
 

 

Al·legacions al Reglament orgànic municipal del Morell -23/2019-     1 

  

 

 

 

Al·legacions de l’Oficina Antifrau de Catalunya a 

l’aprovació inicial del Reglament orgànic municipal 

de l’Ajuntament del Morell 

 

   

En la Sessió ordinària celebrada el dia 18 de juliol de 2019 el Ple de 

l’Ajuntament del Morell va aprovar inicialment la modificació del Reglament 

orgànic municipal. 

 

El text se sotmet a informació pública pel termini de trenta dies, d’acord amb 

la publicació de l’edicte corresponent al Butlletí Oficial de la Província de 

Tarragona (en endavant BOPT), de 16 d’agost de 2019. La Corporació també 

va donar publicitat al termini d’exposició pública mitjançant publicació al 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (en endavant DOGC), núm. 7940, 

de 16 d’agost de 2019. 

 

Les observacions i els suggeriments de l’Oficina Antifrau de Catalunya (en 

endavant OAC) al text proposat s’emeten a l’empara dels articles 1 i 3 de la 

Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya (en 

endavant LOAC), així com de l’article 13.2 d) de les Normes d’actuació i règim 

intern de l’OAC segons el qual correspon a la Direcció de Prevenció formular 

al director o directora de l’Oficina propostes i recomanacions sobre 

disposicions normatives vigents o en tràmit d’aprovació perquè les elevi al 

Parlament, al Govern, als ens locals i, en els termes en què la normativa ho 

permeti, a les institucions i els organismes estatals, comunitaris i 

internacionals.  

 

Les al·legacions que formulem a continuació pretenen incidir particularment 

en aquells aspectes de la disposició normativa projectada que, directament o 

indirectament, guarden relació amb els àmbits sobre els quals recauen les 

funcions que la LOAC atribueix a l’OAC amb l’objectiu d’enfortir la integritat 

de les institucions i els servidors públics. En aquest sentit cal posar en relleu 

que la configuració de l’arquitectura orgànica local pot ser determinant per 
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tal d’incrementar la transparència i reforçar la prevenció de possibles 

conductes irregulars o fraudulentes.  

 

En aquest marc, les consideracions que expressem tot seguit són 

essencialment observacions de caràcter tècnic i reflexions sobre algunes 

previsions del reglament que, al nostre judici, podrien no resultar 

suficientment clares. I tot això amb la voluntat de prestar servei a 

l’Ajuntament del Morell en aquest tràmit d’informació pública sobre una 

norma que té per objecte l’organització i el funcionament dels òrgans 

municipals, l’estatut dels membres de la Corporació municipal i els 

mecanismes de participació a disposició de la ciutadania.  

 

A manera d’advertiment previ volem deixar constància que no hem fet una 

anàlisi exhaustiva del conjunt del reglament, sinó que, en coherència amb el 

nostre àmbit competencial, hem centrat i limitat el nostre estudi a aquelles 

qüestions que considerem nuclears per tal de reforçar la integritat en 

l’exercici de la potestat auto-organitzativa. 

 

1. Consideracions prèvies 

Abans d’analitzar l’articulat del projecte de reglament, voldríem formular 

algunes consideracions sobre la publicitat i l’accessibilitat del text, sens 

dubte elements centrals per garantir l’eficàcia real de l’exposició pública i 

donar compliment al principi de transparència recollit a l’article 129.5 de la 

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques (en endavant LPAC), el qual es concreta en 

l’obligació per part de les administracions públiques de possibilitar que els 

potencials destinataris tinguin una participació activa en l’elaboració de les 

normes.    

 

1.1. Transparència  

La publicació dels projectes de disposicions administratives de caràcter 

general al DOGC, el BOP i el tauler d’edictes municipal, que sovint es produeix 

en moments diferents, pot donar peu a confusió a l’hora de determinar l’inici 

del còmput del termini d’informació pública. En aquest sentit, considerem una 

bona pràctica, tal i com fa l’Ajuntament del Morell, que en els anuncis 

s’especifiqui a partir de la data de quina de les publicacions començarà a 

córrer el termini. 

 

Des de l’OAC hem constatat que, en aplicació del principi de seguretat 

jurídica, l’edicte informa dels diferents instruments de publicació, així com a 

partir de quina data començarà a comptar el termini d’informació pública, 
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fixant a aquests efectes i de manera expressa “l’última d’aquestes 

publicacions.”     

 

Així mateix, al nostre entendre, la decisió d’agafar com a referència l’endemà 

de l’última publicació als butlletins oficials és l’opció que es troba més en 

consonància amb la normativa, atès que l’article 63 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), utilitza una conjunció copulativa en el seu 

enunciat, per la qual cosa s’ha d’entendre que el termini d’informació pública 

no pot iniciar el seu còmput fins que s’ha donat compliment, en la seva 

totalitat, a la condició fixada per la norma; és a dir, fins que l’anunci està 

publicat “al butlletí oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler 

d’anuncis de la corporació”. De manera similar, i pel que fa a les ordenances 

fiscals, s’ha pronunciat el Tribunal Suprem en diverses ocasions, entre d’altres 

en Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa de 27 de juny de 2006. 

 

D’altra banda, tot i que la regla general en relació amb el còmput de terminis 

és la de computar dies hàbils, per a major claredat en relació amb la 

ciutadania, que en principi no ha de tenir coneixements jurídics, és 

recomanable que en l’anunci s’especifiqui que el còmput ho és de dies hàbils. 

Aquesta pràctica contribueix a reforçar la seguretat jurídica i la 

transparència, ambdós principis de bona regulació recollits a l’article 129 de 

la LPAC. 

 

1.2. Accessibilitat 

Pel que fa al contingut dels anuncis esmentats cal posar de manifest que cap 

dels dos no conté el text íntegre del projecte de reglament aprovat 

inicialment pel Ple.  

 

Si bé, a diferència del que succeeix amb l’aprovació definitiva, ni l’article 178.1 

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 TRLMRLC), ni els 

articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 

règim local (en endavant LRBRL), no especifiquen la necessitat de publicar 

conjuntament amb l’edicte el text aprovat inicialment, és una pràctica 

recomanable, en la mesura que reforça la publicitat activa i facilita l’accés al 

document.   

 

Destaca també que, tot i les previsions dels articles 83.2 i 133 de la LPAC, així 

com el 10 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
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informació pública i bon govern (en endavant LTAIPBG), els edictes no 

indicaven el lloc de consulta del text ni en format digital, ni en suport paper.  

 

No obstant això, des de l’Oficina hem constatat que el text es trobava 

disponible al web municipal a través de l’e-tauler, de forma fàcilment 

accessible, en el moment de redactar aquestes al·legacions. Pel que fa a 

aquest assumpte cal tenir sempre presents les previsions de l’article 6 de la 

LTAIPBG que, per tal de fer efectiu el principi de transparència, afegeix el 

deure d’organitzar la informació pública de manera que sigui fàcilment 

accessible i comprensible per a les persones i que en faciliti una consulta àgil i 

ràpida per mitjà d’instruments de cerca dotats de les característiques 

tècniques que ho garanteixin. 

 

2. Publicitat de les sessions del Ple municipal 

Com no podia ser d’altra manera, els articles 8.3 i 79 del projecte de 

reglament preveuen la necessària publicitat de les sessions del Ple. 

 

Si bé l’article 9 del text analitzat, que es dedica a la convocatòria i ordre del 

dia del Ple, no ho contempla de manera expressa, quan aquest es posa en 

relació amb els articles 78.2 i 79 del mateix text es dedueix que la 

convocatòria i l’ordre del dia dels Plens es publicaran al tauler d’anuncis de la 

Corporació. L’article 78.2 estableix textualment que “al taulell d’anuncis de 

l’Ajuntament s’exposaran les convocatòries de les sessions a les quals puguin 

assistir o participar els ciutadans”. En relació amb aquest assumpte des de 

l’Oficina volem posar en valor aquesta previsió, que s’ajusta a les nostres 

recomanacions i enforteix el principi de transparència, ampliant l’obligació de 

comunicació als regidors que preveuen els articles 155.1 del TRLMRLC, i 80 

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). Així mateix, recomanem que aquesta publicitat també es 

dugui a terme a la seu electrònica i el portal de transparència, sovint de 

consulta més accessible per als ciutadans que el tauler. Alguns municipis, a 

més a més, preveuen també la possibilitat que les entitats, associacions i 

mitjans de comunicació municipals que ho vulguin puguin sol·licitar que se’ls 

trameti la convocatòria i l’ordre del dia via correu electrònic amb un mínim de 

tres dies d’antelació. 

 

L’article 19 del projecte de reglament, relatiu a les actes de les sessions 

plenàries, preveu, potestativament, el sistema de vídeo-actes. En opinió de 

l’OAC és recomanable, per tal de millorar els nivells de transparència, 

preveure l’enregistrament general de les sessions del ple, així com la posada a 
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disposició de la ciutadania de l’arxiu audiovisual al web de manera 

permanent, i no només durant la retransmissió en directe, sempre i quan es 

tinguin presents les restriccions que s’imposen en matèria de protecció de 

dades i els drets fonamentals dels ciutadans reconeguts a l’article 18 de la 

Constitució Espanyola. Per a un major reforç d’aquest principi, algunes 

normatives preveuen la possibilitat d'enregistrar lliurement les sessions per 

iniciativa particular. 

 

Finalment, en relació amb la publicitat dels acords adoptats al Ple, si bé no 

està regulada en el projecte de reglament, des de l’OAC acostumem a 

aconsellar que, per tal de donar compliment a les obligacions de publicitat 

previstes a la LTAIPBG, es publiqui de manera completa el contingut íntegre 

dels acords de Ple, en comptes de limitar-la només a extractes. És igualment 

important incorporar l’argumentari i els debats previs per tal de garantir la 

traçabilitat del procés decisori i les raons que li són subjacents.  

 

Així mateix, tenint present la periodicitat bimensual prevista per a les 

sessions del Ple, és recomanable publicar els esborranys de les actes 

pendents d’aprovació, amb els advertiments corresponents. Aquesta mesura 

permetria garantir la publicació dels acords de manera immediata, amb 

independència de la data d’aprovació de l’acta, i es donaria compliment al 

mandat de l’article 6 de la LTAIPB que determina que la transparència 

requereix que la informació publicada sigui completa, veraç i actual. En 

aquest sentit l’article 206 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 preveu el següent: “podran expedir-se certificacions de les 

resolucions i acords dels òrgans de govern i administració de les entitats 

locals, abans de ser aprovades les actes que els continguin, sempre que es 

faci l’advertiment en aquest sentit i condicionades als termes que acabin 

resultant de l’aprovació de l’acta corresponent”.     

 

 

3. Publicitat de sessions dels altres òrgans de govern 

Els articles 20 a 56 del projecte de reglament regulen el funcionament de la 

resta d’òrgans del govern municipals. En aquest punt suggerim estendre la 

publicitat de les sessions a tots els òrgans de l’estructura orgànica municipal, 

com per exemple, les diferents Comissions Informatives o la Comissió 

Especial de Comptes. Si bé l’ordenament només preveu el necessari caràcter 

públic de les sessions del Ple, l’article 156 del TRLMRLC obre la porta que, per 

acord de Ple, es disposi la publicitat de les sessions dels altres òrgans de 
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govern, en dictar que: “les sessions dels altres òrgans de govern són secretes, 

llevat que es disposi altrament per acord del ple.” 

 

Aquesta previsió compta necessàriament amb una única excepció legal, 

imposada per l’article 126.5 de la LRBRL, i referida a les sessions de la Junta 

de Govern Local; en relació amb les quals estableix: “les deliberacions de la 

Junta de Govern Local són secretes. A les sessions podran assistir-hi els 

regidors no pertanyents a la Junta i els titulars dels òrgans directius, en 

ambdós supòsits quan siguin convocats expressament per l’Alcalde.”  

 

No obstant això, convé destacar la interpretació que de l’article 70.1 de la 

LRBRL ha fet el Tribunal Constitucional en Sentència 161/2013, de 26 de 

setembre de 2013, mitjançant la qual declara la conformitat constitucional 

del precepte que estableix que les sessions de la Junta de Govern Local no 

son públiques sempre que s’interpreti en el sentit que no inclou les decisions 

relatives a les atribucions delegades pel Ple.  

 

Igualment és una bona pràctica preveure la publicació de tots els acords 

adoptats pel conjunt d’òrgans municipals de govern i administració, incloent-

hi les resolucions dels òrgans unipersonals, com per exemple els decrets 

d’alcaldia.  

 

4. Dotació econòmica dels grups municipals  

La secció vuitena del títol primer del projecte de reglament es dedica als 

grups municipals, i en l’article 59 regula les dotacions econòmiques.  

 

Atès que el Municipi ha considerat necessari entrar a regular aquesta 

matèria, recomanem aprofitar les possibilitats que ofereix l’exercici de la 

potestat reglamentària per desenvolupar les previsions contingudes als 

articles 73.3 de la LRBRL i 50.8 del TRLMRLC. En aquest sentit recordem que 

l’article 14.4 de la Llei 8/2007, de 4 de juliol, de finançament dels partits 

polítics, estableix que el retiment de comptes dels grups polítics municipals es 

farà d’acord amb allò que disposin en els seus reglaments o la legislació 

específica, que han de respectar els principis generals d’aquesta citada llei en 

matèria de retiment de comptes.  

 

Un desenvolupament reglamentari més extens permetria abordar qüestions 

com els usos i les destinacions permesos, o el règim de retiment de comptes 

d’aquestes dotacions econòmiques. Pel que fa al retiment de comptes es pot 

entrar a concretar des del format que hauran de tenir els comptes fins la 
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periodicitat amb què s’hauran de presentar davant del Ple, així com el 

funcionament de la sessió de control.   

 

Finalment, si bé la LTAIPBG no menciona específicament les dotacions 

econòmiques dels grups municipals entre els deures de publicitat activa, 

l’aprovació d’una disposició administrativa de caràcter general permet un 

aclariment en aquest sentit. Cal recordar que l’article 6.2 de la LTAIPBG 

estableix que: “les obligacions de transparència establertes per aquesta llei 

són mínimes i generals, i s’entenen sens perjudici de les que pugui establir 

d’una manera més detallada i específica la legislació aplicable.” 

 

En aquest punt, és pertinent advertir que, en diverses ocasions, la GAIP ha 

determinat que les aportacions econòmiques als grups municipals s’han 

d’entendre sotmeses al règim de publicitat activa previst per l’article 15 de la 

LTAIPBG per a les subvencions i els ajuts atorgats pels poders públics. Entre 

d’altres es podem destacar les resolucions 6/2018, de 22 de gener; 22/2018, 

de 7 de febrer; i 210/2017, de 27 de juny.  

 

5. Estatut dels càrrecs electes 

El títol segon del projecte de reglament desenvolupa els drets i deures dels 

membres electes de l’Ajuntament del Morell. D’entre les diverses qüestions 

tractades limitem la nostre anàlisi a aquelles que, al nostre entendre, tenen 

un major impacte en la integritat institucional.  

 

5.1 Drets de caràcter econòmic  

Si bé el text projectat no entra a desenvolupar els drets de caràcter econòmic 

dels càrrecs electes, en aquest àmbit aconsellem tenir presents les 

recomanacions que l’Oficina va publicar el passat 3 de juny de 2019 sota el 

títol “Recomanacions a les persones representants locals i als òrgans de 

control intern per les sessions constitutives i organitzatives de les noves 

corporacions locals.” 

 

Aquestes recomanacions es van extreure de l’anàlisi de diverses actuacions 

d’investigació realitzades per l’OAC i, a mode de resum, destaquen els 

següents consells:  

 Evitar mantenir de manera automàtica l’estructura i els conceptes 

retributius dels electes si contravenen la normativa reguladora. 

 Evitar l’ús reiterat i periòdic del reconeixement extrajudicial de 

crèdit per a atendre indemnitzacions i despeses sense la suficient 

consignació pressupostària. 
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 Motivar la modificació o supressió del règim de dedicació dins d’un 

mateix mandat, que ha de comportar la reconsideració de les 

tasques assignades, quan concorren determinades circumstàncies 

personals. 

 Evitar que els càrrecs electes en règim de dedicació percebin 

remuneracions per assistències. 

 Evitar la fixació de quantitats fixes i periòdiques en concepte 

d’assistències. 

 Evitar fixar imports diferents en concepte d’assistències a alguns 

membres del mateix òrgan col·legiat. 

 Evitar pagament d’assistències a reunions preparatòries dels 

òrgans col·legiats. 

 Evitar el pagament d’assistències a sessions d’òrgans col·legiats a 

membres que no en formin part. 

 Evitar pagament d’assistències a sessions d’òrgans col·legiats que 

no estiguin constituïts. 

 Evitar pagaments d’assistències a plens a persones que duguin a 

terme les funcions de secretaria. 

 Les despeses per indemnitzacions han de ser efectives, han de 

correspondre amb despeses ocasionades amb l’exercici del càrrec i 

només poden ser satisfetes prèvia justificació documental. 

 Adequar els pagaments d’indemnitzacions a allò que hagin previst 

les bases d’execució del pressupost i a la normativa del ple. 

 Evitar el pagament de quantitats fixes i periòdiques en concepte 

d’indemnitzacions si no es justifiquen documentalment.  

     

5.2 Conflictes d’interès 

La regulació integral dels conflictes d’interès és un dels elements clau per 

prevenir possibles conductes irregulars, fraudulentes o corruptes, per la qual 

cosa la sensibilitat del Consistori envers aquest tema pot ser un bon punt de 

partida per a l’organització i una oportunitat per començar un treball més 

extens i integral en aquesta matèria.  

 

Cal tenir presents les distorsions que aquestes situacions poden provocar en 

la presa de decisions públiques, la qual cosa les converteix en un factor de 

risc important. A més, l’absència o l’inadequat tractament dels conflictes 

d’interès pot desembocar en conductes de mala administració. Recordarem 

en aquest punt que l’article 30 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 

reconeix el dret a una bona administració com un principi de dret públic i dret 

subjectiu de totes les persones. En la mateixa línia i recollint en part la 

jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, es pronuncia 

l’article 41 de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea. 
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L’OAC va analitzar a bastament aquesta matèria a l’informe “La gestió dels 

conflictes d’interès en el sector públic de Catalunya”, emès el 2016 i 

disponible a la nostra pàgina web. 

 

En relació amb el reglament projectat analitzarem, d’una banda, les eines que 

preveu per a la detecció dels conflictes d’interès i, de l’altra, les encaminades 

a la prevenció i gestió d’aquestes situacions.  

 

5.2.a Eines de detecció 

En primer lloc, els articles 66 a 69 del text proposat es dediquen a regular les 

declaracions d’interessos. Des de l’Oficina hem identificat aquestes 

declaracions com l’eina principal per detectar els interessos susceptibles 

d’originar situacions de conflictes d’interès en qualsevol de les seves 

modalitats: real, potencial o aparent.  

 

Per això, des de l’OAC hem advertit en diverses ocasions de la necessitat 

d’assignar funcions específiques de supervisió en aquest àmbit. L’absència de 

l’atribució a un òrgan o unitat administrativa d’un rol proactiu en el 

seguiment i l’actualització de les declaracions d’interessos, així com en la 

detecció i gestió dels eventuals conflictes d’interès, incrementa el risc que 

aquestes no assoleixin la finalitat preventiva perseguida. Aquestes figures, 

que es podrien regular tant des de l’àmbit municipal com supramunicipal, 

tindrien unes funcions equiparables a les que en l’àmbit estatal exerceix 

l’Oficina de Conflictes d’Interessos establerta a l’article 19 de la Llei 3/2015, 

de 30 de març, reguladora de l‘exercici dels alts càrrecs de l’Administració 

General del Estat. 

 

També és aconsellable preveure, en la mesura del possible, els tràmits a 

seguir davant un incompliment dels deures de presentació, actualització o 

veracitat de les declaracions, així com les eventuals conseqüències i 

responsabilitats derivades. En aquest sentit, volem destacar el contingut de 

l’article 67.3 del projecte de reglament que fixa la declaració com un requisit 

previ perquè els òrgans de govern acceptin l’alta, la baixa o la variació de 

responsabilitats dels regidors. Aquestes previsions s’alineen amb les 

recomanacions que ve fent l’Oficina en aquest àmbit, les quals aconsellen 

establir, en els reglaments orgànics, quines mesures organitzatives i 

procedimentals s’adoptaran per tal de gestionar i pal·liar els riscos derivats 

dels conflictes d’interès potencials.     

 

5.2.b Eines de prevenció i gestió 
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En segon lloc, pel que fa a la prevenció i gestió dels conflictes d’interès, 

l’article 14 del reglament projectat desenvolupa el deure d’abstenció dels 

membres de la Corporació municipal.  

 

En aquest àmbit cal tenir present la importància de disposar d’una bona 

regulació en matèria d’abstenció, la qual és especialment rellevant, si tenim 

en compte que l’article 78.3 b) de la LTAIPBG estableix que, amb 

independència del resultat concret que se’n derivi, és una infracció greu en 

matèria de bon govern: “adoptar decisions o intervenir en assumptes si hi ha 

el deure d’abstenir-se’n o si es donen les circumstàncies legals de conflicte 

d’interessos.” 

 

El precepte analitzat preveu el deure de no participar en el debat i la votació 

d’aquells assumptes sobre els quals existeixi un deure legal d’abstenció. En 

aquest àmbit, per tal d’ajustar d’una manera més acurada el redactat a les 

previsions de l’article 76 de la LRBRL, recomanem estendre, de manera 

expressa, el deure d’abstenció a les fases de “decisió i execució”.   

 

Cal tenir present que la jurisprudència ha declarat que l’abstenció en el 

moment de la votació no suposa, per si sola, el compliment del deure legal 

d’abstenció. A tall d’exemple, la Sentència 4227/2016, de 28 de setembre de 

2016, de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem, en el 

fonament jurídic vuitè, un cop constatada la concurrència del deure 

d’abstenció per part del alcalde, declara que, en conseqüència aquest no 

només s’havia d’haver abstingut de participar en la votació, sinó també 

d’intervenir, dirigir i presidir el ple municipal.  

 

Així mateix, amb la finalitat de reforçar l’especial cura en prevenció que 

requereixen els conflictes d’interès, proposem fixar com a norma general el 

deure d’abandonar la sala en aquests supòsits, en comptes de deixar-ho a 

discrecionalitat del president. En aquest sentit, recordem que l’article 96 del 

ROF preveu que en els supòsits en els quals un membre de la Corporació 

s’hagi d’abstenir de participar en la deliberació i votació: “haurà d’abandonar 

la sala mentre es discuteix i voti l’assumpte, excepte que el debat es refereixi 

a la seva actuació com a membre de la corporació, en aquest cas tindrà dret 

a restar i defensar-se.” 

 

En aquest àmbit, volem recordar que en l’exercici de les competències en 

matèria de contractació, el deure d’abstenció s’amplia, comprenent també 

tots aquells supòsits en els quals un dels electes tingui directament o 

indirectament un interès financer, econòmic o personal que pugui semblar 
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que compromet la seva imparcialitat i independència, d’acord amb les 

previsions dels articles 64.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic i 76 de la LRBRL. 

 

Així mateix, en matèria de conflictes d’interès és important tenir presents les 

limitacions que regeixen en l’exercici d’activitats privades un cop acabat el 

mandat dels càrrecs electes o el personal directiu de l’administració local.  

 

Amb aquesta finalitat, és aconsellable que les disposicions reglamentàries 

locals es facin ressò de les previsions de l’article 75.8 de la LRBRL, el qual 

preveu que durant els dos anys següents a la finalització del mandat dels 

representats i directius locals que hagin ostentat responsabilitats executives 

en el govern local els seran d’aplicació les limitacions a l’exercici d’activitats 

privades previstes per als alts càrrecs de l’Administració General del Estat. 

Actualment, la remissió al règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs de 

l’Administració General del Estat s’ha d’entendre referida a l’article 15 de la 

Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora del exercici dels alts càrrecs de 

l’Administració General del Estat, d’acord amb la Disposició Addicional 

Segona d’aquesta norma.  

 

És de destacar que el citat article compel·leix els subjectes obligats a 

efectuar una declaració de les activitats privades que es proposen realitzar 

davant l’Oficina de Conflictes d’Interessos, amb caràcter previ a l’inici 

d’aquestes.  

 

De la mateixa manera, el desenvolupament d’aquesta matèria també pot 

servir per concretar qüestions com quins càrrecs o llocs de treball impliquen 

l’exercici de responsabilitats executives de govern en la Corporació Local en 

concret.  

 

5.3. Accés a la informació 

El capítol quart del títol segon del projecte de reglament està dedicat al dret 

a la informació dels càrrecs electes, el qual, al nostre ordenament, té un 

tractament clarament diferenciat al dret de què són titulars totes les 

persones d’accedir a la informació pública. Mentre que el primer es troba 

regulat als articles 164 del TRLMRLC i 16 del Reial decret 2568/1986, pel qual 

s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 

Entitats Locals, el segon es desenvolupa bàsicament a la LTAIPBG i la Llei 

19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 

bon govern. 
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Si bé, des del nostre punt de vista, és una bona pràctica incorporar aquestes 

previsions en el desenvolupament de l’estatut dels càrrecs electes, ens 

agradaria fer algunes apreciacions de detall sobre el seu contingut.  

 

En primer lloc aconsellem que, en cas que es vulguin incorporar previsions en 

aquest sentit en els reglaments municipals, s’examinin molt detingudament 

per tal d’assegurar que no es pot arribar a interpretar en cap cas que entren 

en contradicció amb una norma de rang legal, especialment ateses les 

conseqüències que tindria excedir l’àmbit previst per llei d’acord amb els 

articles 47.2 LPAC i 1.2 del Codi Civil. Concretament fem referència a les 

disposicions de l’article 73 del projecte de reglament, que sembla introduir 

dues noves causes que permetrien fonamentar la denegació d’una sol·licitud 

d’informació més enllà dels supòsits previstos als apartats a) i b) de l’article 

164.3 del TRLMRLC. El precepte senyalat fa referència, a més dels supòsits 

legalment previstos, a “quan es tracti de matèries referents a la seguretat 

ciutadana o protecció civil, la publicitat de les quals pugui esdevenir negativa 

des de la perspectiva de l’atenció de l’ordre públic o de la creació d’un estat 

d’inquietud a la població” i a la “limitació de l’accés a les dades estadístiques” 

com a potencials motius de denegació de la sol·licitud d’accés a la 

informació. 

 

En segon lloc, recomanem examinar la limitació del dret a l’obtenció de 

còpies que sembla introduir l’article 74.2 del projecte de reglament, el qual 

estableix que: “el lliurament de còpies es limitarà als casos esmentats pel que 

fa a l’accés directe dels Regidors a la informació, o als casos expressament 

autoritzats per l’Alcalde.” En relació amb aquest assumpte cal recordar que 

l’article 164.5 del TRLMRLC determina que: “els membres de la corporació 

tenen dret a obtenir còpia de la documentació a la qual tenen accés. Aquesta 

còpia es pot obtenir en format paper o bé en el suport tècnic que permeti 

d'accedir a la informació requerida.” 

 

El Tribunal Suprem ha advertit en diverses ocasions que, si bé el dret 

fonamental a la participació política no confereix un dret incondicionat a 

l’obtenció de còpies, correspon a l’Administració la càrrega de justificar i 

motivar la denegació, d’acord amb els supòsits legalment i 

jurisprudencialment admesos. A tall d’exemple podem citar la Sentència 

2286/2006, de 29 de març de 2006, de la Secció 7a, de la Sala Contenciosa-

Administrativa del Tribunal Suprem. 

 

El Síndic de Greuges de Catalunya també s’ha pronunciat en diverses 

ocasions sobre aquesta qüestió, fent una menció especial al canvi de 
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paradigma que suposa en aquest àmbit la implantació de l’administració 

electrònica. En el seu informe anual al Parlament de Catalunya de l’any 2011 

adverteix: “Pel que fa al dret a obtenir còpies de la documentació sol·licitada, 

el Síndic ha considerat que si un regidor obté l’autorització 

per consultar una determinada informació disponible en format electrònic, no 

hi ha motiu per denegar-ne una còpia en el mateix format. Difícilment es 

podria sustentar que l’expedició d’una còpia de la informació en 

suport digital representés una sobrecàrrega que entorpís el correcte 

desenvolupament de la tasca de l’ajuntament.”; i afegeix: “Sobre aquest punt, 

també ha remarcat que la tecnologia informàtica, com a sistema de 

tractament de la informació documental, significa un avenç important que 

facilita l’accés a les dades i simplifica i redueix els suports materials 

d’emmagatzematge, per la qual cosa cal fomentar-ne l’ús per contribuir a 

una administració més transparent, propera i democràtica.”  

 

6. Dret de petició   

En relació amb el desenvolupament de la regulació d’aquest dret que du a 

terme l’article 83 del projecte de reglament ens agradaria fer una apreciació 

de matís.  

 

Des de l’OAC proposem revisar les previsions de l’apartat 2 de l’article citat, 

per tal d’assegurar que no entren en contradicció amb l’article 10 de la Llei 

orgànica 4/2001, de 12 de novembre, reguladora del dret de petició. Mentre 

que el reglament citat preveu que davant d’una petició competència d’una 

altra administració l’Ajuntament es limitarà a declarar la seva incompetència, 

l’article 10 de la llei de referència preveu també l’obligació de remetre la 

petició a la institució competent en el termini de 10 dies i comunicar-ho al 

peticionari.  

 

 

 

Vist i plau 

Mercè Pidemont Pujol    Rosa María Pérez Pablo 

Tècnica de Prevenció    Cap de l’Àrea de Legislació 

i Assumptes Jurídics 
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