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L’H 17/2017 

 
 
 
INFORME JURÍDIC RELATIU A LA RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS/SUGGERIMENTS I  
L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT ORGÀNIC DELS ÒRGANS DE DEFENSA DE LA 
CIUTADANIA DAVANT L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT: SÍNDIC/A I COMISSIÓ 
DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. 
 
 
M. Teresa Redondo del Pozo, Secretària General del Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet de 
Llobregat, emeto el següent  
 
 
 

I N F O R M E 
 
 
 
I. CARACTER PRECEPTIU I NO VINCULANT DE L’INFORME  
 
D’acord amb el que disposa a l’article 122.5.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de la Llei Reguladora 
de les Bases de Règim Local, serà preceptiu l’informe de la Secretaria General del Ple i, si s’escau, 
de la Intervenció Municipal, entre d’altres supòsits quan s’ha sol·licitat informe per part de 
l’Alcaldia, així com, quan per adoptar l’acord es requereixi el quòrum qualificat de la majoria 
absoluta.  
En el present supòsit, com desprès veurem, l’aprovació dels reglaments orgànics requereix el 
quòrum de la majoria absoluta de conformitat amb el que preveu l’art. 123.2 en relació amb l’art. 
123.1.c) de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, és a dir un mínim de 14 dels 27 
membres que de fet i dret constitueixin aquest Ajuntament, per aquest motiu l’informe d’aquesta 
Secretaria General del Ple té caràcter preceptiu. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 80 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques1, els informes, amb caràcter general, 
tindran caràcter facultatiu i no vinculant, llevat que existeixi disposició expressa contraria. En 
conclusió, el present informe té caràcter preceptiu i no vinculant. 
 
 
 
II. OBJECTE DE L’INFORME   
 
L’examen de les al·legacions i/o suggeriments presentades durant el termini  de l’exposició pública 
com a requisit legal per a l’aprovació definitiva del Reglament orgànic dels òrgans de defensa de 
la ciutadania d’aquest ajuntament. 

 

                                                           
1 En el mateix sentit que l’antic article 82 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les 

Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
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III. ANTECEDENTS DE FET. 
 
a) L’Ajuntament en ple en sessió de 25 d’abril de 2017, va aprovar inicialment el Reglament 

Orgànic dels òrgans de defensa de la ciutadania davant l’Ajuntament de l’Hospitalet de 
Llobregat: síndic/a i comissió de suggeriments i reclamacions, el qual ha estat sotmès a 
exposició pública per mitjà d’anuncis al DOCG núm. 7364, de 8 de maig de 2017, al BOPB de 
9 de maig de 2017, al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament, al diari “El Periódico” de 10 de maig 
de 2017, així com a la pàgina web municipal. 

 
b) El termini d’exposició pública de 30 dies hàbils va finalitzar el dia 21 de juny de 2017, atès 

que es computa a partir de l’última publicació en un dels diaris oficials. 
 

c) Figura incorporat a l’expedient certificat emès pel Vicesecretari-Secretari Tècnic accidental 
de la Junta de Govern Local de 26 de juny de 2017, en el qual fa constar que durant el termini 
d’informació pública només es van presentar al·legacions i/o suggeriments per l’Oficina 
Antifrau de Catalunya. 

 
d) De conformitat amb l’acord del ple de 25 d’abril d’aprovació inicial i la normativa vigent, que 

es cita a l’informe d’aquesta Secretaria General L’H 7/2017, l’acord plenari que aprovi 
definitivament el reglament ha de resoldre les al·legacions presentades durant el termini 
d’exposició pública. L’examen d’aquestes al·legacions és l’objecte d’aquest informe. 
 

 
 
 
IV. FONAMENTS JURÍDICS 

 
 

A) EN RELACIÓ A LES AL·LEGACIONS 
 
De conformitat amb el que preveu l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local (en endavant LRBRL) i l’article 178.1.c del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (en endavant 
TRLMRLC), correspon al Ple la resolució de totes les reclamacions i suggeriments presentats per 
tal de procedir a l’aprovació definitiva del reglament. 
 
Només figuren presentades les al·legacions formulades en l’escrit signat, pel senyor OLIVER 
GARCIA MUÑOZ, tècnic jurista, amb el vistiplau de la senyora ROSA MARIA PÉREZ PABLO, cap 
d’àrea de legislació i assumptes jurídics de l’Oficina Antifrau de Catalunya, que ve acompanyat 
d’ofici del senyor MIGUEL ANGEL GIMENO JUBERO director de L’OFICINA ANTIFRAU DE 
CATALUNYA que va tenir entrada en el registre general de l’ajuntament el 21/06/2017 amb el 
núm. 50867. 

 
Els suggeriments que formula l’Oficina Antifrau de Catalunya i que es recullen a l’esmentat escrit 
són els que figuren a continuació numerats de l’1 al 10: 
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1. En relació a la lletra b) de l’article 1, que es fa referència a la missió o darrera finalitat a què 
són cridats els òrgans objecte de regulació en el reglament. A aquest efecte es fa al·lusió a la 
defensa dels drets i interessos “dels veïns i els ciutadans i les veïnes i les ciutadanes”. Tanmateix, 
però, caldria que el precepte es referís, de forma genèrica, a qualsevol persona, amb 
independència de la seva condició jurídica administrativa o política, condicions a que fan 
referència stricto sensu els conceptes de veïnatge i ciutadania. Aquesta ampliació subjectiva seria 
coherent amb la previsió que al respecte ja s’inclou a l’apartat 1r de l’article 29 del Reglament, 
segons el qual, els procediments de resolució dels greuges, queixes i suggeriments “s’inicien a 
instància de qualsevol particular”.  
 
En relació a aquest suggeriment s’informa:  
 

- L’art. 1.b) és el precepte que concreta de manera genèrica la finalitat dels òrgans objecte 
de regulació en el reglament orgànic, motiu pel qual, està en consonància: 
 

 D’una banda amb l’art. 59.4 del TRLMRLC que determina que la “funció del síndic o síndica 
municipal de greuges és defensar “els drets fonamentals i llibertats públiques dels veïns 
del municipi” i també amb l’art. 132 de la LRBRL, que determina com a finalitat de la 
Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions “la defensa dels drets dels veïns 
davant l’administració municipal”. 
Els drets i deures del veïns es regulen a l’art. 18 de la LRBRL i a l’art. 43 del TRLMRLC, el 
reglament utilitza l’expressió veí o veïna per referir-se a aquelles persones que figuren 
inscrites en el padró municipal, que és la definició legal de veí o veïna conforme l’art. 15 
de la LRBRL i 39.2 del TRLMRLC. 

 

 D’altra banda, el terme ciutadà s’utilitza en el reglament per referir-se al subjecte de drets 
i obligacions derivats de la seva relació amb l’administració pública. En el mateix sentit 
que aquest terme s’utilitza a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Regim Jurídic i Procediment 
de les Administracions Públiques de Catalunya, quan al Títol II relatiu a l’actuació 
administrativa, regula al Capítol I, els drets i deures dels ciutadans. Així doncs, el terme 
ciutadà al reglament compren aquella persona, física o jurídica, que manté relacions amb 
l’administració o és usuària del seus serveis, els drets i interessos de la qual són 
susceptibles de defensa davant l’actuació administrativa municipal, sense reunir el 
requisit d’empadronament que compleixen els veïns i les veïnes. Si bé es cert, que l’actual 
art. 13 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, ha substituït el terme ciutadà pel de persones. 

 
- Per la seva part l’art. 61 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern,  també utilitza el terme ciutadà per fer referència a les 
persones facultades per a realitzar propostes d’actuació o millora o suggeriments en relació al 
funcionament dels serveis públics, dins del dret a una bona administració i a uns serveis públics 
de qualitat que es regula en aquesta Llei. 

 
- Per tant els termes veí-veïna, ciutadà-ciutadana, que s’utilitzen a la definició genèrica de 
l’art. 1.b) del Reglament, tenen per finalitat delimitar de manera genèrica els destinataris finals 
de la protecció que tenen encomanada legalment aquests òrgans de defensa de la ciutadania, 
a diferència de les previsions de l’art. 29, que concreta qui són les persones legitimades per 
iniciar els diferents procediments que preveu el reglament per a l’exercici d’aquesta defensa 
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dels drets de les persones davant l’administració municipal. L’art. 29 recull el terme 
“particular” per distingir les persones privades dels ens o institucions públiques.  
 
Conclusió: Llevat d’altra  fonamentació jurídica que es desconeix, ja que en la formulació del 
suggeriment no se’n recull cap, es considera que no es adient des del punt de vista jurídic 
admetre aquest suggeriment, per considerar que substituir els actuals termes pel de 
particulars desdibuixa la finalitat última dels òrgans de defensa de la ciutadania objecte de 
regulació, i obliga a replantejar l’esquema regulatori del reglament. 

 
 

2. En relació a la lletra b) de l’article 3, que enumera els ens i subjectes que s’entenen compresos 
en l’àmbit subjectiu d’aplicació del Reglament, que es troben a faltar en l’enumeració altres ens 
que creiem que haurien de completar la definició del sector públic local, com ara les fundacions 
del sector públic, les associacions i els consorcis, com també caldria valorar incloure, juntament 
amb les empreses contractistes, les entitats que rebin fons públics municipals, en consonància amb 
la previsió continguda a l’article 6.3.e) del Reglament, que en enumerar els ens que poden ser 
supervisats pel Síndic/a de greuges municipal, menciona expressament “les empreses o entitats 
que rebin subvencions, ajuts o recursos municipals destinats a la prestació d’activitats o serveis 
municipals”. 
 
En relació a aquest suggeriment s’informa:  
 

- Cal tenir en compte, que l’àmbit funcional d’actuació dels òrgans de defensa de la 
ciutadania, es troba necessàriament vinculat a la dependència i vinculació en relació a 
l’ajuntament .  Ja que només quan el fet o la situació que origina la intervenció dels òrgans de 
defensa de la ciutadania tingui el seu origen o estigui relacionat amb la gestió directa per 
l’ajuntament o  per un ens vinculat a aquesta o també quan provingui d’un gestor d’un servei 
que el presta per compte de l’ajuntament i en relació al qual l’administració municipal ha 
d’exercir les facultats de direcció i/o control, és quan els òrgans de defensa de la ciutadania es 
troben facultats legalment per intervenir. 
 
- L’art. 3.b) del Reglament expressa de manera genèrica, com correspon als preceptes 
normatius que tenen la consideració de disposicions generals, els ens que integren el sector 
públic local de l’ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat sense que difereixi dels que recull 
l’art. 6.3 del mateix reglament, sinó que aquest és una concreció mes exhaustiva que la 
definició genèrica del primer.  
 
- No obstant això, per evitar confusions, es proposa, acceptar el suggeriment i substituir 
l’actual redacció de l’art. 3.b), al temps que es fa coincidir les previsions de l’art. 2 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic. 
 
Conclusió: Es proposa acceptar el suggeriment donant nova redacció a l’art. 3.b) del Reglament 
amb el literal següent: 
 
“b. Als efectes de delimitar l’àmbit funcional en aquest reglament, s’entén per administració 
municipal: els ens que integren el sector públic local de l’ajuntament de L’Hospitalet i el seu 
sector institucional, així com els organismes, entitats públiques i privades que presten serveis 
municipals que es concreten a l’art. 6.3 d’aquest reglament”. 
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3.  En relació a la lletra b) de l’article 7, que en referir-se de forma succinta a les candidatures que 
poden presentar-se per tal d’ocupar el lloc de Síndic/a de greuges municipal, tan sols exigeix, a 
mode de condicionant previ, l’exigència de comptar “amb l’aval d’almenys 15 entitats”. Tot i així, 
troben a faltar l’exigència d’altres requisits tècnics i objectius que assegurin els mèrits 
professionals necessaris, així com l’adequada experiència i aptituds per tal de poder desenvolupar 
el càrrec. A aquests efectes convindria que el precepte se’n fes ressò o ho fes l’article 9 posterior, 
relatiu als “requisits per al nomenament”. 
 
En relació a aquest suggeriment s’informa:  
 

- Les previsions del reglament per ser escollit Síndic/a municipal, es troben redactades en 
similars termes a les previstes a l’art. 6 de la Llei 24/2009, de 23 de desembre, del Síndic de 
Greuges de Catalunya i l’art. 3 de la Llei Orgànica 3/1981, de 6 d’abril, del defensor del poble. 
 
- L’art. 59.1 del TRLMRLC determina quines són les condicions per tal de poder ser escollit 
Síndic o Síndica municipal de greuges les quals coincideixen amb els que recull l’art. 9 del 
Reglament. 
 
- D’altra banda la comissió redactora del reglament va considerar, durant els treballs de 
redacció, que el procés participatiu que regula l’art. 7, és mitjà suficient per garantir la 
idoneïtat de la persona que ha de desenvolupar el càrrec de Síndic de l’Hospitalet. 
 
Conclusió: Llevat d’altra fonamentació jurídica que es desconeix, ja que en la formulació del 
suggeriment no se’n recull cap, es considera que no procedeix acceptar el suggeriment en tant 
que la previsió reglamentària compleix les determinacions de l’art. 59.1 del TRLMRLC. 
 
 

4. En relació a la lletra h) de l’article 7, que fa al·lusió a la convocatòria de les persones candidates, 
que se sotmetran a la consideració plenària del Consell de Ciutat. A aquests efectes es preveu que 
les persones candidates puguin intervenir en la corresponent sessió, amb la finalitat de presentar 
llurs candidatures. Entenem però que resultaria convenient preveure aquest tràmit o hearing com 
un mecanisme imperatiu d’avaluació d’idoneïtat, de tal forma que resti explícitament palesa la 
preceptivitat del tràmit”. 

 
En relació a aquest suggeriment s’informa:  

 
- Cal manifestar que no existint regulació legal que obligui a aquest procediment ni tampoc 
que l’exclogui, des del punt de vista jurídic, no existeix argument per acceptar o no aquest 
suggeriment, motiu pel qual, es proposa que sigui la comissió redactora del reglament la que 
decideixi sobre la incorporació de l’obligatorietat d’aquest tràmit. 
 
- Pel cas que s’accepti s’haurà de procedir a recollir al reglament els efectes de la manca de 
compareixença del/de la candidat/a en aquest tràmit. 

 
Conclusió: No existeix fonamentació jurídica que determini l’acceptació o denegació d’aquest 
suggeriment, essent per tant una decisió de caràcter discrecional que es proposa sigui sotmesa 
a consideració de la comissió redactora reglament en la qual es troba present representació 
de tots els grups polítics municipals. 
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5. En relació a l’apartat 2on de l’art. 10, lletra b), que fa referència a l’impediment d’exercici de 
qualsevol activitat professional, per part de la persona que hagi d’ocupar el càrrec de Síndic/a de 
greuges municipal, quan comporti una relació contractual amb l’Ajuntament, o un conflicte 
d’interès amb l’administració municipal, essent-li aplicable, a aquests efectes, el règim 
d’incompatibilitats vigent previst per al personal de les administracions públiques. Per tal de 
garantir un adequat sistema de control dels supòsits de fet que poden motivar l’aplicació d’aquest 
règim, creiem convenient suggerir que s’introdueixin en el Reglament, més enllà de les exigències 
legals, determinats deures de formular, la persona que hagi d’ocupar el càrrec, declaracions 
d’activitats i interessos”. 
 
En relació a aquest suggeriment s’informa:  
 

- No existeix previsió legal que obligui a incloure dins del règim d’incompatibilitats a la 
persona que ocupi el càrrec de Síndic o Síndica de greuges municipal, motiu pel qual es objecte 
de regulació a l’art 10 del text del  Reglament Orgànic Municipal aprovat inicialment. 
 
- Cal tenir en compte que cap determinació legal, inclou dins del concepte ni d’alt càrrec ni 
de personal directiu, a la figura del/ de la Síndic/a municipal, així : 

 

 L’article 130 de la LRBRL determina quin són els òrgans directius de l’ajuntament, i en 
conseqüència les persones que ocupen aquests càrrecs es troben obligades a efectuar 
la declaració d’activitats i béns de conformitat amb la DA 15a. de la LRBRL. 
 

 L’article 56 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern que exigeix la declaració per als alts càrrecs, especifica a l’apartat 1 de l’art. 54 
amb remissió a l’art. 4.2 de la mateixa norma,  i en relació a l’administració local quin 
tenen la consideració d’alt càrrec als efectes d’aquesta llei de transparència, que són: 
els representants locals i els titulars d’òrgans superiors i directius d’acord amb el que 
determina la legislació de règim local. 

 

- L’apartat 1 de l’article 10 del Reglament exigeix l’obligació de la persona proposada per a 
ocupar el càrrec de Síndic/a, als efectes de justificar que no es troba dins de les causes 
d’incompatibilitat que contempla el mateix precepte. Per tant la regulació preveu l’obligació 
de justificar el compliment del règim d’incompatibilitats, si bé no determina quina ha d’ésser 
la forma d’acreditar aquest compliment. 

 
- Pel que fa a la possibilitat que sigui una norma orgànica municipal, la que estableixi  

l’obligatorietat de que la persona que ocupi la sindicatura efectuí la seva declaració, cal 
concloure que és considera per aquesta secretaria legalment possible pels raonaments 
següents: 

 

 La Sindicatura, té la condició, d’òrgan complementari de l’organització municipal de 
conformitat amb l’art. 48.2.c) del TRLMRLC en relació amb els articles 20 apartats 2 i 3 
de la LRBRL. 
 



 
                     Secretaria General del Ple 

 

 
7 

 

 L’art. 123.1.c) de la LRBRL atribueix al ple la regulació, per mitjà de reglament orgànic, 
dels seus òrgans complementaris. 
 

 El Reglament Orgànic de Govern i Administració vigent (BOPB 12-01-2012), obliga al 
personal eventual a efectuar les declaracions de béns i activitats, previsió que legalment 
no es recull en cap norma de rang de llei.  

  
 

- Pel cas que es consideri adient que la justificació del compliment de les normes 
d’incompatibilitat s’efectués de mateixa manera que la resta de les persones obligades al 
Reglament Orgànic de Govern i Administració vigent (BOPB 12-01-2012). Caldria que s’integrés 
en aquesta previsió reglamentària que regula el registre d’interessos de l’ajuntament, i per 
tant referir aquesta declaració al règim vigent a l’art. 44.2 i següents del Reglament. Si bé caldrà 
tenir en compte que fins al moment, no existeix cap normativa que obligui a la difusió o 
publicació de la declaració del titular d’aquest òrgan, en el mateix sentit que les del personal 
eventual. 
 

Conclusió: No existeix inconvenient des del punt de vista jurídic que l’acreditació del 
compliment del regim d’incompatibilitats previst al reglament s’efectuï per mitjà d’una 
declaració. Cas de ser acceptat el suggeriment es proposa una nova redacció l’apartat 1 de 
l’art. 10 en el sentit següent: “1. La persona que hagi d’ocupar el càrrec de Síndic/a, haurà de 
justificar, que no incorre en cap de les causes d’incompatibilitat previstes en aquest article, o 
bé acreditar el cessament en la situació que la motiva abans de la acceptació del nomenament. 
A tal efecte formularà declaració prèvia a l’acceptació del càrrec d’activitats i béns, conforme 
les previsions i els models vigents en cada moment per al registre d’interessos de la corporació 
municipal”. 

 
 
6. En relació a l’apartat 1er de l’art. 12, que entre les causes de cessament en el càrrec que es 
relacionen a aquest apartat, trobem a faltar la previsió d’un eventual exercici de les funcions de 
forma greument negligent, la qual cosa correspondria declarar al Ple municipal, per majoria 
absoluta dels seus membres”. Així mateix en relació a l’apartat 5è d’aquest mateix article, que 
faculta al Ple municipal per cessar (lliurement) el/la Síndic/a de greuges municipal, previ expedient 
i audiència, considerem que hauria de valorar-se l’oportunitat que aquesta facultat, hagi d’exercir-
se per una causa, motiu o justificació acreditable i valorable, a mode dels anteriorment referits en 
l’article ”. 
 
En relació a aquest suggeriment s’informa:  
 

 Les causes de cessament previstes a l’apartat 1 de l’article 12 del Reglament estan 
redactades en consonància amb el que preveu l’article 59.3 del TRLMRLC. 
 

 No existeix previsió legal que obligui a incloure dins les causes de cessament automàtic 
del/de la Síndic/a, la d’un eventual exercici greument negligent de les seves funcions, tot i que 
la previsió oberta de l’apartat 5 de l’article 12 en la seva actual redacció encabiria aquest 
supòsit, que podria motivar  la tramitació d’un expedient de cessament. 
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 Cal dir que el supòsit que proposa l’oficina antifrau, comportaria incloure una nova causa, 
en la qual el quòrum per a l’eventual cessament de la persona que ocupés la sindicatura, quan 
el motiu fos l’ incompliment greument negligent de les seves funcions es redueix de les 3/5 
parts a la majoria absoluta del ple. 

 

Conclusió: No existeix inconvenient des del punt de vista jurídic que s’afegeixi com a causa de 
cessament l’exercici greument negligent de les funcions de Síndic/a.  
Cas de ser acceptat el suggeriment per la comissió la redacció proposada de l’apartat 5 de l’art. 
12 és la següent: “5.Així mateix, el/la Síndic/a de Greuges podrà ser cessat/da motivadament 
per acord del Ple adoptat amb les mateixes condicions que per al seu nomenament, previ 
expedient i audiència davant la Junta de Portaveus. Cas que el motiu de cessament sigui 
l’exercici de les funcions de forma greument negligent, la declaració correspondrà al Ple, per 
majoria absoluta dels seus membres ”. 

 
 
7. En relació a l’apartat 1er de l’art. 22, que disposa la manca de caràcter públic de les sessions 
de la comissió de suggeriments i reclamacions, que certament l’ordenament jurídic no imposa el 
contrari, en la mesura que el caràcter públic de les sessions tan sols és exigible en el cas del Ple 
municipal o de les sessions dels òrgans participatius (art. 70.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local –en endavant la LRBRL- i art. 156 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya –en endavant, el TRLMRLC-). Tanmateix, però, per tal d’assolir la màxima transparència 
en un àmbit decisori que afecta tan directament qüestions i interessos socials, així com les 
relacionades amb els drets fonamentals, com ara són les competències atribuïdes a la comissió de 
suggeriments i reclamacions, recomanem que es prevegi explícitament la publicitat de les seves 
sessions. En aquest sentit, l’art. 156.3 del TRLMRLC disposa que “(I)les sessions dels altres òrgans 
de govern són secretes, llevat que es disposi altrament per acord del ple”. 
 
En relació a aquest suggeriment s’informa:  
 

 Pel que fa a la publicitat de les sessions es determina, en aplicació de la normativa vigent, 
l’art. 70 de la LRBRL, l’art. 156 del TRLMRLC i l’article 227 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals (en endavant ROF), que són publiques les sessions del Ple, llevat de les 
excepcions previstes en el mateix precepte. També són publiques les sessions dels òrgans de 
participació, de conformitat amb l’art. 156.2 del TRLMRLC. 
 

 No són publiques, les sessions de la Junta de Govern Local, llevat que de conformitat amb 
la Sentència del Tribunal Constitucional 161/2013, de 26 de setembre, aquest òrgan resolgui 
per delegació del Ple, ni les sessions de les Comissions Permanents, de conformitat amb l’art. 
227.2 del ROF.  
 

 I en relació a la resta dels òrgans de govern, l’art. 156.3 del TRLMRLC, determina que les 
sessions són secretes, llevat que es disposi altrament per acord del ple. I en el mateix sentit es 
preveu a l’art. 227.3 del ROF. 

 
Conclusió: No existeix fonamentació jurídica que determini l’acceptació o denegació d’aquest 
suggeriment, essent per tant una decisió de caràcter discrecional que es proposa sigui sotmesa 
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a consideració de la comissió redactora reglament en la qual es troba present representació 
de tots els grups polítics municipals. 

 
 
8. En relació a l’apartat 2n de l’art. 23, que preveu el deure de trametre la convocatòria de les 
sessions de la comissió a les persones membres de la mateixa, així com també al/a la Síndic/a de 
greuges, que per a la deguda consecució de la transparència exigible, es recomana que el 
Reglament prevegi, així mateix, l’adopció de les mesures adients de difusió pública de les 
convocatòries, d’acord amb l’exigència de l’art. 155.1 del TRLMRLC in fine, segons el qual “la 
corporació, per acord del ple, ha de determinar els mitjans necessaris per a donar publicitat (...a 
les) les convocatòries dels òrgans les sessions de les quals siguin públiques, a fi de garantir el dret 
dels ciutadans a la més amplia informació sobre les activitats de l’ens local”. A aquests efectes, 
caldrà configurar el deure de donar-ne difusió telemàtica amb prou antelació en relació amb la 
celebració de les sessions, per tal d’assegurar així el coneixement del seu contingut”. El darrer 
apartat de l’article inclou les exigències de publicitat i difusió que en relació a les actes i acords 
presos en les sessions de la Comissió convé preveure. 
 
En relació a aquest suggeriment s’informa:  
 

  Amb caràcter general s’ha de dir que de conformitat amb l’art. 155.1 del TRLMRLC, 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 amplia informació sobre les activitats 
de l’ens local. No existeix previsió en contra de donar publicitat a les convocatòries dels òrgans 
que no ho són.  
 

 El reglament orgànic de participació ciutadana vigent (BOP 25.02.2013), en consonància amb 
la normativa esmentada, reconeix al art. 9.2.a), el dret de les entitats ciutadanes, i sempre que 
ho sol·licitin, a rebre les convocatòries dels òrgans col·legiats les sessions dels quals siguin 
públiques, una altra cosa és que un altre reglament orgànic municipal ampli aquest dret mínim 
i acordi que la convocatòria d’altres òrgans sigui pública. 

 

  No existeix impediment jurídic per acceptar aquest suggeriment, atès que la normativa es 
pronuncia sobre l’obligació de donar publicitat a la convocatòria quan la sessió de l’òrgan 
col·legiat és pública, però no es pronuncia sobre la possibilitat de fer públiques les 
convocatòries d’òrgans que no celebren sessions públiques. 

 

  No obstant això, i en atenció a la transparència i el govern obert es proposa, pel cas que 
s’accepti el suggeriment, un nou redactat de l’art. 21.4, en comptes del proposat art. 23.2 per 
motiu de sistemàtica, amb la redacció següent: “4. La convocatòria de les sessions ordinàries i 
extraordinàries de la Comissió s’haurà de notificar als seus membres i al/a la Síndic/a de 
Greuges de l’Hospitalet amb una antelació mínima de dos dies hàbils a la data en la qual hagi 
de tenir lloc. Així mateix la convocatòria de les sessions es farà pública al portal web municipal 
amb la mateixa antelació.”. 
 
Conclusió: No existeix fonamentació jurídica que determini l’acceptació o denegació d’aquest 
suggeriment, essent per tant una decisió de caràcter discrecional que es proposa sigui sotmesa 
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a consideració de la comissió redactora reglament en la qual es troba present representació 
de tots els grups polítics municipals 

 
 
9. En relació a l’art. 44, relatiu a l’aprovació de l’informe anual i presentació al Ple, que juntament 
amb la previsió i regulació del deure d’aprovar un informe anual per part dels òrgans de defensa 
de la ciutadania, el Reglament hauria de fer-se ressò igualment en aquest punt, de la possibilitat 
d’emetre eventuals informes extraordinaris, “quan la gravetat o urgència dels fets ho aconsellin” 
(d’acord amb el previst a l’apartat 3er de l’art. 132 de la LRBRL)”. 
 
En relació a aquest suggeriment s’informa:  
 

 El Reglament recull al Títol V (arts. 42 a 44) les previsions de l’apartat 3 de l’art. 132 de la 
LRBRL, en relació a l’informe anual que la comissió de suggeriments i reclamacions ha 
d’elaborar per donar compte al Ple, en relació a la seva funció de supervisió de l’activitat de 
l’administració municipal. 
 

 Aquest mateix article 132 preveu, no obstant, la possibilitat que la comissió realitzi 
informes extraordinaris quan la gravetat o la urgència dels fets ho aconsellin. El fet que no 
s’hagi recollit expressament al Reglament aquesta facultat no impedeix que la comissió realitzi 
aquest tipus d’informes, i és adient que es prevegi la seva formulació en el reglament orgànic.  

 
Conclusió: Es considera adient, des del punt de vista jurídic, que s’afegeixi expressament la 
regulació de l’emissió d’aquests informes i aquest sentit es proposa: 
 
a) Modificar l’enunciat del Títol V, en el sentit següent: on diu TÍTOL V. L’INFORMA ANUAL 

DELS ÒRGANS DE DEFENSA DE LA CIUTADANIA”, es proposa dir: “TÍTOL V. ELS INFORMES 
DELS ÒRGANS DE DEFENSA DE LA CIUTADANIA”. 
 

b) Introduir un nou article 45, amb la redacció següent:  
“Article 45. Informes extraordinaris 
El/La Síndic/a, a resultes d’un procediment iniciat d’ofici i la comissió de suggeriments i 
reclamacions, amb la urgència prèviament apreciada amb el quòrum de la majoria 
absoluta de la comissió, podran acordar elevar al Ple municipal, un informe extraordinari 
quan la gravetat o la urgència dels fets així ho aconselli. 
En aquests supòsits aquest informe, acompanyat de la documentació que justifiqui la seva 
emissió, es trametrà a l’alcaldia per a la seva inclusió a l’ordre del dia de la primera sessió 
del Ple municipal que es convoqui. La seva presentació davant el ple municipal  es farà 
seguint el procediment establert als apartats 3 a 5 de l’article 42.”. 
 

c) Renumerar els articles posteriors. 
 

 
10. Suggereix la conveniència de valorar introduir, entre les disposicions finals del reglament, una 
previsió relativa a l’aplicació supletòria a la comissió de suggeriments i reclamacions del règim 
legal previst per als òrgans col·legiats de les administracions de Catalunya (art. 15 a 18 Llei 
40/2015, d el’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic, i art. 13 a 20 de la Llei 26/2010, del 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya)”. 
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En relació a aquest suggeriment s’informa:  
 

 Per poder establir quin és el règim legal supletori que pot ser d’aplicació a la comissió 
especial de suggeriments i reclamacions s’ha d’estar primer al caràcter especial d’aquesta 
comissió de conformitat amb el que determina l’article 132.1 de la LRBRL.  
 

 L’art. 20.1.d)  de la LRBRL estableix, quan determina la organització municipal (Alcalde, 
Junta de Govern Local, Ple i comissió especial de comptes), la existència de la comissió 
especial de suggeriments i reclamacions, amb caràcter obligatori, per als municipis del Títol 
X de la mateixa norma. El desenvolupament d’aquesta previsió es troba a l’art. 132 de la 
LRBRL abans esmentat.  
 

 L’art. 112 TRLMC determina que el règim de funcionament relatiu a la convocatòria i al 
sistema de votació del ple, són aplicables a d’altres òrgans col·legiats de l’ajuntament i regula 
al seu apartat 2 el quòrum d’assistència per a la vàlida constitució dels òrgans col·legiats, 
l’adopció d’acords per majoria simple i el vot de qualitat de la presidència. 

 

 Pel que fa a la normativa que es proposa al suggeriment com d’aplicació supletòria, cal 
dir, que la Llei 40/2015, d ‘1 d’octubre, de regim jurídic del sector públic te caràcter de llei 
bàsica i seria aquesta la norma d’aplicació supletòria.  

 
Conclusió: Es proposa acceptar aquest suggeriment, i es proposa afegir una disposició final 
tercera amb el redactat següent:  

  
“Tercera.- El règim jurídic de funcionament de la Comissió de Suggeriments i Reclamacions 
serà el que regula aquest reglament i tindrà caràcter supletori el regim previst per al ple 
municipal en la normativa local i subsidiàriament allò que s’estableix per als òrgans col·legiats 
a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.” 

 
 
B) EN RELACIÓ AL PROCEDIMENT 

 
De conformitat amb l’art. 49 apartat c) de la LRBRL es requereix la resolució de les al·legacions 
quan s’hagin presentat amb motiu de l’aprovació definitiva. En el mateix sentit l’article 178.1.c) 
del TRLMRLC és necessari que es procedeixi amb motiu de l’aprovació definitiva a la resolució de 
les al·legacions i/o els suggeriments. 
 
Resoltes les al·legacions i aprovat definitivament el text del reglament, s’ha de procedir a posar 
l’acord en coneixement de la Subdelegació del Govern a Barcelona i de la Direcció General 
d'Administració Local del Departament de Governació, Administració Pública i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya, als efectes previstos a l’art. 65.2 de la LRBRL i deixar transcórrer 15 dies 
hàbils des d’aquesta comunicació. 
 
Així mateix s’ha de procedir, de conformitat amb l’art.70 de la LRBRL que es reprodueix a l’art. 
66.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals (en endavant ROAS), a la publicació del text íntegre del reglament orgànic al Butlletí 
Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la Corporació, i de conformitat amb l’art. 178.2 del 
TRLMRLC en relació amb l’art. 66.1 del ROAS es trametrà ressenya al Diari Oficial de la Generalitat 
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que faci referència al BOP en el qual hagi estat publicat el text íntegre, per tal d’iniciar la seva 
vigència. 
 
Per tal de conjugar les previsions legals abans recollides als efectes del compliment correcte dels 
terminis i tal com determina la disposició final segona del Reglament objecte d’aprovació que diu: 
“Sens perjudici de la publicació de la ressenya en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el 
present reglament iniciarà la seva vigència el dia següent al de la publicació del seu text íntegre 
en el Butlletí Oficial de la Província, el qual tindrà lloc amb posterioritat a la seva aprovació 
definitiva i el transcurs del termini de 15 dies hàbils, previst a l’art. 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local”, cal procedir a deixar transcórrer el termini de 15 
dies hàbils des de la comunicació a la Subdelegació de Govern i al Departament de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat, per enviar a publicar el text íntegre del 
Reglament al BOP i un cop publicat enviar ressenya al DOGC. 
 
Cal assenyalar que contra els reglaments i les ordenances municipals no és possible la interposició 
de recurs de reposició per aplicació de les determinacions de l’art. 112 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques i l’art. 25 de la 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 
 
Finalment cal mencionar que als efectes del que determina l’article 10.1.a) de la Llei 19/2014, de 
29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya, 
s’haurà de fer públic el text íntegre de la norma aprovada al portal de la transparència. 
 
 
No obstant això l’ajuntament en Ple acordarà allò que consideri adient. 
 
 
 
 
 
 
 
M. Teresa Redondo del Pozo 
Secretaria General del Ple. 
L’Hospitalet de Llobregat, a 4 de juliol de 2017 
 


