
 

Pàgina 1 de 21 
 

 
 
 
 
AL�LEGACIONS DE L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA AL PROJECTE DE 
REGLAMENT ORGÀNIC DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE l’AJUNTAMENT DE 
MATARÓ 
 
 
 
Consideracions preliminars 
 
La norma sotmesa a informació pública porta causa immediata l’acord del 
Ple de l’Ajuntament de Mataró de data 4 d’octubre de 2012, que aprovà 
inicialment el Reglament de Participació Ciutadana del municipi. L’immediat 
precedent de la proposta normativa el constitueix el Reglament de 
Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Mataró, del mes de maig de 
1999, l’objectiu del qual fou incrementar els canals de participació de la 
ciutadania ens els afers públics de la ciutat i el foment de la participació 
ciutadana com un eix vertebrador de la totalitat de les àrees municipals.  
 
La present iniciativa normativa constitueix una manifestació del deure que 
la Constitució espanyola, al seu article 9.2, imposa a tots el poders públics, 
de «facilitar la participació 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’article 43 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 
 
Així mateix, l’article 23 de la Constitució reconeix als ciutadans el dret 
fonamental a participar en els assumptes públics. Aquest dret troba 
igualment llur reconeixement en la legislació local. En aquest cas, la seva 
titularitat correspon als veïns i veïnes del municipi: l’article 18 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL) 
inclou entre els drets i deures dels veïns, el dret de «participar en la gestió 
municipal d’acord amb allò disposat a les lleis i, en el seu cas, quan la 
col�laboració amb caràcter voluntari dels veïns sigui interessada pels òrgans 
de govern i administració municipal». En el mateix sentit, l’art. 43.1 b) del 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per 
Decret legislatiu 2/2003, 28 d’abril (TRLMRLC). D’aquests reconeixements 
legals es fa ressò l’article 1 de la proposta de Reglament de l’Ajuntament de 
Mataró, relatiu als drets dels ciutadans i ciutadanes,  en incloure de forma 
expressa en la relació dels drets el «dret a intervenir en la gestió dels 
assumptes públics locals, directament o mitjançant entitats ciutadanes, 
utilitzant els òrgans i els canals de participació establerts en les lleis i en 
aquest reglament.» 
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Alhora, la participació ciutadana en els afers públics constitueix un principi 
general bàsic de les Administracions públiques: així és previst a l’art. 3.5 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions públiques i Procediment administratiu comú (Llei 30/1992) 
quan prescriu que en llurs relacions amb la ciutadania, les Administracions 
han d’actuar conforme els principis de transparència i de participació. 
L’article 22.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya (Llei 26/2010) 
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».  D’acord amb 
l’art. 31.2 (setè i vuitè) del mateix text normatiu, les administracions 
públiques de Catalunya compleixen les funcions que tenen atribuïdes i 
actuen d’acord amb el principis generals de transparència i accessibilitat, i 
participació ciutadana, entre d’altres. 
 
 
 
Transparència i accés a informació pública 
 
La transparència i, en conseqüència, les diverses vies d’accés a la 
informació pública sobre les activitats i la gestió municipals, constitueix un 
pressupòsit ineludible per a facilitar la participació ciutadana. De fet, tal i 
com s’exposa al paràgraf del Títol preliminar1 del Reglament, la norma 
proposada té un doble objecte: impulsar i regular les formes, els mitjans i 
els procediments tant d’informació pública com de participació de personen i 
entitats en la gestió municipal.  
 
En aquest sentit, tant l’art. 69.1 LRBRL com l’art. 154.1 TRLMRLC 
estableixen el deure genèric de «[l]es Corporacions locals (...) de facilitar la 
més àmplia informació sobre la seva activitat i la participació de tots els 
ciutadans en la vida local». Aquest deure exigible en termes generals als 
poders públics, és explícitament recollit a l’article 33.12, que al�ludeix al 
“deure” de l’Ajuntament de facilitar l’accés a la informació. Precisament la 
imperativitat d’aquesta obligació fa incoherent el terme “compromís” 
juxtaposat en el precepte i, per tant, convé suprimir-lo. 
 
D’acord amb l’article 2.1 del Reglament, els ciutadans i ciutadanes de 
Mataró tenen «dret a rebre informació sobre les activitats municipals, a 

                                                 
1 Seria convenient, però, substituir la denominació “Títol preliminar” per la de “Capítol preliminar”, atès 
que no consta que l’articulat del Reglament es classifiqui en altres Títols. 
2 Tot i que, com s’examinarà més endavant, la descripció que la norma fa de l’objecte del deure, manca 
de la necessària concreció i completesa. 
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accedir als arxius públics municipals i a utilitzar tots els mitjans d’informació 
general que estableixi l’Ajuntament». L’apartat segon del precepte fa 
al�lusió als canals d’informació que cal establir per atendre les peticions 
d’informació, mentre que l’apartat tercer es descriu genèricament el 
contingut del dret d’informació de la ciutadania. D’acord amb el que disposa 
el darrer apartat de l’article (quart), al Capítol V del Reglament (arts. 32 a 
37) es desenvolupen els sistemes d’informació, mitjans de comunicació i 
tecnologia disponibles per a fer efectiu el dret dels ciutadans i ciutadanes a 
rebre informació pública. 
 
En relació a aquesta previsió, convé formular diverses observacions que 
caldria tenir en compte a l’hora de configurar el dret dels ciutadans a 
obtenir informació pública:    
 
Subjecte passiu  
 
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 l’accés a 
la informació municipal, per tal de deixar ben palès que aquests drets dels 
ciutadans són exigibles davant 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 TRLMRLC amb funcions reguladores, consultives, participatives o de 
control, i subjectes i entitats privats concessionaris de serveis públics, en la 
mesura que prestin o gestionin serveis públics municipals o exerceixin 
potestats administratives de la seva competència).  
 
De l’esmentada amplitud subjectiva n’és un bon exemple l’article 6 del 
Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Mataró (ROM)3, quina 
darrera versió, del novembre de 2005, ha estat objecte recentment, en 
sessió ordinària del Ple de 6 de setembre d’enguany, d’una proposta de 
modificació (BOPB 26 setembre de 2012). 
                                                 
3 D’acord amb l’article 6 del ROM, que ve a definir llur àmbit subjectiu d’aplicació, són òrgans de govern 
de l’Ajuntament de Mataró, el Ple municipal, l’Alcalde, la Comissió de Govern, els Tinents d’Alcalde, els 
Consellers Delegats; cita com a òrgans complementaris: Comissions Informatives, la Comissió Especial 
de Comptes, els Grups Municipals, els Portaveus i la Junta de Portaveus. Al·ludeix que poden existir 
també «els Organismes autònoms locals que creï l’Ajuntament», així com a la facultat de «crear òrgans de 
gestió municipal, purs o mixtos, en l’exercici del principi d’autonomia organitzativa que la Constitució 
Espanyola reconeix als Ajuntaments, i de la potestat reglamentària i d’autoorganització atorgada per les 
lleis.» i, en darrer terme, el 5è apartat de l’article menciona les «Comissions assessores o d’estudi, 
sectorials i territorials de participació ciutadana». 
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Titulars del dret a rebre informació 
 
Tant l’article 1.1 del Reglament, en relació al dret a la participació, com  
l’article 2.1, en relació al dret a la informació, fan al�lusió, a l’hora 
d’identificar quins són els subjectes titulars d’ambdós drets, als «ciutadans i 
ciutadanes de Mataró». 
 
Atès que aquesta noció de ciutadania referida a un municipi es troba 
desproveïda de cap significació jurídica, seria convenient, definir o, si més 
no, aclarir el concepte, per tal de procurar llur adequació a la més àmplia 
extensió subjectiva en l’exercici dels drets reconeguts. Per tant, el terme 
emprat ha d’identificar-se necessàriament amb “qualsevol persona, física o 
jurídica” (terme emprat a l’art. 6.2 del Reglament, quan es refereix al dret a 
adreçar-se al Defensor del Ciutadà), atès que un significat més restrictiu 
contravindria la configuració legal i, sobretot, constitucional dels drets 
reconeguts: 
 
D’una banda, és cert que la legislació reguladora del règim local reconeix als 
“veïns” del municipi els drets a participar i a sol�licitar informació pública 
municipal: l’article 18.1 b) i e) LRBRL fa al�lusió, respectivament, als drets a 
participar en la gestió municipal i a ser informat, prèvia petició raonada, així 
com a 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; en idèntic sentit, la lletra e) de l’art. 43.1 TRLMRLC 
preveu com 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 
(...)» 
 
Però, a la mateixa LRBRL, l’art. 69.1 LRBRL estableix el deure genèric de les 
Corporacions locals de facilitar la més àmplia informació sobre la seva 
activitat i la participació de “tots els ciutadans” en la vida local. En idèntic 
sentit s’hi refereix l’art. 154.1 TRLMRLC. A més, a l’apartat 3r de l’art. 70, 
es reconeix el dret a obtenir còpies i certificacions acreditatives dels acords 
de les corporacions locals i llurs antecedents, així com el dret a consultar els 
arxius i registres en els termes de l’art. 105 b) de la Constitució, a “tots els 
ciutadans”. En el mateix sentit, l’art. 155.2 TRLMRLC atribueix a “tots els 
ciutadans” el dret a obtenir còpies i certificacions acreditatives dels acords 
adoptats per les corporacions locals i dels seus antecedents  i a consultar la 
documentació, els arxius i els registres de la corporació.  
 
Aquesta disjuntiva entre el concepte de “ciutadà” i el de “veí” ha de ser 
solucionada en virtut del principi d’interpretació conforme amb el Text 
Constitucional, havent d’optar necessàriament per concepte ampli de 
“ciutadà” de l’art. 105 b) CE, com a subjecte legitimat per a exercir el dret a 
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la informació en l’àmbit local. Aquest concepte ampli, més respectuós amb 
el principi democràtic, ve avalat alhora pel criteri del Conveni del Consell 
d’Europa sobre l’accés als documents públics. 
 
El concepte de ciutadà o ciutadana, en la seva condició de titulars del dret a 
accedir a la informació pública municipal, ha de referir-se, doncs, a 
“qualsevol persona”, amb independència de la seva vinculació política de 
ciutadania, nacionalitat o veïnatge, i ja es tracti de persones físiques o 
jurídiques, en aquest darrer cas, actuant mitjançant les persones físiques 
que les representin.  
 
Objecte del dret a la informació. Distinció entre el dret d’accés a la 
informació i el deure de publicitat activa 
 
En referir-nos al dret de la ciutadania a rebre informació pública, o del 
correlatiu deure de les autoritats públiques de facilitar-la, convé distingir, 
inicialment, entre dues vies d’accés o formes de fer efectiu aquest dret i 
deure: (i) la petició individual d’informació pel ciutadà/ana (dret a consultar 
els arxius i registres en els termes de l’art. 105 b) CE i art. 37 Llei 
30/1992), i (ii) la publicitat activa (lliure), això és, feta pública d’ofici per 
part de l’autoritat corresponent, en aquest cas, l’Ajuntament de Mataró. 
Partint d’aquesta concepció, resulta necessari exposar diversos punts 
controvertits que presenta el text del Reglament que es proposa: 
 
(i) Sembla que a aquestes dues opcions està fent al�lusió l’article 33.2 

del Reglament, quan a les lletres a) i b) es refereix, respectivament, 
a la “informació pública general” i a la “informació pública 
individualitzada”. Tot i això, en aquest mateix article 33, o bé, inclús, 
de forma preliminar, a l’article 2 del Reglament, fora bo exposar 
aquestes dues maneres possibles d’accés per la ciutadania a la 
informació d’interès públic. 
 
Cal anotar però, que aquesta distinció es troba palesa ja a l’article 87 
del ROM, als punts 1 i 2. 
 

(ii) Tant a l’article 2.1 com a l’article 33.2 del Reglament s’empra el 
terme d’ informació pública “general”, que sembla identificar-se amb 
el que hem denominat i es coneix com a “publicitat o transparència 
activa”, aquella que ha d’establir d’ofici o per pròpia iniciativa 
l’Ajuntament, d’accés “universal” i normalment a través de mitjans 
electrònics (seu electrònica).  
 
Aquesta denominació sembla ser manllevada de la terminologia 
emprada pel RD 208/1996, de 9 de febrer, que regula els serveis 
d’informació administrativa i atenció al ciutadà; però cal parar atenció 
en què aquesta norma distingeix entre la “informació general” i la 
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“informació particular” en el sentit de diferenciar, respectivament, la 
informació pública relativa a l’organització, funcionament, 
competències administratives i requisits per a projectes i sol�licituds  
(article 2), a l’abast de tothom (que és l’objecte de la transparència), 
i l’accés restringit al contingut de procediments administratius en 
tràmit, quins subjectes legitimats a accedir-hi han d’acreditar un 
interès legítim (article 3), accés aquest últim que s’identifica, per 
tant, amb el dret a l’accés de les persones interessades en el sí dels 
procediments en tràmit, previst als articles art. 35 a) Llei 30/1992 i 
26 Llei 26/2010, dret que res té a veure amb la transparència ni amb 
les dues formes d’accés a la informació pública en què es tradueix.  
 
Com a conclusió, suggerim per tant: 
 
- que el terme “informació general” sigui eliminat i substituït en 

qualsevol cas per l’expressió “informació pública”, atès que es 
correspon més exactament amb la naturalesa de l’objecte del dret 
d’accés a la informació, 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-). 

 
- que, a fi i efecte de procedir a distingir entre les dues vies d’accés 

a la informació pública, es faci referència als termes “accés a 
informació pública” de manera individual, a través de petició o 
sol�licitud, i “publicitat activa” o d’ofici.   

 
(iii) Cal excloure com a canal de publicitat activa (art. 33.2 a) la 

publicació en butlletins oficials, atès que es tracta d’una publicitat 
oficial de compliment preceptiu i taxat a l’ordenament jurídic, que 
complementa en tot cas (necessàriament) la publicitat activa. 
 

(iv) Convé distingir el contingut de les lletres a) i b) de l’article 33.2 del 
Reglament, que tal i com hem apuntat abans fan al�lusió a les dues 
vies o mecanismes d’accés a la informació pública (per petició 
individual o d’ofici), de la resta de lletres del precepte [c), d) i e)], en 
la mesura que aquestes darreres tenen un abast i significació 
clarament diferenciats de les dues primeres. 
 

(v) Arribats a aquest punt, cal dir que des de l’Oficina Antifrau hem 
trobat a faltar en la norma proposada una regulació més exhaustiva i 
acurada tant dels continguts que han de definir l’objecte del dret 
d’accés i de la informació activa, això és, del que s’entén per 
“informació pública”, així com dels requeriments formals i 
procediments per a l’exercici del dret d’accés. Per tal d’esmenar 
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aquestes omissions, entenem convenient examinar les apreciacions 
que fem tot seguit:    

 
Dret d’accés a informació 
 
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, i a 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 i certificacions 
acreditatives dels acords de les corporacions locals i llurs antecedents, així 
com el dret a consultar els arxius i registres en els termes de l’art. 105 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 
(...)», i conclou 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. 
 
Tant l’article 37 de la Llei 30/1992 com l’article 27 de la Llei 26/2010 
desenvolupen 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’art. 155.2 b) TRLMRLC, que permet als 
ciutadans «consultar la documentació, els arxius i els registres 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 l'assumpte, excepte pel que fa a la documentació històrica, d'acord amb 
el que estableix la Llei d'arxius de Catalunya.  

 
Ja hem dit que sembla que la lletra b) de l’article 33.2 del Reglament  
reconegui aquest dret dels ciutadans a accedir a informació pública de què 
disposi l’Ajuntament de Mataró, prèvia sol�licitud, i a obtenir-ne còpies. 
Tanmateix, cal fer les següents valoracions: 
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- El dret d’accés a informació pública, prèvia petició individual, en 
qualsevol cas, hauria d’esmentar-se i/o regular-se a l’inicial article 
2 del Reglament. 
 

- L’art. 33.2 b), tot i referir-se a aquest dret quan regula la 
“informació pública individualitzada”, no aclareix quin és l’objecte 
o informació pública accessible; ans el contrari: fa al�lusió a una 
expressió força ambigua, imprecisa i indeterminada, que podria 
donar lloc a un buidatge de contingut del dret d’accés: «en 
especial, per a projectes d’especial rellevància a nivell de ciutat o 
de barri». 

 
A aquests efectes, cal però estar a un concepte ampli d’informació 
pública als efectes de donar contingut al dret d’accés, tot i que la 
normativa legal actualment vigent citada requereix que es 
contingui en un expedient que es trobi en un arxiu administratiu, 
que aquest expedient correspongui a un procediment 
administratiu, i que aquest procediment estigui acabat en la data 
de la sol�licitud d’informació, com s’ha dit. 
 

- Seria convenient que es fes expressa menció a què el dret d’accés 
inclou la possibilitat d’obtenir còpies de la documentació 
sol�licitada, facultat que podrà donar lloc, de ser exercida, a la 
liquidació del corresponent ingrés de dret públic, que en cap cas 
no podrà suposar un import superior al cost real i efectiu que 
comporti l’obtenció de la còpia. 
 

- L’apartat tercer de l’art. 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 i la defensa de l'Estat, la 
investigació de delictes o la intimitat de les persones. A aquesta 
regulació sobre les excepcions al dret d’accés a informació pública 
sembla fer referència de passada, i de forma genèrica, l’article 2.2 
del Reglament, quan estableix que el deure de facilitar l’exercici 
del dret té “les úniques limitacions establertes per les lleis”. En 
aquests casos, però, serà necessari exigir una resolució 
denegatòria motivada, tal i com es preveu a l’apartat 5è de l’art. 
155 TRLMRLC o l’art. 27.3 Llei 26/2010. 

 
- Tenint en compte que les normes legals citades relatives al dret 

d’accés no preveuen cap procediment per al seu exercici, així com 
la previsió de l’apartat 4 de l’art. 155 TRLMRLC, que indica que el 
procediment administratiu a seguir per a exercir el dret d'accés a 
la informació haurà de ser regulat per acord del ple, convé deixar 
constància de l’absència en el text del Reglament proposat de cap 
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referència ni regulació a la sol�licitud del ciutadà o ciutadana, com 
tampoc al procediment administratiu a seguir per a la seva 
resolució, l’òrgan competent per resoldre o al sentit del silenci en 
aquesta matèria.  

 
Sorprèn que, en canvi, l’actualment vigent Reglament de 
Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Mataró, al seu article 
2.2, esmenti on caldrà presentar les sol�licituds (al registre de 
l’Ajuntament i dirigir-les a l’Alcalde), així com el termini màxim 
per a resoldre (trenta dies) i la necessitat de motivar les 
denegacions. 

 
És més, l’art. 33.2 b) del Reglament, també sorprenentment, es 
limita a afirmar que, en aquests casos, “la informació pública 
individualitzada” (és a dir, la resolució administrativa corresponent 
a la sol�licitud d‘accés a informació pública) “no tindrà caràcter de 
notificació ni restarà sotmesa a les disposicions establertes en el 
Capítol III del Títol V de la Llei 30/1992” (és a dir, les relatives a 
l’eficàcia dels actes administratius i pràctica de llur notificació). 
Contràriament a aquest criteri, entenem que la resolució 
administrativa per la que es concedeixi o denegui motivadament la 
informació pública sol�licitada, es tracta d’un autèntic acte 
administratiu resolutori que cal notificar d’acord amb la normativa 
administrativa assenyalada. 

 
Informació activa 
 
Tant l’art. 69.1 LRBRL com l’art. 154.1 TRLMRLC estableixen el deure 
genèric de «[l]es Corporacions locals (...) de facilitar la més àmplia 
informació sobre la seva activitat i la participació de tots els ciutadans en la 
vida local», deure que inclou, a més d’haver de donar accés a informació 
pública prèviament sol�licitada, l’obligació 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), sense que hi hagi a l’efecte una 
prèvia petició individual, essent una acció aquesta pròpia dels poders 
públics expressament consignada a l’article 10 del Conveni del Consell 
d’Europa relatiu a l’accés als documents públics. 
 
Tenint en compte que aquesta acció de difusió proactiva d’informació per 
part dels poders públics és inversament proporcional a l’exercici del dret 
d’accés per la ciutadania, en el sentit que, com més disposició tinguin les 
autoritats a l’hora de difondre per iniciativa pròpia informació pública, 
menor serà la necessitat de la ciutadania d’exercir el dret d’accés a la 
informació, raons d’eficàcia i simplificació administrativa aconsellen atorgar 
un paper preponderant a la publicitat activa, amb la finalitat que aquesta 
guanyi terreny al dret d’accés individual. 
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Aquesta tasca és implícitament prevista en els genèrics termes en què es 
formula l’article 2 del Reglament, quin apartat tercer es refereix, encara que 
de forma molt supèrflua, alhora que incompleta, als continguts del dret a 
informació pública a què la ciutadania té dret a conèixer: “gestió 
municipals, els seus serveis i els programes i polítiques aprovades i els 
sistemes d’avaluació”. Així mateix, l’article 33.1 del Reglament, esmenta 
que l’Ajuntament té el deure de facilitar la “informació respecte a la situació 
de la ciutat i de les actuacions, programes i serveis que desenvolupa el 
consistori”.  
 
En darrer terme, destaquem l’apartat 3 a) de l’article 37 del Reglament que, 
tot i que té per objecte preveure el web de l’Ajuntament i llurs continguts, 
enumera amb caràcter genèric certes matèries integradores de la publicitat 
activa a través d’aquest mitjà telemàtic (serveis i activitats municipals, 
acords del Ple, ordres del dia de les sessions, qualsevol informació que 
faciliti la participació ciutadana). 
 
Davant la manca de concreció i sistematització de la informació pública que 
cal difondre de forma activa, seria necessari que la norma fes l’esforç de 
relacionar les informacions d’interès públic que, per aquest motiu, han de 
ser-ne objecte.  
 
En aquest sentit, cal tenir present, per exemple, que l’art. 155.5 TRLMRLC 
inclou l’específic mandat que els reglaments i les ordenances locals puguin 
ésser consultats en qualsevol moment per tots els ciutadans. Així mateix, es 
troben a faltar rellevants continguts d’interès públic que haurien de 
constituir sense dubte un explícit objecte de la publicitat activa municipal. A 
aquesta informació fan referència, per exemple, els articles 6.3 de la Llei 
11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics 
(Llei 11/2007) i 10 de la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l'ús dels mitjans 
electrònics al sector públic de Catalunya (Llei 29/2010), que prescriuen que 
les entitats del sector públic han de difondre, per mitjans electrònics, certa 
informació, relativa a: 
 
(i) l’organització de l’entitat, la qual cosa permet conèixer les autoritats 

competents, el personal, els llocs de treball i llurs funcions i 
retribucions; 

 
(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; 
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(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 i recurs (litigis entre autoritats competents i 

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

 
Això no obsta, però, a què l’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; 

 
(iii) Els convenis subscrits per qualssevol de les entitats i 

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

 
(iv) Plans i programes que, en el seu cas, s’aprovin per fixar 

objectius, així com les activitats, mitjans i temps previstos per 
a la seva consecució; 
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(v) Informació estadística per tal de valorar el grau de compliment 
i qualitat dels serveis públics que siguin competència dels ens 
locals subjectes a l’ordenança; 

 
(vi) Del pressupost municipal i la informació actualitzada sobre el 

seu estat d’execució;  
 

(vii) Del compte general; 
 
(viii) Els estatuts o normativa reguladora de qualssevol dels ens que 

integren el sector públic local inclòs en l’àmbit d’aplicació 
subjectiva de l’ordenança; 

 
(ix) Els comptes anuals de qualssevol dels ens que integren el 

sector públic local inclòs en l’àmbit d’aplicació subjectiva de 
l’ordenança; 

 
(x) Els informes de fiscalització emesos per òrgans de control o 

d’intervenció i informes d’auditoria de comptes; 
 
(xi) 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; 

 
(xii) Les declaracions anuals de béns i activitats, en els termes 

previstos a la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim 
local; 

 
(xiii) Les resolucions relatives a la compatibilitat de les activitats 

privades; 
 

(xiv) 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 
11/2007, que imposa a les administracions l’habilitació de 
diferents canals o mitjans per a la prestació de serveis 
electrònics;  

 
(xv) De les publicacions dels diaris o butlletins oficials, d’acord amb 

la previsió continguda a l’article 11.1 Llei 11/2007; 
 
(xvi) De la relació de sistemes de signatura electrònica admesos, 

d’acord amb allò disposat als articles 13 Llei 11/2007 i 14 Llei 
29/2010; 
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(xvii) 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 l’article 25.1 
Llei 11/2007;  

 
(xviii) De la relació de sol�licituds, escrits i comunicacions que poden 

presentar-se (models o sistemes electrònics de sol�licituds);  
 
(xix) De la data i hora oficials i indicació dels dies inhàbils; 

 
(xx) De la informació inclosa al tauler d’edictes electrònic, tenint en 

compte el que prescriu l’article 12 de la Llei 11/2007, 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; 

 
(xxi) Dels expedients (actes i procediments) sotmesos a informació 

pública; 
 
(xxii) De les dades de localització (adreça postal, telèfon i correu 

electrònic);  
 

(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) D’ «altra informació d’accés general» que en cada moment 

l’Administració municipal, decideixi fer públiques; 
 
(xxix) 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 seran públiques sense perjudici que la normativa vigent 
en matèria d’informació pública prevegi l’accés a altres informacions 
addicionals. 
 
Convé parar atenció en l’article 88 del ROM, en el sentit que a llur apartat 2  
reconeix un dret especial a les entitats ciutadanes  inscrites en el registre 
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d’entitats de l’Ajuntament a «rebre informació dels afers municipals que per 
la seva matèria els puguin interessar, així com rebre comunicació d’acords 
d’especial interès que afectin en el seu àmbit d’actuació». De la redacció del 
precepte es dedueix que es pretén privilegiar les entitats ciutadanes pel que 
fa al coneixement de les futures convocatòries i acords de les sessions 
públiques d’òrgans col�legiats. Entenem però que aquest coneixement 
hauria de fer-se efectiu a tota la ciutadania, i en virtut, no ja d’una 
sol�licitud, sinó de la corresponent publicitat activa, lliure i universal; 
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. 
 
Resulta transcendent igualment que, tal i com sembla fer l’art. 33.2 a del 
Reglament, es deixés constància que l’accés lliure a aquesta informació és 
possible per qualsevol mitjà de comunicació, ja sigui per mitjà de 
compareixença del ciutadà a les oficines municipals o bé per mitjà de la 
pàgina web del municipi o altre instrument o mitjà electrònic (tal i com 
s’encarrega d’apuntar l’art. 37.3 a) del Reglament, al que s’ha fet referència 
anteriorment). 
 
Mitjans telemàtics 
 

En l’accés a la informació pública en general i, en especial, en relació a 
l’accés a la publicitat activa, els mitjans telemàtics han assolit un paper 
protagonista. De fet, els ciutadans han de ser els primers i principals 
beneficiaris de les tecnologies de la informació i comunicació, la qual cosa 
exigeix, tal i com es fa ressò l’Exposició de motius de la Llei 11/2007, de 22 
de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics, que les 
Administracions es transformin en una administració electrònica, que té el 
seu precedent en l’article 45 de la Llei 30/1992, que ja recollia l’impuls de 
l’aplicació de les tècniques i mitjans electrònics, informàtics i telemàtics per 
part de l’Administració. També, la Llei del Parlament 26/2010 conté 
diferents referències a l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de 
Catalunya, com ara és l’article 24, que reconeix el dret dels ciutadans a l’ús 
dels mitjans electrònics per a l’exercici de llurs drets davant les 
administracions públiques de Catalunya, o l’article 32, que recull els 
principis generals que informen aquest ús. Per la seva banda, el Parlament 
de Catalunya, en virtut dels títols competencials recollits als articles 150, 
159.2 i 159.5 de l’Estatut d’Autonomia, aprovà la Llei 29/2010, amb 
l’objecte de regular l’ús d’aquests mitjans en les actuacions del sector públic 
de Catalunya, així com en llurs relacions amb els ciutadans. 
 
La legislació bàsica en règim local es fa ressò del paper de les noves 
tecnologies en la difusió d’informació pública. En aquest sentit, l’art. 70.3 
bis obliga a les entitats locals a «impulsar la utilització interactiva de les 
tecnologies de la informació i la comunicació per a facilitar la participació i la 
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comunicació amb els veïns, per a la presentació de documents i per a la 
realització de tràmits administratius (...) i consultes ciutadanes». 
 

De l’anterior es desprèn doncs que, entre els drets exercibles pels 
ciutadans, a través dels diferents mitjans electrònics, no només hi 
figuren els drets reconeguts als interessats stricto sensu en relació a 
un procediment administratiu específic en tràmit (contemplats en 
essència a l’article 35 de la Llei 30/1992 i als articles 22 i 26 de la Llei 
26/2010) i els drets reconeguts als ciutadans que, prèvia 
identificació, pretenen accedir a arxius i registres públics, en les 
condicions i termes fixats als articles 37 de la Llei 30/1992 i 27 de la 
Llei 26/2010, sinó que l’abast de l’Administració electrònica permet i 
facilita la difusió a tota la ciutadania, de forma lliure, d’altres 
informacions generals d’interès públic. A aquesta darrera informació 
general, que ha de ser objecte de publicació «clara i inequívoca» per 
les vies electròniques disponibles, fan referència l’article 6.3 de la Llei 
11/2007 i l’article 10 de la Llei 29/2010, quan prescriuen que les 
entitats del sector públic han de difondre per mitjans electrònics 
informació sobre l’organització i autoritats competents, sobre 
procediments i tràmits per accedir a serveis i activitats públics, 
condicions d’accés a registres i bases de dades públiques i vies de 
reclamació i recurs, informació relativa a les activitats prestacionals i 
de servei públic, així com altra informació d’interès general per als 
ciutadans. 

 
El Reglament objecte d’informe es fa ressò de la necessitat d’ús dels mitjans 
de comunicació telemàtics en diversos moments del seu articulat: a l’article 
2.2, en relació a l’exercici del dret d’accés a informació, determina que 
l’Ajuntament, a l’hora de facilitar la informació requerida, ha d’establir els 
canals d’informació general per atendre les peticions; a l’article 9 estableix 
el deure de l’Ajuntament de promoure l’accés i ús de les tecnologies de la 
informació i comunicació procurant mantenir condicions d’igualtat entre tota 
la ciutadania; l’article 33.2, tant a la lletra a), com a la lletra b), en referir-
se respectivament a la publicitat activa i a la petició individual d’informació, 
fan al�lusió a l’ús d’Internet o noves tecnologies com un dels possibles 
mitjans de comunicació entre la ciutadania i l’Ajuntament; l’article 37 es 
dedica expressament a regular l’impuls de les tecnologies telemàtiques amb 
determinades finalitats participatives: accés a la informació “general” 
municipal, a efectes de tràmits, debats o expressió d’opinions. En especial, 
es posa a disposició de la ciutadania diferents serveis, com és el Web de 
l’Ajuntament com un espai de “consulta”, així com la Bústia ciutadana, als 
efectes de formular peticions, queixes i suggeriments, o espais de Consulta i 
debat; resulta necessari referir-nos, en darrer terme, a la Disposició 
addicional 1a, en la mesura que disposa que “correspon a l’Ajuntament 
definir i destinar els recursos necessaris per a l’aplicació d’aquest 
reglament”. 
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Tot i això, observem que a l’Ajuntament de Mataró no ha estat aprovada en 
data d’avui cap disposició normativa general que tingui per objecte regular 
la promoció i, sobretot, garantia de l’ús de mitjans electrònics en les 
relacions amb la ciutadania, com un mitjà o canal més de comunicació 
disponible, d’acord amb la normativa legal citada més amunt. Així doncs, es 
fa necessari preveure una regulació municipal de la seu electrònica de 
l’Ajuntament.    
 
En qualsevol cas, la facilitació d’informació pública a través de mitjans 
telemàtics ha de garantir, com a mínim, les mateixes condicions i exigències 
d’accessibilitat que ofereixen altres canals d’informació i comunicació 
alternatius, tant des d’un punt de vista formal, com en relació als continguts 
de la informació objecte de difusió. En aquest mateix sentit, l’article 29 de 
la Llei 26/2010 posa de relleu el deure de les administracions públiques de 
Catalunya de garantir l’exercici i efectivitat dels drets dels ciutadans, 
«qualsevol que sigui el mitjà de relació». 
 
 
 
Participació ciutadana i organització municipal 
 
Els òrgans de participació 
 
L’Ajuntament de Mataró ha impulsat polítiques de foment de la participació, 
que s’han traduït, entre d’altres efectes, en la creació, a l’empara de l’art. 
62 TRLMRLC, d’un ampli ventall de consells de participació, tant sectorials 
com territorials, entesos com a òrgans complementaris de participació amb 
funcions, d’acord amb l’article 63 TRLMRLC, d’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 l’Ajuntament, sense que en cap cas puguin 
disminuir les facultats decisòries dels òrgans representatius municipals 
(arts. 69.2 LRBRL i 154.2 TRLMRLC). 

 
És precisament en el sí de la participació col�lectiva on s’encabeix la 
participació directa dels ciutadans i ciutadanes en òrgans municipals i, per 
tant, la creació d’òrgans de participació, amb la finalitat d’integrar-hi els 
ciutadans i ciutadanes, així com les associacions i entitats en els afers 
municipals.  
 
A la legislació bàsica de règim local, l’art. 70 bis de la LRBRL prescriu als 
ajuntaments el deure d’ «establir i regular en normes de caràcter orgànic 
els procediments i òrgans adequats per a l’efectiva participació dels veïns en 
assumptes de la vida pública local, tant en l’àmbit del municipi en el seu 
conjunt, com en el dels districtes (...)». A aquest efecte, correspon al Ple de 
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la corporació aprovar reglaments de naturalesa orgànica, matèria que inclou 
la regulació d’òrgans complementaris i dels procediments de participació 
ciutadana (art. 123.1 c) LRBRL). Així mateix, quan l’art. 48 TRLMRLC fa 
esment dels òrgans dels municipis, a l’apartat segon b) determina que els 
òrgans de participació ciutadana poden complementar l’organització 
municipal. El següent article de la norma (49) torna a fer al�lusió a la 
potestat dels ajuntaments, en virtut de llur autonomia organitzativa, de 
crear òrgans municipals complementaris, quina creació «ha de respondre 
als principis d’eficàcia, economia organitzativa i participació ciutadana». 
 
En aquest marc legal, l’Ajuntament de Mataró ja va preveure al seu ROM, a 
l’article 92, la facultat de crear consells de participació sectorial per acord 
plenari, «amb relació als àmbits d’actuació pública municipal, per tal 
d’integrar la participació dels ciutadans i llurs associacions en els assumptes 
municipals». A l’apartat segon de l’article es reconeixen les funcions pròpies 
dels consells de participació, que «formularan propostes, informes i 
suggeriments d’abast municipal referents al sector d’interessos propis de 
cada consell».  
 
Règim de funcionament dels consells de participació 
 
D’acord amb l’art. 113 TRLMRLC, el règim de funcionament dels òrgans de 
participació és determinat pel ple de la corporació.  
 
Amb aquest fi i efecte, a l’Annex 1 de la present proposta de Reglament, 
l’Ajuntament pretén, tal i com s’afirma a l’exposició de motius, establir un 
únic i comú reglament de funcionament per a tots els consells de 
participació creats i que es puguin crear en el futur en el municipi, amb la 
finalitat de garantir així la coordinació entre tots aquests espais de 
participació, ja siguin de caràcter sectorial, territorial o es tracti del consell 
de la ciutat. 
 
El Capítol V (arts. 19 a 22) de l’Annex 1 del Reglament té per objecte 
concretament establir determinades previsions comunes en relació al 
funcionament del plenari dels consells de participació del municipi. 
 
Tot i aquest règim de funcionament comú, convé tenir en compte les 
previsions contingudes en els règims generals previstos legalment per als 
òrgans col�legiats de l’Administració, als arts. 22 a 27 Llei 30/1992 i 13 a 20 
de la Llei 26/2010. D’acord amb l’art. 13.1 Llei 26/2010, aquest règim legal, 
s’aplicarà en segon terme, és a dir, després de les normes específiques 
previstes per cadascun dels òrgans (llevat de certes previsions que s’hi 
contenen, que s’aplicaran preferentment); a aquesta aplicació supletòria fa 
precisament referència l’article 22 de l’Annex 1 del Reglament, que 
expressament al�ludeix a què, «quant al seu funcionament, els consells de 
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participació es regiran, en tot allò que no es trobi expressament previst en 
aquest Reglament, per la normativa (...)» referida. 
 
De la regulació que fa el Reglament del funcionament dels consells de 
participació, i tenint present la normativa legal esmentada, vigent en 
aquesta matèria, és necessari fer les següents observacions:  
 
 
1. En virtut del principi de transparència i del dret d’accés a la informació 

dels ciutadans, considerem una mesura desitjable que les sessions del 
Plenari i grups de treball creats en el sí dels consells de participació 
tinguin caràcter públic.  

 
Tinguem en compte que cap disposició de les contingudes a l’Annex 1 
del Reglament, i, en especial, del seu Capítol V, preveu el caràcter 
públic de els sessions dels òrgans de govern dels consells de 
participació. 
 
Per la seva banda, en canvi, l’article 15 del ROM és clar quan prescriu 
que «[o]rdinàriament, les sessions de l’Ajuntament en Ple seran 
públiques, llevat del cas que els assumptes a tractar afectin el dret a 
l’honor, la intimitat personal o familiar o la pròpia imatge de les 
persones, en els termes establerts a l’article 18 de la Constitució 
espanyola i en relació amb l’article 70 de la Llei 7/85.» 
 
Tot i això, podem afirmar que el caràcter públic de les sessions 
d’òrgans municipals participatius es desprèn de la normativa legal que 
els és aplicable: 
 
En relació a les sessions del Ple de les corporacions locals, a l’article 70 
LRBRL s’afirma que són públiques, encara que poden tenir el caràcter 
de secrets el debat i votació d’assumptes que, amb acord de la majoria 
absoluta dels membres, puguin afectar el dret fonamental a l’honor, 
intimitat i pròpia imatge dels ciutadans.   
 
L’article 156 TRLMRLC afegeix al seu apartat 2n, però, i després de 
prescriure al seu apartat 1r que les sessions del ple de les corporacions 
locals són públiques, que «són també públiques les sessions dels 
òrgans de participació». 
 
Encara que la normativa legal avala suficientment el caràcter públic 
que han de tenir les sessions dels òrgans de govern dels consells de 
participació, entenem que, en atenció a la importància de l’exigència 
de transparència en el sí d’aquests òrgans participatius, fora bo que el 
Reglament recollís aquest caràcter públic de forma expressa en el seu 
redactat, concretament, a l’article 21 del seu Annex 1. 



 

Pàgina 19 de 21 
 

 
 
2. Per a la deguda consecució de l’anterior, es recomana que la 

modificació reglamentària prevegi així mateix, l’adopció de les mesures 
adients de difusió pública de les convocatòries de les sessions dels 
òrgans participatius, tal i com exigeix l’article 155.1 TRLMRLC in fine, 
segons el qual, «la corporació, per acord del ple, ha de determinar els 
mitjans necessaris per a donar publicitat als acords adoptats per la 
corporació i 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 l’ens local». 
 
Per contra, l’article 88.3 del ROM tan sols preveu el dret a rebre 
convocatòries i els ordres del dia, i els extractes de les sessions 
plenàries, comissions especials, comissions informatives i consells 
sectorials, en favor de les entitats ciutadanes inscrites en el Registre 
d’Entitats de l’Ajuntament.  
 
És oportú, atesa la finalitat i funcions dels Consells de participació 
ciutadana, que l’article 21 de l’Annex 1 del Reglament exigeixi, a més 
de la notificació a tots els membres integrants de l’òrgan de la 
convocatòria de les sessions, que aquesta sigui també publicada a la 
seu electrònica corresponent.  
 

3. Tot i la no discutida publicitat que han de tenir les sessions plenàries 
dels consells de participació, altre aspecte rellevant en termes de 
transparència es centra en la conveniència de preveure el dret de tots 
els ciutadans i ciutadanes a prendre paraula al final de les sessions, 
això és, un cop finalitzat l’examen dels assumptes inclosos en l’ordre 
del dia. 
 
La intervenció de tercers en el sí de les sessions plenàries municipals 
és actualment una facultat reservada a les entitats ciutadanes, i no pas 
a la totalitat de la ciutadania. En aquest sentit, vegi’s els articles 88.6 i 
94 del ROM, o l’article 7 de la pròpia proposta de Reglament, objecte 
de les presents al�legacions. 
 
Tenint en compte les implicacions que el funcionament dels  Consells 
de participació ciutadana pot tenir en relació als principis de 
transparència i participació ciutadana, plantegem l’oportunitat de 
prendre en consideració preveure els mecanismes adients i raonables 
que permetin la intervenció de la ciutadania en les sessions dels 
òrgans de participació.  
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4. Idèntica transparència ha de predicar-se respecte dels acords adoptats 
pels òrgans de participació, en relació amb els que, en el text proposat 
del Reglament, tampoc consta cap al�lusió a llur publicitat.  
 

L’apartat primer de l’art. 70.2 LRBRL exigeix que els acords adoptats 
per els entitats locals es publiquin «en la forma prevista per la Llei.» 
 
Per la seva banda, igualment l’article 155.1 TRLMRLC estableix que «la 
corporació, per acord del ple, ha de determinar els mitjans necessaris 
per a donar publicitat als acords adoptats per la corporació i 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 l'ens local.». És per aquest motiu que l’apartat segon de 
l’article reconeix a tots els ciutadans, entre d’altres, el dret a «a) 
Obtenir còpies i certificacions acreditatives dels acords adoptats per les 
corporacions locals i dels seus antecedents.» 
 
Així doncs, la nova redacció del Reglament hauria d’introduir, 
probablement a l’article 21 de l’Annex 1, la previsió de fer públiques, 
mitjançant el lliure accés de la ciutadania, les actes de les sessions. 
  
A més, raons de transparència fan aconsellable que la publicació de les 
actes tingui lloc de forma immediata, amb independència de quina 
sigui la posterior data d’aprovació de l’acta, atès que l’establiment de 
llur aprovació com a condicionant per a fer efectiu el lliure accés a la 
informació comportaria necessàriament buidar el contingut essencial 
del dret de la ciutadania a conèixer la informació complerta, veraç i 
actual en mans de les Administracions públiques. La finalitat i garantia 
que persegueix la transparència administrativa podria veure’s frustrada 
si s’exigís esperar al moment de l’aprovació de l’acta per a fer efectiu 
el dret dels ciutadans i ciutadanes a conèixer el seu contingut.   
 
El mitjà idoni per fer efectiva aquesta publicitat ha de ser la seu 
electrònica o el web corporatiu de l’Ajuntament de Mataró. 
 

Davant l’omissió al respecte en el text del Reglament sotmès a tràmit 
d’audiència, i a fi i efecte de garantir una necessària i actual visibilitat 
de l’activitat duta a terme pels òrgans de participació quin 
funcionament s’hi regula, suggerim que s’inclogui, en el Capítol V de 
l’Annex 1 de la norma, un nou precepte amb la següent previsió: 
  
«En un termini màxim de 10 dies hàbils a comptar del següent a la 
data de celebració de la sessió, les actes de les sessions, tant 
ordinàries com extraordinàries, s’han de trametre a tots els membres 
de l’òrgan i publicar íntegrament a la pàgina web municipal, amb la 
finalitat de garantir el lliure accés als ciutadans i ciutadanes, sense 



 

Pàgina 21 de 21 
 

perjudici de fer constar aquelles modificacions ulteriors que puguin 
resultar de l’aprovació definitiva de l’acta.» 

 
 
 
 
 
Barcelona, 9 de novembre de 2012 
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