
AL.LEGACIONS DE L'OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA AL PROJECTE DE
REGLAMENT ORGÀNIC DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA, DELS DICTRICTES I
DEL CONSELL SOCIAL DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

Consideracions preliminars

La norma sotmesa a informació pública porta causa immediata l'acord del
Ple de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat de data 24 de juliol de
2OL2, que aprova inicialment el Reglament de Participació Ciutadana del
municipi, adoptat a l'empara de la facultat que li és reconeguda a l'afticle
48.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text
refós de Ia Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), segons
el qual, poden complementar l'organització municipal, els <òrgans de
participació ciutadana>>.

La present inciativa normativa de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
constitueix una manifestació en compliment del deure que la Constitució
espanyola, en el seu article 9,2, imposa a tots el poders públics, de
<facilitar la pafticipació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica,
cultural i social>>, Aquest deure de 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, és igualment reconegut a

l'afticle 43 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.

L'immediat precedent normatiu del Reglament és el Text refós del
Reglament de participació ciutadana de l'Ajuntament de l'Hospitalet de
Llobregat, publicat al BOPB núm, 149, de data 22 de juny de 2000 i al
DOCGC núm, 3181, de 12 de juliol del mateix any, l'objectiu del qual es
concreta en facilitar la més àmplia informació sobre activitats i gestió
municipals, així com garantir la participació dels ciutadans, ciutadanes,
associacions i entitats a la vida local. Aquest objectiu fou palès en la
regulació no només dels mitjans isistemes d'informació col'lectius o del
dret a la informació individual, sinó també de la participació ciutadana, tant
des de la vessant individual com col.lectica. El nou reglament ve a millorar
la regulació d'aquests drets, així com a crear nous òrgans de participació en
el sí del règim especial per als municipis de gran població,

A més, i tal i com exposa el propi Preàmbul del Reglament, la corporació
local, en col.laboració amb entitats associatives del municipi, va preveure
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ffi
diferents instruments per a facilitar la participació ciutadana, com ara és el
Pla Director de Participació Ciutadana, aprovat pel Ple a l'abril de 2005, amb
la finalitat d'orientar, potenciar i desenvolupar els processos participatius a
la ciutat, tot preveient ja dos òrgans claus a l'estructura municipal per a
l'exercici del dret a la participació ciutadana en els afers locals: els Consells
de Districte i el Consell Social de la Ciutat,

Altrament, el Ple de la corporació local ha creat, a l'empara de l'art. 62
TRLMRLC, òrgans de participació sectorials, els Consells Sectorials .de
Participació, entesos com a òrgans complementaris de participació,
informació, proposta, consulta i assessorament dels diversos àmbits de
gestió municipal, en la mesura que persegueixen canalitzar la participació
dels ciutadans i ciutadanes en els diferents afers competència de
I'Ajuntament. Un exemple el constitueix el recentment creat Consell
Municipal de Serveis Socials del municipi, quin Projecte de Reglament fou
també objecte d'al'legacions per aquesta Oficina.

Així doncs, és palès que el Reglament, tal i com prescriu el seu primer
afticle, té caràcter orgànic, En aquest sentit, el projecte fou elaborat per la
Comissió redactora dels reglament orgànics del municipi, amb la finalitat
d'adaptar llur estructura orgànica al règim organitzatiu del municipi de gran
població, previst al Títol X de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
Bases del Règim Local (LRBRL) -es tracta d'una de les finalitats del
reglament, expressament recollida al seu art.2 g)-.

És precisament la naturalesa orgànica de la norma la que justifica el títol
competencial del Ple de la corporació per a la seva aprovació: l'art. 123.1 c)
LRBRL estableix que correspon al Ple de la corporació l' <<aprovació i

modificació dels reglaments de naturalesa orgànica>>; i afegeix que, tindran
la consideració en tot cas de naturalesa orgànica <<la regulació del Consell
Social de la ciutat>> i <<dels altres òrgans complementaris i dels procediments
de participació ciutadana>>, així com <la divisió del municipi en distictes, y la
determinació i regulaciói dels òrgans dels districtes i de les competències de
llurs òrgans representatius i pafticipatius (...)rr.

Pel que fa al seu contingut i objecte, el Reglament desenvolupa les seves
previsions al voltant de dos eixos: els instruments de pafticipació dels
ciutadans i ciutadanes dins del marc legal aplicable; i la transparència i vies
d'accés a la informació pública sobre les activitats i la gestió municipals,
accés a informació que alhora constitueix un pressupòsit ineludible per a
facilitar la participació ciutadana.
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Transparència i accés a informació pública

Convé iniciar el tractament del dret d'accés a la informació pública fixant
amb precisió quin és el subjecte passiu del mateix. En aquest sentit, seria
convenient que la norma definís i concretés de forma àmplia l'àmbit
subjectiu d'aplicació de llurs disposicions relatives a I'accés d'informació
municipal, p€r tal de deixar ben palès que aquests drets dels ciutadans
abasteixen la totalitat d'ens que poden configurar el sector públic local
municipal (organismes autònoms, societats, fundacions, associacions,
consorcis en els que l'Ajuntament referit ostenti la participació majoritària,
altres ens públics existents o que puguin ser creats en el futur, dependents
o vinculats a l'Ajuntament, institucions i òrgans municipals complementaris
creats o que puguin crear-se a l'empara dels articles 48.2 i 49 del Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya amb funcions
reguladores/ consultives, participatives o de control, i subjectes i entÌtats
privats concessionaris de serveis públics, en la mesura que prestin o
gestionin serveis públics municipals o exerceixin potestats administratives
de la seva competència),

Dret d'accés a informació

D'acord amb l'art, 2, una de les finalitats del Reglament (lletra d) consisteix
en la de facilitar la més àmplia informació sobre activitats iserr¡eis
municipals,

La legislació reguladora del règim local reconeix expressament als veïns dels
municipis el dret a sol'licitar accés a informació pública municipal: per una
banda, l'article 18,1 e) LRBRL fa al'lusió al dret a ser informat, prèvia
petició raonada, ia dirigir sol'licituds a l'Administració municipal en relació a
tots els expedients i documentació municipal, d'acord amb allò previst a
l'art, 105 de la Constitució. L'apartat 3r de l'art,70 LRBRL reitera el
reconeixement del dret de tots els ciutadans a obtenir còpies icertificacions
acreditatives dels acords de les corporacions locals illurs antecedents, així
com el dret a consultar els arxius iregistres en els termes de l'art, 1-05 b)
de la Constitució, En idèntic sentit, la lletra e) de l'art.43,1 TRLMRLC
preveu com a un dels drets titularitat dels veÏns del municipi l' <<ésser
informat, amb petició raonada, i dirigir sol'licitud prèvia a l'administració
municipal, en relació amb tots els expedients i la documentació municipal
(,,,)rr, iconclou amb una remissió a les condicions per tal d'exercir el dret
fixades tant a l'art, 105 de la Constitució com també a la legislació local i als
reglaments de la corporació,

Pel que fa al sector de l'ordenació territorial iurbanística, l'art, 70 ter
LRBRL, al seu apartat primer, fa referència al deure de les
administracions que tinguin competències en aquestes matèries, de
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tenir a disposició dels ciutadans que ho sol'licitin, còpies completes
dels instruments d'ordenació vigents en el seu àmbit territorial, En
aquest sentit, I'art. 7O.2 del mateix cos legal regula el deure de les
administracions amb coinpetències urbanístiques de posar a disposició
dels ciutadans, còpies del planejament vigent.

Tant la Llei 3O/t992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les
Administracíons públiques i procediment administratiu comú (Llei 30/1992),
a l'article 37, com la Llei 26/20LO, del 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya (Llei 26/20LO),
a l'article 27, desenvolpen el règim i condicions d'exercici del dret a accés a
arxius i registres, en el sentit essencial de condicionar l'accés a la
informació a què aquesta estigui continguda en un expedient que es trobi
en un arxiu administratiu, que aquest expedient correspongui a un
procediment, i que aquest procediment estigui acabat en la data de la
sol.licitud d'informació. A més, s'exigeix la concurrència d'interès legítim per
accedir a la informació de caràcter nominatiu,

La regulació de l'exercici del dret a obtenir informació municipal prèvia
sol.licitud és desenvolupada a l'aft, 155,2 TRLMRLC, amb els següents
matissos, i tot distingint diferents supòsits d'accés:

En primer lloc, a la lletra a), es refereix al dret dels ciutadans a
<<obtenir còpies i ceftificacions acreditatives dels acords adoptats per
les corporacions locals i dels seus antecedents>>. El precepte exigeix
però, per a exercir aquest dret que el sol'licitant acrediti la seva
"condició d'interessat en el procediment"

En segon lloc, la lletra b) permet als ciutadans <<consultar la
documentació, els arxius Ì els regisfres de la corporació>>, tot i que per
a exercir aquest dret cal que, o bé la documentació tingui la condició
de pública, o bé s'acrediti un interès directe en I'assumpte, excepte pel
que fa a la documentació històrica, d'acord amb el que estableix la Llei
d'arxius de Catalunya.

El reconeixement del dret dels ciutadans a accedir a informació pública de
què disposi I'Ajuntament d'Hospitalet de Llobregat i a obtenir-ne còpies és
palès als afts, 6.t i 7.2 a) del Reglament. Altrament, la lletra b) del mateix
afticle, per contra, exigeix un interès legítim idirecte al sol'licitant de
documents que obren en expedients en tràmit, d'acord amb els drets i

previsions legals que en relació al procediment administratiu obert regulen
genèricament els articles 35 de la LIei 30/1992 i26 Llei 26/20tO.

L'apaftat 2 de l'article 7 Reglament sembla regular l'accés a acords i

registres, en els termes previstos a I'art, L55.2 TRLMRLC, abans referit,
Tanmateix, l'apartat 3 del mateix arl. 7 sembla referir-se a una categoria
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,:

residual de documents ("la resta de documents") que obren a l'arxiu
municipal, distinta a les categories anteriors. Considerem la conveniència de
classificar aquest extrem per tal de delimitar amb precisió l'objecte
d'aquesta categoria.

Convé parar atenció en l'article 9 del Reglament, en el sentit que a llur
apartat 2 a) reconeix un dret especial a les entitats ciutadanes a <<rebre

informació directa dels assumptes que són de llur interès (,.,) isempre que
ho sol'lictin>. De la redacció del precepte es dedueix que es pretén
privilegiar les entitats ciutadanes pel que fa al coneixement de les futures
convocatòries iacords de les sessions públiques d'òrgans col'legiats
mitjançant la corresponent sol.licitud a aquest efecte. Entenem pe'ro que
aquest coneixement hauria de fer-se efectiu a tota la ciutadania i en virtut,
no d'una sol.licitud, sinó de la corresponent publicitat activa; aquesta
solució faria innecessari el reconeixement d'un dret especial en favor de les
entitats ciutadanes, alhora que resultaria més coherent amb el dret d'accés
a la informació pública.

L'apartat tercer de l'aft, 155 TRLMRLC, tot adoptant les limitacions previstes
en el règim ex art, 105 Constitució i art.37 Llei 30/1992 i 27 Llei 26/2010,
prescriu que els drets d'accés resten limitats en tot allò que afecta la

seguretat ila defensa de I'Estat, la investigació de delictes o la intimitat de
les persones. A aquesta regulació sobre les excepcions al dret d'accés a

informació pública es remet expressament l'article 7.2 f); i en relació als
límits legals establerts, el mateix precepte del Reglament exigeix que la
resolució denegatòria sigui motivada, tal i com es preveu a l'apaftat 5è de
l'art. 155 TRLMRLC o l'aft, 27.3 Llei 26/2070.

Les normes legals citades, relatives al dret d'accés, no preveuen cap
procediment per al seu exercici, En relació al procediment administratiu a

seguir per a exercir el dret d'accés a la informació, l'apartat 4 de l'aft, 155
TRLMRLC indica que haurà de ser regulat per acord del ple, En ús d'aquesta
habilitació, el Reglament, en fa alguna referència a l'afticle 7.2,
concretament a la lletra c) es refereix a la sol.licitud ila seva esmena; ia
les lletres d) i e) al termini per resoldre i al silenci, tant en relació a l'accés
a expedients finalitzats com en tràmit, respectivament. Per últim, la lletra
g) al.ludeix a la competència per resoldre.

En qualsevol cas, el dret a obtenir còpies de la documentació sol'licitada
<<podrà donar lloc a la liquidació del corresponent ingrés de dret públic en
els termes i condicions que s'estableixin en l'ordenança fiscal
corresponent>>, Caldria però deixar expressa constància al precepte que el

dret d'accés és gratuït en termes generals, alhora que la possible exacció
econòmica no podrà suposar un import superior al cost real i efectiu que
comporti l'obtenció de la còpia.
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Com a consideració final, cal referir-nos a què els títols dels arts,6 i 7
inclouen I'expressió "informació general", suggerim que aquest terme sigui
substituit per l'expressió "informació pública", atès que es correspon més
exactament amb la naturalesa de l'objecte del dret, en la mesura que
aquesta denominació inclou qualsevol informació d'interès per a la
ciutadania, amb independència que per a accedir-hi calgui formular una
sol'licitud (informació particular) o ja es trobi disponible per haver estat
facilitada d'ofici pels poders públics (informació general - activa-),

Informació activa

Tant l'art. 69.1 LRBRL com l'art. 754.L TRLMRLC estableixen el deure
genèric de <llles corporacions locals (...) de facilitar la més àmplia
informació sobre la seva activitat i la participació de tots els ciutadans en la
vida local>.

El deure de l'Ajuntament d'informar d'ofici al ciutadà sobre actuacions,
activitats i serveis públics de llur competència (que es coneix com a
publicitat activa) es troba implícitament previst a l'article 3 i al primer
apartat de l'article 7 del Reglament, quan es refereix a què <<serà lliure
l'accés als documents de caràcter públic>>, tot afegint que podrà ser exercit
per tots els ciutadans i ciutadanes per mitjà de compareixença personal a
les oficines municipals o bé per mitjà de la pàgina web del municipi o altre
instrument o mitjà electrònic. La disponibilitat d'aquests mitjans de
comunicació és enumerada, alhora, a l'apaftat primer de l'art, 3 del
Reglament,

Tant els arts. 3,3 i 3.4 com l'art. 7.1 del Reglament, concreten quines
informacions d'interès públic han de ser objecte de publicitat activa
(decrets, acords, projectes, actes d'òrgans col.legiats, pressupostos
municipals iplanejament urbanístic), En aquest sentit, cal tenir present que
l'art, 155,5 TRLMRLC inclou l'especific mandat que els reglaments i les
ordenances locals puguin ésser consultats en qualsevol moment per tots els
ciuta da ns.

Tot i això, es troben a faltar altres continguts d'interès públic que haurien
de constituir sense dubte un explícit objecte de la publicitat activa
municipal, A aquesta informació fan referència els articles 6,3 de la Llei
It/2007 i 10 de la Llei 29/2070, que prescriuen que les entitats del sector
públic han de difondre, per mitjans electrònics, certa informació, relativa a:

(¡) l'organització de l'entitat, la qual cosa permet conèixer les autoritats
competents, el personal, els llocs de treball illurs funcions i

retribucions;
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(ii) procediments i tràmits per accedir a serveis i activitats públics,
d'interès per a la ciutadania, amb especial indicació dels requisits i

condicions d'exercici que estableixi l'ordenament jurídic, així com
informació relativa a convocatòries referents a activitat de foment,
concurrència o selecció de personal;

(iii) activitat de l'entitat, en particular la informació relativa als serveis
públics prestats i prestacions previstes (disponibilitat i cartes de
serveis);

(iv) normativa en vigor aplicable a l'àmbit de les competències de l'ens
públic de què es tracti;

(v) mitjans i condicions d'accés a registres i bases de dades públiques
relatives a prestadors d'activitats de serveis;

(vi) vies de reclamació irecurs (litigis entre autoritats competents i

prestadors o destinatari, o entre un prestador iun destinatari, o entre
prestadors);

Això no obsta a què I'ens local gaudeixi d'autonomia i marge de
discrecionalitat per a decidir d'incloure, a més de la informació exigida pels
preceptes legals citats, altra <<informació d'interès general per als
ciutadans>>, tal i com indica el mateix article 10,1 e) de la Llei 29/2010, En
aquest sentit, i en previsió d'una propera legislació bàsica en matèria de
transparència i dret d'accés a la informació pública, suggerim que el present
Reglament incorpori, entre les informacions que obligatòriament han de fer
públiques els subjectes obligats pel propi Reglament, els següents
continguts:

(i) Relació dels procediments d'elaboració normativa que estiguin
en curs, amb indicació del seu objecte i estat de tramitació, així
com del contingut íntegre dels textos dels projectes normatius
en tràmit d'informació pública i audiència als interessats
incloses les memòries i informes que acompanyin els mateixos;

(ii) Directrius, instruccions, acords, circulars, ordres de servei o

respostes a consultes plantejades en la mesura que suposin
una interpretació del dret o tinguin efectes jurídics;

Els convenis subscrits per qualssevol de les entitats i

organismes municipals subjectes a I'ordenança, amb menció
expressa de les parts signants, el seu objecte i, si escau, les
obligacions econòmiques convingudes;

(iii)
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(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

(x)

(xi)

(xii)

(xiii)

(xiv)

Plans i programes guê, en el seu cas, s'aprovin per fixar
objectius, així com les activitats, mitjans i temps previstos per
a la seva consecució;

Informació estadística per tal de valorar el grau de compliment
i qualitat dels serveis públics que siguin competència dels ens
locals subjectes a I'ordenança;

informació actualitzada sobre l'estat d'execució del pressupost;

Els estatuts o normativa reguladora de qualssevol dels ens que
integren el sector públic Iocal inclòs en l'àmbit d'aplicació
subjectiva de l'ordenança ;

Els comptes anuals de qualssevol dels ens que integren el
sector públic local inclòs en l'àmbit d'aplicació subjectiva de
l'ordenança;

Els informes de fiscalització emesos per òrgans de control o
d'intervenció i informes d'auditoria de comptes;

Les retribucions que perceben els membres de la corporació, el
seu personal directiu i els màxims responsables de les entitats
incloses en l'àmbit d'aplicació de l'ordenança;

Les declaracions anuals de béns i activitats, en els termes
previstos a la Llei 7/L985, Reguladora de les Bases de Règim
local;

Les resolucions relatives a la compatibilitat de les activitats
privades,

Dels mitjans electrònics que els ciutadans i ciutadanes poden
utilitzar en cada supòsit (inclosa la formulació de suggeriments
i queixes), en compliment d'allò previst a l'article 8 de la Llei
LL/2007 , que imposa a les administracions l'habilitació de
diferents canals o mitjans per a la prestació de serveis
electrònics

De les publicacions dels diaris o butlletins oficials, d'acord amb
la previsió continguda a l'article 11.1 Llei LL/2007

De la relació de sistemes de signatura electrònica admesos,
d'acord amb allò disposat als afticles 13 Llei It/2O07 i 14 Llei
29/20L0

(xv)
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(xvi) De disposicions de creació i funcionament del registre
electrònic, així com formats dels documents que s'hi admetran,
d'acord amb les exigències que al respecte imposa I'article 25.1
Llei 1L/2O07

(xvii) De la relació de sol'licituds, escrits i comunicacions que poden
presentar-se (models o sistemes electrònics de sol.licituds)

(xviii)

(xix)

De la data i hora oficials i indicació dels dies inhàbils

De la informació inclosa al tauler d'edictes electrònic, tenint en
compte el que prescriu l'afticle 12 de la Llei Lt/2007, segons el
qual, els actes que hagin de publicar-se en el tauler podrà ser
substituïda o complementada per la seva publicació en la seu
electrònica

(xx) Dels expedients (actes i procediments) sotmesos a informació
pública

(xxi) De les dades de localització (adreça postal, telèfon i correu
electrònic)

(xxii) Del pressupost municipal i la seva memòria

(xxiii) Dels instruments d'ordenació territorial i urbanística vigents

(xxiv) Dels procediments de contractació administrativa

(xxv) Dels procediments de concessió de subvencions

(xxvi) Dels procediments de selecció de personal

(xxvii) Dels impresos i formularis dels tràmits i procediments
municipals

(xxviii) Del compte general

(xxix) D' <<altra informació d'accés general>> que en cada moment
l'Administració municipal, decideixi fer públiques

(xxx) La informació que hagi estat més freqüentment sol'licitada per
la ciutadania, en exercici de llur dret d'accés a la informació,

En tot cas, convindria tancar el llistat amb una fórmula que estableixi que
dites informacions serán públiques sense perjudici que la normativa vigent
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Per la seva banda, i en compliment de l'art. 70 bis LRBRL, el Consell Social
de la Ciutat respon a la necessitat de participació veïnal en l'àmbit conjunt
del municipi:

L'art, 131 LRBRL configura aquest òrgan amb caràcter preceptiu en
els municipis de gran població, alhora que exigeix que sigui integrat
per representants d'organitazcions més representatives de caràcter
econòmic, social, professional i de veïns. De fet, a l'aft, 42 del
Reglament és definit com a <<màxim òrgan consultiu de participació
ciutadana del municipi per a la informació, estudi, debat, proposta i

assessorament peer a la determinació de les grans línies de la política
municipal (,.,)u.. El següent precepte incideix en què llur finalitat
consisteix en <<vehicular la participació de la ciutadania ide tots els
agents socials vinculats a la ciutat>>, tot afegint que s'estructura
també com <<un espai de coordinació entre els diferents consells,
estructures i organismes de participació existents a la ciutat". Per
tant, el Consell social de la Ciutat compleix un objectiu de
col'laboració entre els diferents òrgans de participació (sectorials i

territorials) creats al municipi,

D'acord amb l'art, 113 TRLMRLC, Çu€ preveu que el règim de
funcionament dels òrgans de participació és determinat pel ple de la
corporació, el Reglament, als articles 45 a 62, regula la composició,
règim jurídic i funcionament dels òrgans que al seu torn integren el
Consell Social de la Ciutat:

L'art, 60 del Reglament també fan al'lusió a una participació
qualificada en les sessions del plenari del Consell en relació a
persones expertes o persones que puguin fer aportacions
d'interès, quina participació correspon concocar a la presidència de
l'òrgan). En canvi, a diferència dels Consells de districte (als
apartats 2 i 3 de l'art. 40 Reglament), no preveu la participació en
les sessions de les entitats ciutadanes, Aquesta absència sembla
oposar-se a l'article 9 del mateix Reglament, relatiu als especials
drets d'aquestes, que sí esmenta la possibilitat de les entitats
d'intervenir també en les sessions del Consell social de la ciutat, la
qual cosa convindria aclarir.

Tampoc es preveu en l'àmbit del Consell Social de la Ciutat (ni en
el sí de les sessions del Ple municipal) una possible intervenció de
"qualsevol" ciutadàf ana, com sí que es preveia per a les sessions
ordinàries dels Consells de disctricte,
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A mode de darrer comentari final, pel que fa a l'estructura i

funcionament del Consell, cal recordar que, tal i com prescriu I'art.
45 del Reglament, aquest és composat per diferents òrgans
col.legiats a més del Plenari: Comissió Permanent, Taules
Sectorials i Comissions de Treball. En relació a cadascun d'aquests
òrgans, caldria definir més acuradament, encara que sigui per
remissió als preceptes relatius al Plenari del Consell, llur règim
jurídic i funcionament, atès que la majoria de les previsions que es
contenen en la norma (afts. 57, 60 o 61) limiten el seu objecte
només al Plenari del Consell,

Barcelona , t4 de setembre de 2OL2

Vist-i-plau I

Òliver Garcia Muñoz
Tècnic jurista

òscar Roca Safont
Cap d'Àrea de legislació
i assumptes jurídics
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