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Antecedents

L'Oficina Antifrau de Catalunya (en endavant, OAC)'és una institució específicament
dirigida a preservar la transparència i la integritat de les administracions i del personal
al servei del sector públic a Catalunya. L'OAC es configura com una eina per a impulsar
i reforçar ìes bones pràctiques en I'actuació pública. En aquest context s'emmarca la
potestat indicatiua que la IIei atorga a I'OAC, facultant-la a cssessorar i formular
propostes í recomanacions les quals, d'acord amb I'article rg d) de les Normes
d'Actuació i de Règim Interior de I'OAC (en endavant, les NARI), es vehiculen a través
de la Direcció de Prevenció quan recauen sobre disposicions normatives vigents o en
tràmit d'aprovació.

En virtut del que acabem de manifestar ad sltpro, el passat 3 de febrer de zo16 (amb

registre de sortida oo5g) I'OAC va trametre un seguit de d'al.legacions i consideracions
al Reglament de Participació Ciutadana (en endavant, Reglament) de I'Ajuntament de

Lluçà-Santa Eulàlia de Puíg-OríoI (en endauant, Ajuntoment de LIUçà).

L'rr d'abril de zo16 (amb registre d'entrada E-oSg8/zot6) es rep escrit de I'Ajuntament
de Lluçà adjuntant CertifÌcat de l'acord adoptat pel Ple Municipal, informant que en

sessió ordinària celebrada el r8 de març de 2oL6, s'aprova resolució d'al.legacions i
aprovació definitiva del Reglament de Participació Ciutadana i per tant, informa de les

valoracions de les al.legacions presentades per I'OAC.

Actuacions de seguirnent

L'Oficina Antifrau de Catalunya, tot donant compÌiment a I'article So de les N,4R1, ha
dut a terme les corresponents actuacions de seguiment consistents, en aquest cas, en

analitzar quina ha estat la valoració de les al.legacions fetes per I'OAC.

En aquest sentit, les recomanacions que l'Oficina Antifrau adreça a I'Ajuntament de

Lluçà, s'encaminen a detectar i posar de manifest aquells aspectes en què segons el
parer de l'Oficina, el text proposat és susceptible d'enriquiment o millora.

Així, tal i com s'exposarà a continuació, les recomanacions i/o al.legacions que aquesta

Oficina ha manifestat han estat estretament relacionades amb els Drets de Participacíó
Ciutadana i amb el terme emprat pel Consistori respecte de la denominacií "cíutqdans
í ciutadanes". Tanmateix, com s'apreciarà tot seguit, altres al.legacions han tingut a

veure amb els terminis i forma que l'Ajuntament ha fet servir en el redactat del
Reglament objecte de les al.legacions.

tOfici.ru Antifrau de Catalunya indistintament anomenada com OAC, Oficina, Oficina Antifrau o bé Oficina
Antifrau de Catalunya, segons correspongui.
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Exposició de Motius

L'Oficina Antifrau de Catalunya justifica i fonamenta jurídicament la importància de la
partícipació ciutadana, en les consideracions preliminars de les al.legacions
presentades, i de com la transparència constitueix un pressupòsit ineludible per a

facilitar la p artícip acíó cíutadana.

Al seu torn, I'Ajuntament de Lluçà manifestava en la seva exposició de motius, que la
raó de ser d'un reglament de participació ciutadana, era la de formalitzar una manera
de prendre decisions basada en la participació. Tot seguit en la pròpia exposició de
motius, el Reglament definia que s'entenia per "cíutadans i ciutadanes". I mitjançant
l'enunciat de "ciutadans í ciutadanes de LIuçà", establia una defìnició de la seva

consideració.

En aquest cas, la pròpia Oficina suggeria que el Consistori preveiés una clàusula
d'acord amb el que dicta el precepte 7 de I'Estatut d'Autonomia per tal d'incloure als
estrangers en Ìa seva definició. I per una altre banda, l'Oficina al.legava que el fet
d'associar el concepte de "ueinatge administratíu", ocabauo sent restrictíu de la
partícipació, perquè excloia a aquelles persones que no erenueines de LIuçà.

Així doncs, suggeria I'OAC que es reconsiderés la conveniència de preveure Ia
introducció d'aquesta clàusula relativa a la definició de ciutadans i cíutadanes de
LIuçà, en el benentès que el dret de participació lligat al dret d'accés a la informació
pública té vocació universal.

El Consistori de Llug estima aquesta proposta de I'Oficina Antifrau i, en
conseqüència, decideix incorporar el suggeriment al Reglament.

Dret a la informació

Article 35

Immediatament després de I'Exposició de Motius, concretament a I'apartat gS del
Reglament, observà l'Oficina que encara es continuava contemplant el terme
"ciutadans i cíutadanes". En aquest sentit, I'OAC va considerar que era contradictori
amb el que regula la Llei tgf zot4, de z9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, donat que aquesta empra el concepte "totes les
persones".

Per tant, l'Ofìcina recomanava que en virtut del que exposa la Llei de Transparència
tgf zot4, el terme "cíutadans i ciutadanes" es substituís per congruència amb Ia
normativa vigent, pei terme "totes les persones".

L'Ajuntament Lluçà estima també aquest suggeriment i decideix incorporar en el cos

del Reglament el terme "totes les persone.s" en comptes de "cíutadans i ciutadanes", tal
i com expressa la vigent normativa de Transparència.
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Article 39

En aquest cas concret, observava l'Oficina que I'apartat 39 del Reglament exposava que
"l'Alcaldia és I'òrgan encarregat de dictar Io resolucíó de les so/.licituds i ho fa en un
termini màxím de So dies" i, en canvi, atenent al que disposa l'article 33.r de la Llei
tgf zot4, de zg de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern,
preveu que les sol.licituds d'accés a la informació pública es resolguin en el termini d'un
mes, a comptar del dia següent a la recepció de la sol.licitud.

En conseqüència, I'Oficina considerava desitjable que el contingut de I'apartat 39
s'ajustés als termes jurídics regulats a la Llei tglzot4 i es modifiqués el seu redactat per
tal d'ajustar-se als imperatius legals.

El Consistori atenent a la recomanació de l'Oficina decideix estimar l'al.legació i
adaptar-lo al contingut de la normativa de transparència.

Clàusula Supletòria

Finalment, com a comentari addicional a les al.legacions presentades per l'Oficina, es

posa en coneixement del Consistori I'existència d'una petita errada material en el

redactat de la clàusula Supletòria. Concretament, exposava el següent:

"Tot el que no prevegi aquest reglament,la seva interpretació i aplicació haurà de ser de

conformitat amb el que disposa la Llei rgf zor4, de z9 de desembre, de transparència,
accés a la informació i bon govern del Departament de Presídència de Ia Generalitat de

Catalunyo, publicada al DOGC núm.678o, de data 3r de desembre de zor4 i Llei
tolzot4 de z6 de setembre, de consultes populars no referendàries i d'altres formes de
participació ciutadana del departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya
[...] ."

En aquest cas concret, l'Oficina posava de manifest que hi havia una errada materiaì
tant en la font citada de la normativatgf 2o14, com en la de la LIei tolzot4. És a dir, va

advertir que tant en una llei com en una altre, la font esmentada no corresponia al

Departoment de Presidència, sinó al Parlament de Catalunya. I , en conseqüència
calia fer aquesta modificació per part del Consistori.

Aquesta recomanació ha estat incorporada per I'Ajuntament de Lluçà, tot modifìcant el

contingut o expressió "Departament de Presídèncic" pel de"Parlament de Catalunya".
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Conclusions

A la llum del que hem exposat en les aì.legacions presentades per l'Ofìcina Antifrau de
Catalunya al Reglament de Partícipacíó Ciutadana de I'Ajuntament de LIuçà i de la
resposta emesa per lAjuntament, configurant ambdós el present Informe de tancament
de I'Expedient de Seguiment zo16_A_oo3, aquesta Oficina vol destacar principalment
la bona acollida de les al.legacions presentades al Reglament de Participació
Ciutadana.

D'acord amb el que consta al Certificat emès per I'Ajuntament de Lluçà, amb data r8 de
març de zo16 (Registre d'entrada E-o538, d'11 d'abril zot6), es pot afirmar que les
recomanacions i suggeriments presentades per l'Oficina han estat estÛnqdes e¡t la
seue. totq.lítat pel Consistori. I, en conseqüència, s'han acordat modificar tots els

apartats del Reglament d'acord amb les al.legacions presentades per I'Oficina.

En darrer terme, d'acord amb allò que estableixen els articles zz i zg de la Llei
r4f 2oo8, i articles 3o.z i 37 de les NAR[, s'adjunta com a Annex z al present Informe
un document amb les propostes de text, enuersió tant abreujada com ertensa, per a la
seva inclusió en la memòria Anual de l'Oficina Antifrau de Catalunya de I'any 2016, en
la que s'identifiquen les actuacions empreses per aquesta Oficina, les seves

recomanacions i requeriments cursats en el present expedient d'al.legacions, així com
la seva acollida en el text resultant de les al.legacions de diversos organismes, si han
estat diversos els que han presentat també al.legacions.

Finalment, cal manifestar que amb aquestes actuacions es dóna per finalitzat i tancat el

seguiment de les al.legacions al Reglament de Particípació Ciutadana de l'Ajuntament
de Lluçà-Santa Eulalia de Puig-Oriol.

Barcelona, 19 de desembre de zo16

Susanna Jubero

Tècnica Jurista Director de l'Oficina Antifrau de

Catalunya

c
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Annex r:

Proposta de text per al quadre d'al.legacions de la pàgina web de I'OAC

Reglament de
Participació
Ciutadana

Ajuntament
de Lluçà

o3loz/zo:6 rr/o4/zol6 zz/o4/zot6
(BOPB)

tgltz/zol6

Iuici¿itir ¿t

\oltnittivir
Institrrció
1ttotttotoriì

Tcxt
irplovirt

Infornrc clc

t¿rncr.rllrc'nt dc'l
seguinrcut

.\1'lcgacions Rcspostn
tlc l'Olicina
^\utifi'¿u.r
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Annex z: Propostes de text per a la memòria anual

Versió abreujada

El passat o3 de febrer de zo16, I'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) va fer arribar a
l'Ajuntament de Lluçà - Santa Eulalia de Puig-Oriol un escrit d'al.legacions en relació
amb el Reglament de Participació Ciutadana.

En el mateix escrit, l'Oficina recomanava al Consistori que definís i adeqüés el terme
"ciutadans i ciutadanes" al legalment previst a l'article 7 de l'Estatut dAutonomia de

Catalunya, en el benentès, que aquest feia referencia a "totes les persones" i per tant era

un concepte molt més ampli que el de "ciutadans i ciutadanes de Lluçà". De la mateixa
forma, ho indicava respecte del conceple "ueinatge odminßtretit!".

Al seu torn, suggeria l'Oficina al Consistori que adaptés l'apartat 39 del Reglament de

Participació Ciutadana al que preveu la Llei rgfzot4, de zg de desembre, de

transparència, accés a la informació i bon govern, en el sentit que no es podia entendre
que el Reglament parlés d'un termini màxim de go dies per a que l'Alcalde dictés
resolucions d'accés a Ia informació pública, quan per una altre banda la Llei de

Transparència estava indicant al seu article 33.1 que el termini màxim per dictar
resolucions fos d'un mes, a comptar del dia següent a la recepció de la sol.licitud.

Finalment, apuntava l'Oficina que era precís que la referència o font normativa de les

Lleis r9/zot4i tolzot4 a les que al.ludia el Consistori a la Clàusula Supletòria, relativa
al "departament de Presídèncie.", era fruit d'una errada material i, per tant, calia
modificar per tal d'esmentar Ia correcta referència normativa. Així doncs, proposava

substituir "departament de Presidència" pel "Parlament de Catalunya". D'aquesta
forma la cita a les normes es feia correctament.

Finalment, val a dir que tota Ia informació sobre les presents al'legacions i el seu

seguiment es poden trobar al Portal web de I'Oficina i
concretament, dins I'apartat de "Transparència" i "Al.legacions a Normes".
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Versió extensa

Dins de la fase d'informació pública (instrumentada mitjançant Edicte de data 9 de
desembre de zor5, i publicat al DOGC amb data go de desembre de zor5), el passat 3
de febrer de zo16, I'Oficina Antifrau de Catalunya va presentar tot un seguit
d'al.legacions i consideracions en relació amb el Reglament de Participació Ciutadana
de I Ajuntament de LIuçà. Tot seguit, el Consistori va informar I'Oficina de la seva

valoració en data rr d'abril zo16 (Registre d'entrada E-o538/zor6 d'rr d'abril 2el6).

De les al.legacions presentades per l'Ofìcina i de la resposta del Consistori ha
esdevingut el present Informe de tancament de l'expedient de seguiment zo16-A-oo3.

Exposició de Motius

L'Oficina Antifrau de Catalunya justifica i fonamenta jurídicament la importància de la
partícipació cíutadana, en les consideracions preliminars de les al.legacions
presentades, i de com la transparència constitueix un pressupòsit ineludible per a

facilitar la particípació ciutadana.

Al seu torn, l'Ajuntament de Lluçà manifestava en la seva exposició de motius, que Ia
raó de ser d'un reglament de participació ciutadana, era la de formalitzar una manera
de prendre decisions basada en la participació. Tot seguit en la pròpia exposició de

motius, el Reglament definia que s'entenia per "cíutadans i ciutadanes". I mitjançant
l'enunciat de "ciutadans í ciutodanes de LIuçà", establia una definició de la seva

consideració.

En aquest cas, la pròpia Oficina suggeria que el Consistori preveiés una clàusula

d'acord amb el que dicta el precepte 7 de I'Estatut dAutonomia per tal d'incloure als

estrangers en Ia seva defìnició. I per una altre banda, l'Oficina al.legava que el fet
d'associar el concepte de "ueïnatge adminístretítt", acabaua sent restrictiu de la
participocíó, perquè excloïa a aquelles persones que no erenueïnes de Lluçà.

Així doncs, suggeria I'OAC que es reconsiderés la conveniència de preveure la
introducció d'aquesta clàusula relativa a Ia definició de cíutadans i ciutodanes de

Lluçà, en el benentès que el dret de participació lligat al dret d'accés a la informació
pública té vocació universal.

El Consistori de LÌuça estima aquesta proposta de I'Oficina Antifrau i, en

conseqüència, decideix incorporar el suggeriment al Reglament.
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Dret a la informació

Article 35

Immediatament després de l'Exposició de Motius, concretament a l'apartat gS del
Reglament, observà l'Oficina que encara es continuava contemplant el terme
"ciutadans í ciutadanes". En aquest sentit, I'OAC va considerar que era contradictori
amb el que regula la Llei tgf zot4, de zg de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, donat que aquesta empra el concepte "totes les

persones".

Per tant, l'Oficina recomanava que en virtut del que exposa la Llei de Transparència
t9f zot4, el terme "ciutadans i ciutadanes" es substituís per congruència amb la
normativa vigent, pel terme "totes les persones".

LAjuntament Lluçà estima també aquest suggeriment i decideix incorporar en el cos

del Reglament el terme "totes les persones" en comptes de "ciutadans i cíutadanes", tal
i com expressa la vigent normativa de Transparència.

Article 39

En aquest cas concret, observava l'Oficina que I'apartat 39 del Reglament exposava que
"l'Alcaldía és I'òrgan encarregat de díctar la resolució de les sol.Iicituds i ho fa en un
termíni mòxim de go dies" i, en canvi, atenent aI que disposa I'article 33.r de la Llei
tgf zot4, de z9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern,
preveu que les sol.licituds d'accés a la informació pública es resolguin en el termini d'un
mes, a comptar del dia següent a la recepció de la sol.licitud.

En conseqüència, l'Oficina considerava desitjable que el contingut de I'apartat 39
s'ajustés als termes jurídics regulats a la Llei tg lzot4 i es modifiqués el seu redactat per
tal d'ajustar-se als imperatius legals.

El Consistori atenent a la recomanació de I'Oficina decideix estimar l'al.legació i
adaptar-lo al contingut de Ia normativa de transparència.

Clàusula Supletòria

Finalment, com a comentari addicional a les al'legacions presentades per I'Oficina, es

posa en coneixement del Consistori I'existència d'una petita errada material en el

redactat de la clàusula Supletòria. Concretament, exposava el següent:

"Tot el que no prevegi aquest reglament,la seva interpretació i aplicació haurà de ser de

conformitat amb el que disposa la Llei tgf zot4, de z9 de desembre, de transparència,
accés a la informació i bon govern del Departament de Presidència de Ia Generalítat de
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Cotalunya, publicada al DOGC núm.678o, de data 3r de desembre de zor4 i Llei
tof zot4 de z6 de setembre, de consultes populars no referendàries i d'altres formes de
participació ciutadana del departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya
[...]."

En aquest cas concret, I'Oficina posava de manifest que hi havia una errada material
tant en la font citada de la norm ativa tg/2o14, com en la de la Llei to/2or4. És a dir, va
advertir que tant en una llei com en una altre, la font esmentada no corresponia al
Departament de Presídència, sinó al Parlament de Catalunya.I, en conseqüència calia
fer aquesta modificació per part del Consistori.

Aquesta recomanació ha estat incorporada per l'Ajuntament de Lluçà, tot modificant el

contingut o expressió "Departament de Presídèncio" pel de"Parlament de Catalunya".

*nn***.tÊ****
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