no contenir cap element que 
permeti determinar a quin dels mecanismes d’exigència de responsabilitat fa 
referència el precepte, així com per què no precisa què s’entén per “no 
respectar o vulnerar” i “drets de la ciutadania en relació amb la participació”. 
En aquest sentit cal tenir en compte que les vulneracions en algunes de les 
matèries tractades pel text projectat poden donar peu a diverses classes de 
responsabilitats per part dels seus destinataris, com són la patrimonial, la 
disciplinària o fins i tot la penal. 
 
El segon punt es dedica a la vies de defensa específiques a disposició de la 
ciutadania: l’oficina d’atenció ciutadana o unitat amb funcions anàlogues; la 
Comissió Redactora del Reglament; el sistema municipal de queixes i 
suggeriments; i la possibilitat de reunir-se amb els responsables tècnics i 
polítics respecte temes de la seva competència. Es aquest apartat 
recomanem valorar la incorporació d’una regulació més concreta, 
especialment pel que fa a la Comissió Redactora del Reglament i la 
possibilitat de reunir-se amb els responsables tècnics i polítics respecte temes 
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de la seva competència, en la mesura que, tret d’error nostre, no hi ha cap 
més referència a aquestes vies en el projecte de norma. Creiem que el 
desenvolupament reglamentari és l’espai idoni per identificar i regular 
aquests mecanismes en l’estructura municipal, la qual cosa contribueix, sens 
dubte, a donar certesa i confiança a la ciutadania en l’ús d’aquests sistemes 
de defensa.  
 
 
 
 
        

Vist i plau 
Mercè Pidemont Pujol    Rosa María Pérez Pablo 
Tècnica de Prevenció    Cap de l’Àrea de Legislació 
i Assumptes Jurídics 
 
Barcelona, 8 d’abril de 2019 
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