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AL�LEGACIONS DE L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA AL PROJECTE DE 
REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE L’AJUNTAMENT DE 
VILASSAR DE DALT 
 
 
 
 
Consideració preliminar 
 
La Constitució conté en el seu article 9.2 el mandat adreçat a tots els 
poders públics de <<facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida 
política, econòmica, cultural i social>>. 
 
Al seu torn, els articles 69.1 LRBRL i 154.1 TRLMRLC estableixen que 
<<[l]es Corporacions locals han de facilitar la més àmplia informació sobre 
la seva activitat i la participació de tots els ciutadans en la vida local>>. 
 
La present inciativa normativa de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, exercida 
dins l’àmbit de les competències que li són pròpies, pot ser considerada una 
manifestació de la voluntat de complir en concret amb aquest deure 
constitucional.  
 
La desitjable intervenció de la ciutadania en els assumptes públics, per tal 
que sigui fructífera, requereix no només la voluntat o intenció de participar,  
sinó també que qui ho fa estigui informat. Una participació informada 
enriqueix el debat i la reflexió prèvia a l’adopció de qualsevol decisió. 
 
És per això que la participació ha de tenir com a pressupostos la 
transparència i l’accés a la informació disponible en mans dels poders 
públics. 
 
El resultat d’actuar amb transparència, de proporcionar tota aquella 
informació pública possible, i d’afavorir la participació, és una ciutadania 
que confia en les seves institucions, que millora el control sobre aquestes i 
que, en definitiva, consolida i enforteix la democràcia. 
 
En conseqüència, les aportacions que l’Oficina Antifrau de Catalunya 
realitzarà tot seguit han tingut molt presents aquests aspectes i el seu 
reflex en la norma que es pretén aprobar, quina vocació és integrar-se en 
l’ordenament juridic aplicable al municipi de Vilassar de Dalt. 
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En relació amb el dret de participació 
 
El Títol Primer del Reglament, sota la denominació <<drets de participació 
dels vilarassencs i vilarassenques>>, dedica els vuit primers articles a 
aquells aspectes més directament vinculats a la participació. 
 
Així, l’article 1 es dedica al dret a la participació; l’article 2 al dret a la 
informació i la comunicació; l’article 3 al dret de petició; l’article 4 al dret 
d’intervenció ciutadana al Ple Municipal i a les juntes generals de les 
societats municipals; l’article 5 al dret a l’audiència pública; l’article 6 al 
dret a la consulta ciutadana; l’article 7 al dret a una política municipal de 
foment de les entitats i associacions; i l’article 8 a la gestió cívica 
d’equipaments i serveis públics. 
 
El reconeixement d’aquests drets es troba en la línia d’altres normes de 
l’àmbit local reguladores de la participació ciutadana. 
 
Per la seva pròpia naturalesa, la promoció de la participació com a mandat 
constitucional adreçat als poders públics ha de tenir força expansiva. 
 
La participació d’una persona en els afers locals, llevat quan així ho exigeixi 
la llei, no pot venir condicionada a tenir la condició de veí o veïna del 
municipi en qüestió. 
 
Per això, entenem que caldria reformular el mateix títol que es dóna al Títol 
primer del Projecte, substituïnt l’expressió <<drets de participació dels 
vilaressencs i vilarassenques>> per <<drets de participació>>. D’aquesta 
manera, el nou títol donaria cobertura no només a aquelles formes de 
participació que queden reservades a persones amb la condició de veïnes 
sinó a aquelles que han d’estar a l’abast de tothom. 
 
 
Tot seguit passem a analitzar el tractament donat a alguns dels drets de 
participació recollits en el Títol Primer del projecte de Reglament. 
 
L’article 1 estableix:   
 

<<Article 1r. Dret a la participació 
 
Totes les persones residents a Vilassar de Dalt tenen el dret a intervenir en 
els afers públics locals directament, o bé mitjançant associacions ciutadanes, 
utilitzant els òrgans i canals de participació establerts en les lleis i en 
aquesta normativa.>> 
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Atès el caràcter general d’aquest precepte, i per les raons que s’acaben 
d’exposar, suggerim que sigui eliminada l’expressió <<residents>>. 
 
Dita expressió, d’una banda restringeix l’àmbit de titularitat del dret de 
participació, i d’una altra,  pot resultar equívoca, doncs l’ordenament jurídic 
coneix els conceptes de veïnatge, residència habitual o d’altres però no pas 
el residència sense més. 
 
Finalment, amb caràcter merament formal, suggerim que sigui substituïda 
l’expressió final de l’article <<en aquesta normativa>> per <<en aquest 
reglament>>. 
 
 
 
Sobre el dret d’accés a la informació 
 
L’article 2 preveu:   
 

<<Article 2r. Dret a la informació i la comunicació 
 
1. Totes les persones tenen dret a rebre informació de les activitats 
municipals, accedir als arxius públics municipals i utilitzar tots els mitjans 
d’informació general que estableixi l’Ajuntament. 
 
2. L’Ajuntament facilitarà l’exercici d’aquest dret i establirà els canals 
d’informació general per atendre les peticions d’informació que pugui fer 
qualsevol persona, amb les condicions i limitacions establertes per les lleis, 
especialment les que fan referència als dret de protecció de la infància i la 
joventut, la intimitat de les persones o la seguretat ciutadana. 
 
3. L’Ajuntament promourà i mantindrà l’edició de publicacions escrites i/o 
digitals per tal de transmetre la informació a la ciutadania i en facilitarà la 
més àmplia difusió per tot el municipi. Així mateix, l’Ajuntament promourà 
l’elaboració d’un pla d’actuació per facilitar i millorar els sistemes 
d’informació, comunicació i consulta (WEB, portal de tràmits, xarxes 
socials).>> 

 
És aquest, un precepte clau en la norma projectada. 
 
Com ja hem avançat, una participació ciutadana de qualitat només és 
possible si es fonamenta en el previ coneixement de la informació pública 
que es troba en mans dels poders públics. 
 
El precepte ara analitzat fa referència als dos vessants de l’accés a la 
informació: l’actiu (l’Ajuntament posa a disposició del públic la informació), i 
el passiu (el públic pot sol�licitar informació a l’Ajuntament i aquest està 
obligat a facilitar-la). 
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Es valora positivament que el precepte, en aquest cas, no restringeixi el 
dret sinó que el reconegui a <<totes les persones>> o a <<qualsevol 
persona>>. 
Tanmateix, la norma podria ser més ambiciosa i aprofundir en el veritable 
significat que ha de tenir l’accés a la informació pública. 
 
Recordàvem en la consideració preliminar el contingut coincident dels 
articles 69.1 LRBRL i 154.1 TRLMRLC: <<[l]es Corporacions locals han de 
facilitar la més àmplia informació sobre la seva activitat i la participació de 
tots els ciutadans en la vida local>>. 
 
El Capítol I del Títol XIV TRLMRLC porta per títol <<informació als 
ciutadans>> i conté el següent precepte: 
 

<<Article 155 
Publicitat de les actuacions locals 

 
155.1 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. 
155.2 Tots els ciutadans tenen dret a: 
a) Obtenir còpies i certificacions acreditatives dels acords adoptats per les 
corporacions locals i dels seus antecedents. Per a exercir aquest dret cal que 
el sol�licitant acrediti la seva condició d’interessat en el procediment, d’acord 
amb el que disposa la legislació sobre procediment administratiu.  
b) Consultar la documentació, els arxius i els registres de la corporació. Per 
a exercir aquest dret cal que la documentació tingui la condició de pública o 
s’acrediti un interès directe en l’assumpte. No és necessari aquest requisit si 
es tracta de documentació històrica, d’acord amb el que estableix la Llei 
d’arxius de Catalunya. 
155.3 Els drets anteriors resten, en qualsevol cas, limitats en tot allò que 
afecta la seguretat i la defensa de l’Estat, la investigació de delictes o la 
intimitat de les persones. 
155.4 El procediment per a exercir el dret d’informació s’ha de regular per 
acord del ple. En qualsevol cas, la denegació ha d’ésser motivada i 
justificada d’acord amb els supòsits establerts legalment. 
155.5 Els reglaments i les ordenances locals poden ésser consultats en 
qualsevol moment per tots els ciutadans.>> 

 
 
D’aquesta norma es desprèn que, en matèria del dret a la informació, 
correspon al ple de la corporació: d’una banda determinar en concret els 
mitjans de publicitat que garanteixin el dret (vessant actiu); i de l’altra, 
regular el procediment per exercir el dret, prèvia sol�licitud d’informació 
(vessant passiu). 
 



 

Pàgina 5 de 8 
 

Doncs bé, la regulació projectada no aborda cap d’aquests continguts. L’ús 
de les expressions <<facilitarà>>, <<establirà>> o <<promourà>> al 
llarg de l’article 2 del Projecte només evidencien una declaració d’intencions 
que, des del punt de vista substantiu, resulta insuficient. 
 
És el present Reglament de participació ciutadana precisament el marc 
normatiu idoni i específic on donar compliment a la previsió legal. 
 
Aprofundir en aquest aspecte de la informació pública esdevé avui, més que 
mai, una prioritat reconeguda des del propi Parlament de Catalunya, que en 
aquests moments es troba elaborant una proposició de Llei sobre 
transparència i accés a la informació pública. 
 
 
 
Sobre el dret de petició 
 
L’article 3 del Projecte porta per títol <<dret de petició>>.  
 
Tanmateix, en l’apartat 2 de l’article 3 es fa una referència a les queixes i 
suggeriments expressant que <<[s]’habilitaran, també, dues bústies de 
queixes i suggeriments: una a l’edifici consistorial i una altra a l’edifici de 
VISERMA>>.  
 
Amb caràcter merament tècnic, es formulen les observacions següents: en 
primer lloc, la conveniència de regular en un article propi la qüestió de les 
queixes i suggeriments, que tenen naturalesa diferent al dret de petició; i 
en segon lloc, que una norma de caràcter general com el present Reglament 
no hauria d’incloure el detall de definir on han de ser ubicades les bústies, 
per tal d’evitar que futures necessitats de caràcter organitzatiu o de canvi 
de denominació puguin entrar en contradicció amb la norma. 
 
 
  
Sobre el dret d’intervenció ciutadana al ple municipal i les juntes 
generals de les societats municipals 
 
El Projecte conté la següent previsió:  
 

<<Article 4rt. Dret d’intervenció ciutadana al Ple Municipal i les 
juntes generals de les societats municipals 
 
1. Les associacions formalment constituïdes a Vilassar de Dalt poden 
efectuar una exposició durant el Ple en relació a algun punt de l’ordre del 
dia, i en què en la tramitació administrativa prèvia hagin intervingut com a 
interessades. Per fer-ho hauran de sol�licitar-ho per escrit a l’Alcalde amb 
quatre dies d’antelació a la celebració del Ple. Amb l’autorització d’aquest, i 
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mitjançant un únic representant, podran expressar el seu parer durant el 
temps que determini l’Alcalde, amb anterioritat a la lectura, debat i votació 
de la proposta inclosa en l’ordre del dia. 
 
2. Igualment, podran exercir aquest dret seguint el mateix procediment els 
veïns, degudament identificats, que sol�licitin intervenir en algun punt de 
l’ordre del dia del Ple Municipal en què hi mostrin un especial interès i en el 
qual es manifesti la defensa d’una posició col�lectiva. 
 
3. Els drets reconeguts als paràgrafs anteriors, per les associacions i veïns, 
també seran d’aplicació, en els mateixos termes, a les sessions de les juntes 
generals de les societats municipals.>> 

 
 
Partint de la valoració positiva que ens mereix el fet que el Projecte prevegi 
aquesta forma de participació no exigida legalment, constatem que l’article 
4 conté una triple restricció a l’exercici d’aquest dret: 
 

1.  El dret només es reconeix a les associacions formalment constituïdes 
a Vilassar de Dalt i als veïns del municipi. 

2.  Als anteriors se’ls exigeix que tinguin la condició d’interessats. En el 
cas de les associacions, pel fet d’haver intervingut en la tramitació 
administrativa prèvia, i en el cas dels veïns, per mostrar un especial 
interès en el qual es manifesti la defensa d’una posició col�lectiva. 

3.  La intervenció d’associacions i veïns resta condicionada a la prèvia 
autorització per part de l’Alcalde.    

 
És raonable que la norma pretengui establir certes cauteles tendents a 
evitar efectes no desitjables derivats d’un ús abusiu d’aquesta forma 
participativa. A aquest objectiu, entenem, ja responen la previsió de prèvia 
sol�licitud per escrit amb una antelació mínima de 4 dies, així com 
l'exigència que dita intervenció tingui connexió amb algun punt de l’ordre 
del dia. 
 
Tanmateix, les tres restriccions o condicionants a què acabem de fer 
esment poden representar una limitació desproporcionada a la modalitat de 
participació ara analitzada —sobretot si es té en compte que el Projecte no 
contempla cap mena de règim d’impugnació—, per la qual cosa suggerim 
que l’actual redacció sigui reconsiderada. 
 
A aquests efectes, l’Oficina Antifrau vol posar de manifest que en l’àmbit 
local català trobem inciatives recents quin sentit s’orienta precisament a 
facilitar la participació dels ciutadans en els plens ordinaris, per exemple, 
eliminant l’exigència que les preguntes tinguin relació directa amb els punts 
de l’ordre del dia del Ple1.  
                                                 
1 Anunci de l’Ajuntament de Roda de Ter, sobre modificació de l’ordenança de participació ciutadana 
(DOGC núm. 5978, de 5.10.2011). 
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En relació amb els òrgans de participació 
 
La regulació al respecte es conté en el Títol segon del projecte, el qual conté 
dos capítols dedicats, respectivament, a: Consell de la Vila; Consells 
sectorials municipals. 
 
Es tracta, en ambdós casos, d’òrgans col�legiats, de naturalesa consultiva i 
de participació. 
 
La seva diferència radica en què mentre el Consell de la Vila és <<el màxim 
òrgan>> (segons l’article 10), els Consells sectorials municipals resten 
subjectes a la coordinació del primer i tracten eixos temàtics específics. 
 
Es troba a faltar en tot el Títol segon una disposició comuna sobre el règim 
jurídic, que prevegi l’aplicació supletòria de la normativa reguladora dels 
òrgans col�legiats continguda tant en la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, com en la normativa bàsica estatal. 
 
En atenció a les anteriors consideracions, l’Oficina Antifrau de Catalunya 
formula com a suggeriment que sigui valorada la conveniència d’introduir en 
el present Projecte de decret una norma sobre el règim jurídic supletori pel 
que fa als òrgan col�legiats que es regulen. 
 
 
 
Tant la Secció segona, Capítol primer, Títol segon, com la Secció segona, 
Capítol segon de mateix Títol, porten per títol <<estructura i 
organització>> referint-se, respectivament, al Consell de la Vila i als 
Consells sectorials municipals. 
 
Els articles 13 i 29, al seu torn, porten per títol <<òrgans>> enumerant la 
composició dels esmentats òrgans col�legiats: plenari, presidència, 
vicepresidència... 
 
En cap d’aquests dos preceptes s’inclou la figura del secretari o secretària 
de l’òrgan, que sí és esmentada de manera independent en l’article 21 (pel 
que fa al Consell de la Vila), però en canvi ja no s’hi fa referència  en el cas 
dels consells sectorials. 
 
Per raons tècniques, seria preferible que el Projecte prescindís de l’expressió 
<<estructura i organització>> i optés per seguir la sistemàtica habitual pel 
que fa a la regulació dels òrgans col�legiats: és a dir, tractar de 
<<composició i funcionament>> la qual cosa, fins i tot, permetria 
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simplificar la sistemàtica de la norma reduint les corresponents seccions que 
ara es dediquen a <<règim de sessions i adopció d’acords>>. 
 
 
En un altre ordre de consideracions, l’article 12 del Projecte estableix: 
 

<<Article 12è. Memòria i informes 
 
a) El Consell de la Vila elaborarà una memòria anual d’activitats que 
presentarà al Plenari Municipal de desembre de cada any del mandat en 
curs, i en què s’inclouran les propostes i recomanacions elevades a 
l’Ajuntament, incloses les dels Consells Sectorials Municipals. 
b) Les demandes, propostes i recomanacions definides en la memòria 
tindran naturalesa de recomanació i caldrà que tinguin en compte el conjunt 
de les competències pròpies de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt. 
c) El Govern haurà d’emetre un informe de resposta a aquesta memòria, que 
presentarà en el Plenari Municipal de febrer del següent any i, també, en 
sessió ordinària del Plenari del Consell de la Vila.>> 
 
 

Raons de transparència fan aconsellable que en la pròpia norma s’estableixi 
de forma expressa que, tant a la memòria anual del Consell de la Vila, quin 
contingut indicatiu o de recomanació resulta d’evident interès públic, com al 
corresponent informe de resposta del Govern municipal, se’ls doni difusió 
publicant-los en el web municipal tant bon punt hagin estat elaborats. 
 
Es tracta, aquesta, d’una senzilla mesura de publicitat que donarà la 
necessària visibilitat a l’activitat duta a terme pels òrgans consultius i de 
participació que regula el Reglament. 
 
 
Barcelona, 22.11.2011 
 
 
 
 
 
 
Òscar Roca Safont 
Cap d’Àrea de legislació  
i assumptes jurídics 
 


