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AL�LEGACIONS DE L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA AL PROJECTE DE 
REGLAMENT DEL CONSELL DE CIUTAT DE L’AJUNTAMENT DE MOLLET DEL 
VALLÈS 
 
 
 
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 Mollet del Vallès, 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. 
 
El Reglament ara sotmès a informació pública porta causa immediata de 
l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 24.10.2011, adoptat a l’empara 
d’allò que preveu l’article 62.1 TRLMRLC, i conté les normes de règim intern 
de l’òrgan de participació anomenat Consell de Citutat. 
 
L’antecedent normatiu que justifica l’actual projecte, però, el trobem en 
Reglament de participació ciutadana de 2005, quins articles 25.2 i 26.2 
preveien, respectivament, l’acord de creació del Consell de Ciutat i les 
normes que l’havien de regular. 
 
Amb caràcter general, constatem que el contingut del present Reglament 
reprodueix en la seva pràctica totalitat la regulació que ja es conté en els 
articles 24, 25 i 26 del Reglament de Participació sense aportar contingut 
substantiu propi. 
 
 
 
 
En relació a les funcions del Consell de Ciutat 
 
El Projecte dedica el seu article 2 a aquesta qüestió, reiterant, com ja hem 
tingut ocasió d’avançar, el contingut de l’article 24.2 del Reglament de 
Participació Ciutadana. 
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Ara bé, el precepte encara afegeix un tercer paràgraf amb el següent 
contingut: 
 

<< I finalment, la resta de funcions que preveu el ROM i el Reglament de Participació 
Ciutadana, així com els que es derivin de la coordinació dels consells municipals i del 
funcionament estable dels mateixos.>> 

 
Si acudim al Reglament Orgànic Municipal observem que en el seu article 32 
bis només es fa una simple referència a que hi pot haver un anomenat 
<<Consell cívic o de ciutat>> però no se li atribueixen funcions amb 
contingut substantiu concret. 
 
Si anem al Reglament de Participació Ciutadana, comprovem que no s’hi 
recull cap funció diferent a les que contempla el projecte. 
 
El resultat és, doncs, una remissió amb voluntat de clàusula oberta que no 
suposa cap aportació significativa i que pot resultar distorsionadora pel que 
fa a la seguretat jurídica. 
 
A aquests efectes suggerim que si es vol mantenir aquest paràgraf sigui 
substituit per una fórmula del tipus: <<la resta de funcions que se li 
atribueixin>>. 
 
 
 
En relació a la composició del Consell de Ciutat 
 
El Consell de Ciutat és un òrgan col�legiat de naturalesa consultiva i de 
participació. 
 
L’article 3 del Projecte porta per títol <<òrgans del Consell>>, mentre que 
l’article 4 es titula <<composició>>. 
 
L’article 3 es limita a establir que <<són òrgans del Consell la Presidència i 
el Plenari>>. Res no es diu, per contra, de les figures de la vicepresidència i 
de la secretaria a què sí es fa referència en l’article núm. 4. 
 
Per raons tècniques, seria preferible que el Projecte prescindís de l’actual 
contingut de l’article 3 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>>. 
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En relació al funcionament del Consell de Ciutat 
 
Es troba a faltar en la redacció de l’article 5 —que és el que la norma dedica 
al funcionament— una previsió que, amb caràcter supletori, remeti al règim 
jurídic regulador dels òrgans col�legiats, contingut 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. 
 
Aquesta possibilitat resulta especialment indicada en un supòsit com el 
present en el que la regulació és més aviat parca, motiu pel qual l’Oficina 
Antifrau de Catalunya suggereix que sigui valorada la conveniència 
d’introduir en el present Projecte de Reglament una norma sobre el règim 
jurídic supletori pel que fa a  l’òrgan col�legiat que es regula. 
 
 
 
En relació a la transparència i l’accés a la informació 
 
El paràgraf quart de l’article 5 del Projecte estableix: 
 

<< Cada any, el Consell de Ciutat debatrà i aprovarà un informe de les actuacions 
realitzades durant el període i proposarà iniciatives per millorar-les. Aquest informe serà 
tramès al Ple de l’Ajuntament en la seva sessió sobre l’Estat de la Ciutat.> 
 

Raons de transparència fan aconsellable que en la pròpia norma s’estableixi 
de forma expressa que a l’informe anual del Consell de Ciutat, quin 
contingut indicatiu o de recomanació resulta d’evident interès públic, se li 
doni difusió publicant-lo en el web municipal tant bon punt hagi estat 
elaborat. 
 
Es tracta, aquesta, d’una senzilla mesura de publicitat que donarà la 
necessària visibilitat a l’activitat duta a terme per l’òrgan consultiu i de 
participació que regula el Reglament. 
 
 
Barcelona, 24.11.2011 
 
 
 
 
Òscar Roca Safont 
Cap d’Àrea de legislació  
i assumptes jurídics 
 


