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AL�LEGACIONS DE L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA  
AL PROJECTE DE REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL 
DE SERVEIS SOCIALS DE SANT JOAN DESPÍ 
 
 
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». Així mateix, l’article 23 reconeix als 
ciutadans el dret fonamental a participar en els assumptes públics. El 
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. 
 
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». De fet, 
l’apartat 1r de l’article 43 TRLMRLC reconeix com un dret dels veïns el de 
«[p]articipar en la gestió municipal, d'acord amb el que disposen les lleis i 
els reglaments propis del municipi (...)». 
 
Així mateix, els articles 70 bis i 123.1 c) LRBRL i 48.2 b) i 62 TRLMRLC fan 
esment als procediments i òrgans complementaris de participació ciutadana 
que poden integrar l’estructura municipal. 
 
La present iniciativa normativa de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, 
exercida dins l’àmbit de les competències que li són pròpies, constitueix 
doncs una manifestació de la voluntat de complir en concret amb aquest 
deure constitucional. 
 
El Reglament que es sotmet a informació pública porta causa l’acord del Ple 
de l’Ajuntament de data 18 de setembre de 2014, pel qual, reunit en sessió 
ordinària, aprova inicialment el Reglament. Aquesta norma és adoptada a 
l’empara de la facultat que l’article 62.1 TRLMRLC reconeix al Ple municipal, 
segons la qual, «es poden crear òrgans de participació sectorial en relació 
amb els àmbits d'actuació pública municipal que per llur naturalesa ho 
permetin». 
 
L’aprovació del Reglament té com a immediat precedent normatiu local de 
referència el Reglament de participació ciutadana de l’Ajuntament de Sant 
Joan Despí, publicat al BOPB núm. 236, de data 2 d’octubre de 1999, que 
tal i com expressa el seu article 1r, té per objecte i finalitat «regular i 
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reglamentar les formes, instruments i procediments per assegurar la 
informació i la participació dels ciutadans i ciutadanes de Sant Joan Despí 
en la vida municipal, ja sigui individualment, o mitjançant col·lectius i/o 
entitats legalitzades». En aquest sentit, un dels objectius de la norma, 
d’acord amb el seu article segon, és el de «facilitar i promoure la 
participació ciutadana en la vida municipal».  
 
I pel que fa a aquest àmbit de participació dels ciutadans i ciutadanes en 
qüestions d’interès públic i comunes del municipi garantint l’equilibri i la 
solidaritat entre els diferents barris i nuclis del municipi, l’article 1r de la 
norma concreta que la citada participació s’ha de basar en cinc eixos 
fonamentals: l’Audiència Pública, la Consulta Popular, la Iniciativa 
Ciutadana, les Comissions sectorials i les Entitats cíviques i socials. En 
aquest sentit, l’apartat 4rt de l’article 1, i els articles 21 i 22, preveuen que 
les Comissions Sectorials podran ser creades, per a cadascun dels sectors o 
àmbits de l’activitat municipal, com el canal –òrgans de participació 
ciutadana– que permet l’exercici del dret de la ciutadania a participar, de 
forma directa i col·lectiva, en òrgans d’informació, control, debat, avaluació 
i propostes de la gestió municipals en els diferents programes d’actuació. 
 
És per això que, amb la finalitat de donar compliment dels anteriors 
objectius fixats, valorem positivament la creació de Consells Sectorials de 
Participació per acord del Ple de l’Ajuntament –d’acord amb la competència 
atribuïda per l’article 62 TRLMRLC–, entesos com a òrgans complementaris 
de participació, informació, proposta, consulta i assessorament de la gestió 
municipal. 
 
Des d’un punt de mira material, la proposta de Reglament persegueix donar 
compliment a la normativa sectorial en matèria de Serveis socials. En 
aquest sentit, és de destacar primerament l’article 24 de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya, que recull els drets de les persones en l’àmbit 
dels serveis socials, entre els que es troben l’accés en condicions d'igualtat 
a les prestacions de la xarxa de serveis socials de responsabilitat pública o 
la informació sobre aquestes prestacions.  
 
Tal i com exposa el Preàmbul de la iniciativa normativa, l’ordenament jurídic 
en matèria de Serveis socials es fonamenta en la Llei 12/2007, d’11 
d’octubre, de serveis socials, que al seu article 4 determina com un dels 
objectius de les polítiques de serveis socials el de la «promoció de la 
participació»; també l’article 5e) es refereix al principi de «participació 
cívica», segons el qual, el funcionament dels serveis socials ha d'incorporar 
la participació de la ciutadania en la programació, l'avaluació i el control de 
la prestació d’aquests serveis, alhora que cal garantir la participació dels 
usuaris en el seguiment i en l'avaluació de llur gestió.  
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El seu article 49 relaciona els òrgans de participació ciutadana i associativa, 
tot establint, junt amb el Consell General de Serveis Socials i els consells 
territorials de serveis socials, també els consells locals de serveis socials. 
Respecte d’aquests últims, és l’article 54 de la Llei el que imposa el deure  
de constituir un consell municipal de serveis socials als ajuntaments que 
estiguin legalment obligats a prestar serveis socials. 
 
El disposat als articles 49 i ss. de la Llei 12/2007 és desenvolupat, al seu 
torn, pel Decret 202/2009, de 22 de desembre, sobre els òrgans de 
participació i de coordinació del sistema català de Serveis Socials, que en el 
seu art. 2.1 c) esmenta, entre els òrgans de participació en aquest àmbit, 
els consells municipals de serveis socials, que alhora són previstos i regulats 
a l’article 24 de la norma reglamentària. 
 
 
Aspectes generals i de tècnica legislativa  
 
Article 1. Constitució i naturalesa jurídica 
 
Primerament observem que, en l’oració que composa l’únic paràgraf de 
l’article, manca el verb, per la qual cosa en el precepte s’omet la necessària 
lògica que requereix llur comprensió. L’omissió restaria esmenada afegint-
se una expressió essencial en el text del precepte en el sentit que, d’acord 
amb el títol de l’article, explícitament afirmés que “es constitueix”, o “es 
crea” el Consell municipal de Serveis Socials de Sant Joan Despí, en atenció 
al mandat legal previst a la Llei 12/2007.  
 
Pel que fa al contingut, es troba a faltar en el precepte que, en atenció 
precisament a la suggerida naturalesa de l’òrgan participació, es faci 
constar expressament alguna expressió indicativa de què el Consell 
municipal de Serveis Socials de Sant Joan Despí ha de tenir «naturalesa 
col·legiada i funcions de caràcter deliberatiu, consultiu, d'assessorament i 
proposta» –art. 3.1 Decret 202/2009–, o en el sentit que consisteix en un 
«òrgan col·legiat de participació comunitària per a l'assessorament i la 
consulta en matèria de serveis socials en els municipis» –art. 54.2 Llei 
12/2007–. 
 
Convindria que el precepte preveiés expressament, d’acord amb l’establert 
als articles 69.2 i 123.1 c) de LRBRL i 48.2 i 62 del TRLMRLC, que el 
Reglament proposat té naturalesa orgànica. En aquest sentit, el citat article 
123.1 LRBRL prescriu que «tindran en tot cas naturalesa orgànica (...) [l]a 
regulació del Consell Social de la ciutat (i) la regulació dels òrgans 
complementaris i dels procediments de participació ciutadana». 
 
Igualment fora oportú que s’indiqués el sistema de fonts normatives que 
determinen el règim jurídic aplicable a l’òrgan municipal participatiu, que en 
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atenció allò disposat a l’article 3.3 del Decret 202/2009 és configurat per la 
«Llei de serveis socials, per les disposicions de la respectiva administració 
local que determinin la seva constitució, composició i règim de 
funcionament, per l'ordenament local en allò que resulti d'aplicació, i amb 
caràcter supletori per les previsions del Decret 202/2009». 
 
 
Article 2. Objecte 
 
Per raons de tècnica legislativa, convé plantejar refondre aquest precepte 
amb l’anterior, en la mesura que tots dos al·ludeixen al terme “objecte” per 
a justificar el seu contingut.  
 
Alternativament, convindria definir el títol d’aquest segon article amb els 
termes de “finalitats i objectius” del Consell, per exemple, tot garantint 
l’essencial «finalitat d'integrar la participació dels ciutadans i de llurs 
associacions en els assumptes municipals» en la matèria de serveis socials 
–article 62 TRLMRLC–. 
 
En qualsevol cas, entenem que la redacció actual del Reglament proposat és 
incompleta, en la mesura que tan sols preveu, entre les finalitats del 
Consell, la relativa a “consulta”, quan en realitat hauria d’abastir «funcions 
de caràcter deliberatiu, consultiu, d'assessorament i proposta», en els 
termes consignats per l’apartat 1r de l’article 3r del Decret 202/2009, o en 
l’article 24.2 del mateix text normatiu reglamentari, segons els qual, «[e]ls 
consells municipals de serveis socials són òrgans col·legiats de participació 
comunitària per a l'assessorament, consulta, proposta i participació en 
matèria de serveis socials en els municipis».   
 
En el mateix sentit, d’esmenar de falta de completesa del precepte, el 
suggeriment relatiu a l’ampliació de les finalitats –i, de retruc, dels objectius 
perseguits pel Consell de participació– és coherent amb el propi Reglament 
de participació ciutadana de l’Ajuntament de Sant Joan Despí que, com s’ha 
indicat, en els seus articles 1.4, 21 i 22 preveu que els òrgans participatius 
en cadascun dels sectors o àmbits de l’activitat municipal han de permetre a 
la ciutadania participar, de forma directa i col·lectiva, en òrgans 
d’informació, control, debat, avaluació i propostes de la gestió municipals en 
els diferents programes d’actuació. 
 
Article 3. Funcions 
 
L’apartat 2n de l’article 24 del Decret 202/2009 es refereix explícitament a 
les funcions que han d’assumir els òrgans municipals de participació en 
matèria de serveis socials, tot disposant que les mateixes «seran 
determinades per la normativa corresponent del municipi». 
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Tanmateix, tot i l’autonomia municipal en la determinació de les funcions, 
l’article 24 del Decret 202/2009 relaciona un llistat de funcions que 
s’atribueixen als consells municipals de participació en la matèria en cas que 
la normativa del municipi no reguli la qüestió. Sense oblidar doncs que 
l’aplicació del precepte és subsidiària, fora recomanable que el Reglament 
proposat recollís algunes de les facultats relacionades en el Decret citat 
però que, en canvi, la versió actual del Reglament, sotmesa a informació 
pública, no esmenta. Ens referim, per exemple, a les funcions recollides a 
les lletres b), c) o d) de l’article 24.2 del Decret «Fer propostes i 
suggeriments als consells territorials, als consells supramunicipals i/o al 
Consell General de Serveis Socials; Fomentar la coordinació de la 
programació i les intervencions de les administracions, les entitats privades 
i la iniciativa social en el territori, d'acord amb els criteris del Pla estratègic, 
la Cartera de serveis socials i el pla local en matèria de serveis socials; (o) 
Emetre un informe anual i fer-ne difusió per mitjans telemàtics i altres que 
es considerin adients.» 
 
Pel que fa a la funció indicativa, trobem en falta també l’atribució, en aquest 
cas, de la preceptiva potestat a què es refereix l’article 63 TRLMRLC quan, 
en relacionar les funcions que corresponen als òrgans de participació, 
al·ludeix en la seva lletra b) a la d’«[e]metre informes a iniciativa pròpia o 
de l'ajuntament, sobre matèries de competència municipal, en relació amb 
el territori o el sector material corresponent» –en aquest cas, el dels serveis 
socials–.  
 
Alhora, convé tenir present que l’article 5e) Llei 12/2007, en referir-se al 
principi de «participació cívica» en el sí del funcionament dels serveis 
socials, prescriu que aquest ha d'incorporar la «participació de la ciutadania 
en la programació, l'avaluació i el control de la prestació d’aquests serveis, 
alhora que cal garantir la participació dels usuaris en el seguiment i en 
l'avaluació de llur gestió.», la qual cosa no sembla tenir fidel reflex en les 
funcions que el Reglament proposat relaciona. 
 
En idèntic sentit l’article 56 de la Llei 12/2007 prescriu la necessitat que 
«[l]es administracions competents en matèria de serveis socials 
(estableixin) processos de participació en la planificació, la gestió i 
l'avaluació dels serveis socials», processos aquests en els que no només la 
informació o el debat són elements rellevants, sinó també el que es 
denomina “retorn”, mitjançant el qual es trasllada als participants el resultat 
del procés de participació. 
 
Articles 4 a 7. Composició i el règim de funcionament  
 
L’article 54.4 de la Llei 12/2007 disposa que «[l]a determinació de la 
composició i el règim de funcionament dels consells municipals de serveis 
socials i, si escau, dels de districte o dels d'entitat municipal 
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descentralitzada, és competència del municipi». En el mateix sentit, i amb 
caràcter general, l’article 113 TRLMRLC preveu que «[e]l règim de 
funcionament dels òrgans de participació és determinat pel ple de la 
corporació.» 
 
Des del més absolut respecte a aquesta autonomia, explícitament 
reconeguda per a la determinació normativa del règim intern dels consells 
municipals en matèria de serveis socials, ens permetem suggerir diverses 
recomanacions que podrien contribuir a una major completesa i seguretat 
jurídica en el disseny del funcionament intern, composició i estructura 
orgànica del Consell Municipal de Serveis Socials de sant Joan Despí: 
 

Els articles 4 a 7 regulen la composició i funcionament del Consell. En 
realitat, però, s’està regulant el Plenari del Consell, que hauria de ser 
entès com a màxim òrgan col·legiat de deliberació del Consell, en el 
que estan representats tots els agents socials implicats en l’àmbit 
dels serveis socials.  De fet s’hi aproxima el propi text de l’article 7 
del Reglament proposat, quan, mencionant expressament –i per 
primer i únic cop– aquest “Plenari”, preveu que es reunirà en dues 
sessions ordinàries anuals i s’hi refereixi com a l’«òrgan de màxima 
representació del Consell».  
 
De l’anterior caldria considerar la necessitat que el mateix Reglament 
aprovat inicialment, en la mesura que institueix el Consell, ja hagi de 
distingir entre els diversos òrgans interns que, per a una major 
garantia de bon funcionament del Consell, haurien de composar llur 
estructura orgànica, tot definint-los, regulant els aspectes bàsics de 
la seva composició i delimitant, encara que fos de forma general, les 
seves respectives funcions i competències.  
 
En aquest sentit, convindria preveure’n, a més del Plenari, un òrgan 
col·legiat de caràcter permanent i designat pel Plenari per tal de 
garantir el funcionament àgil i dinàmic del Consell entre la celebració 
de les sessions del Plenari, amb la finalitat que els membres siguin 
informats de les tasques realitzades pels òrgans d’execució del 
Consell. Alhora, aquests òrgans executius haurien de ser igualment 
previstos, amb caràcter temporal o permanent, en la mesura que han 
d’oferir operativitat i agilització de les línies de treball fixades pel 
Consell. En darrer terme, a més dels òrgans unipersonals de 
presidència i vicepresidència –càrrecs esmentats dins de l’article 4, en 
la relació dels membres que composen el Plenari del Consell–, 
convindria preveure expressament l’òrgan unipersonal de Secretaria.  
 
Aquest suggeriment és compatible i respectuós amb la remissió que 
el propi Reglament proposat fa, en la seva Disposició Addicional, al 
Reglament intern del Consell que el mateix Consell ha d’aprovar –
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s’entén que preceptivament, d’acord amb aquesta Disposició 
Addicional i amb la funció del Consell prevista a l’article 3d) del 
Reglament– en sessió plenària, i que haurà de regular, de forma 
detallada i desenvolupada, el funcionament intern de l’òrgan 
participatiu. Igualment la present recomanació té en compte allò 
disposat a la Disposició Final Primera del Reglament, segons la qual 
és d’aplicació subsidiària el règim general previst per als òrgans 
col·legiats a la Llei 30/1992. 

 
 
En relació amb la transparència i l’accés a la informació 
 
Publicitat del reglament de funcionament intern del Consell 
Municipal de Serveis Socials 
 
Entre les funcions del Consell municipal de Serveis socials, l’article 3  d) del 
Reglament aprovat inicialment preveu la d’«[a]provar el reglament de 
funcionament intern del Consell Municipal de Serveis Socials».  

 
A aquesta atribució, l’exercici de la qual es descriu de forma preceptiva, fa 
referència, amb els mateixos termes, l’art. 24.2 e) del Decret 202/2009, en 
relacionar les funcions que duran a terme els consells municipals de serveis 
socials en els casos en què el municipi no disposi de cap regulació de llurs 
funcions. 

 
En qualsevol cas, i en virtut del principi de transparència i accés a la 
informació, el Reglament hauria d’establir expressament el deure 
imprescindible de publicar el referit reglament de funcionament intern, un 
cop aquest sigui aprovat, als efectes d’assegurar el seu coneixement per 
part de la ciutadania. 
 
Caràcter públic les sessions 
 
En virtut també del principi de transparència i el dret d’accés a la 
informació, seria necessari que el mateix Reglament prevegi expressament 
el caràcter públic de les sessions de tots els òrgans col·legiats que integren 
l’estructura del Consell. 

 
Aquesta necessitat troba empara en el mandat legal contingut a l’article 
156.2 TRLMRLC, segons el qual, han de tenir caràcter públic les sessions 
dels òrgans de participació. 
 
Publicitat de les convocatòries i actes 
 
Cal que la versió final del Reglament que es sotmet a informació pública 
incorpori expressament el deure de donar la deguda i suficient publicitat, en 



 

Pàgina 8 de 8 
 

la pàgina web municipal, tant a la convocatòria de les sessions dels òrgans 
col·legiats que integren el Consell, com als acords finalment adoptats, amb 
la finalitat de garantir el lliure accés als ciutadans i ciutadanes a llur 
contingut. 

 
En aquest sentit, l’article 155.1, relatiu a la publicitat de les actuacions 
locals, prescriu que «[l]a 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.» 

 
Pel que fa als acords adoptats en les sessions, tant ordinàries com 
extraordinàries, a banda de la tramesa de les actes que els contenen a tots 
els membres del respectiu òrgan col·legiat, s’han de publicar íntegrament; i, 
per tal que la garantia d’actualitat de la informació que persegueix la 
transparència administrativa en aquests casos no es vegi frustrada, la 
publicitat dels acords adoptats en cap cas ha d’esperar al moment de 
l’aprovació de l’acta corresponent. És per això que l’exercici efectiu el dret 
dels ciutadans i ciutadanes a conèixer el seu contingut ha de ser previst 
amb caràcter immediat, un cop adoptats dels acords presos, per la qual 
cosa la publicitat efectiva dels mateixos no podrà venir condicionada a 
l’aprovació posterior i definitiva de l’acta que els contingui, condició aquesta 
que buidaria el contingut essencial del dret de la ciutadania a conèixer la 
informació complerta, veraç i actual en mans de les Administracions 
públiques. 

 
Així doncs, raons legals de transparència fan aconsellable que la publicació 
dels acords presos en les respectives sessions plenàries dels òrgans 
col·legiats que integrin l’estructura del Consell, sigui expressament prevista 
i, alhora, tingui lloc de forma immediata –en un termini màxim raonable, a 
comptar des de la data de celebració de les sessions–, amb independència 
de quina sigui la posterior data d’aprovació de l’acta que els contingui. 

 
 
 
Barcelona, 14 de novembre de 2014 
 
 
 
 
 
Òscar Roca Safont 
Cap d’Àrea de legislació  
i assumptes jurídics 
 


