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Al·legacions de l’Oficina Antifrau de Catalunya 
a l’aprovació inicial del Reglament de 
participació ciutadana de l’Ajuntament de 
Palafrugell 
 
 
 

En la Sessió celebrada el dia 29 de gener de 2019 el Ple de l’Ajuntament de 
Palafrugell va aprovar inicialment el Reglament de participació ciutadana 
municipal. 
 
La proposta normativa se sotmet a informació pública pel termini de trenta 
dies hàbils, per a la formulació d’al·legacions i recomanacions, d’acord amb la 
publicació de l’edicte corresponent al Butlletí Oficial de la Província de Girona 
(en endavant BOPG) núm. 980, d’11 de febrer de 2019. En compliment de la 
normativa d’aplicació, 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. 7812, de 18 de febrer de 2019, i al tauler 
d’edictes de l’Ajuntament. 
 
Les observacions i els suggeriments de l’Oficina Antifrau de Catalunya (en 
endavant, l’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, 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 
indirecta, guarden relació amb els àmbits sobre els quals recauen les funcions 
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que la LOAC atribueix a l’OAC amb l’objectiu d’enfortir la integritat de les 
institucions i dels servidors públics. En aquest marc, les consideracions que 
ara es formulen constitueixen 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 de Palafrugell en 
aquest tràmit d’informació pública sobre una norma referida a participació 
ciutadana que, com recorda l’exposició de motius del text projectat, obeeix, 
entre d’altres, a la voluntat de contribuir a crear un clima social que ajudi a 
recuperar la confiança en les institucions públiques.  
 

1.  Consideracions prèvies 
Abans d’analitzar l’articulat del reglament, voldríem formular algunes 
consideracions sobre la publicitat i l’accessibilitat del text, sense 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 
produeixen 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 que en els anuncis s’especifiqui a partir 
de la data de quina de les publicacions començarà a córrer el termini. En el 
cas que ens ocupa l’Ajuntament adverteix en els dos edictes que els trenta 
dies hàbils es calcularan prenent de referència el dia de la publicació de 
l’anunci al butlletí provincial. 
 

1.2. Accessibilitat 
Pel que fa al contingut dels anuncis hem de posar de relleu que en cap dels 
dos casos contenien el projecte aprovat pel Ple. Si bé, a diferència del que 
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succeeix amb l’aprovació definitiva, ni l’article 178 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 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), no 
especifiquen la necessitat de publicar el text aprovat inicialment 
conjuntament amb l’edicte, és una practica recomanable, en la mesura que 
reforça la transparència i facilita l’accés públic al document.   
 
En compliment del mandat de l’article 83.2 de LPAC, els edictes indiquen que 
el text es podrà consultar a l’Àrea de Secretaria i a la seu electrònica de 
l’Ajuntament de Palafrugell. El projecte de reglament no es trobava disponible 
de forma fàcilment accessible al web municipal en el moment d’iniciar la 
redacció d’aquest informe, tot i que va ser ràpidament tramès via e-mail per 
l’Ajuntament a petició de qui subscriu. Contràriament sí que es podia accedir 
amb facilitat als resultats de la consulta prèvia, a través de l’apartat web de 
“normativa en tramitació”.  
 
En aquest punt és pertinent recordar les previsions dels articles 133 de la 
LPAC i 10 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern (en endavant LTAIPBG), que fixen l’obligació 
de publicar el text íntegre al portal web. Així mateix, per tal de fer efectiu el 
principi de transparència, l’article 6 de la LTAIPBG estableix 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. Dret de petició 
La secció II del títol II del projecte versa sobre el que la norma anomena dret 
de petició. Atès que el text sembla utilitzar indistintament els termes petició i 
sol·licitud, volem recordar que, stricto sensu, en el nostre ordenament són 
figures jurídiques diferents. 
 
Stricto sensu el terme “petició” porta a pensar en l’exercici del dret 
fonamental reconegut a l’article 29 de la Constitució i desenvolupat per la Llei 
orgànica 4/2001, de 12 de novembre, reguladora del dret de petició, que  
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qualsevol persona natural o jurídica pot exercir davant de qualsevol 
institució, autoritat o administració pública.  
 
L’article 29.5 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya també reconeix a totes 
les persones “el dret a dirigir peticions i a plantejar queixes, en la forma i amb 
els efectes que estableixen les lleis, a les institucions i l’Administració de la 
Generalitat, i també als ens locals de Catalunya, en matèries de les 
competències respectives” i també que “La llei ha d’establir les condicions 
d’exercici i els efectes d’aquest dret i les obligacions de les institucions 
receptores.” 
 
En canvi, d’acord amb els articles 58 i 66 a 69 de la LPAC, la presentació de 
sol·licituds és una de les maneres d’iniciar un procediment administratiu, 
normalment lligat a l’exercici d’algun dret subjectiu reconegut a l’ordenament 
jurídic. Així per exemple, l’accés a la informació pública no constitueix 
l’exercici del dret de petició. Per tant, quan es formuli una sol·licitud en 
exercici del dret d’accés a la informació pública no ha de seguir el 
procediment previst per a l’exercici del dret de petició, sinó el previst en la 
normativa sobre accés a la informació pública. 
 
Per això recomanaríem que es revisés el redactat de l’apartat 1 de l’article 19 
per aclarir a què es refereix exactament la previsió, i també el procediment 
regulat en el punt següent. 

 
3. Grups d’interès 

L’article 59 del projecte crea el registre municipal de participació ciutadana 
que ha de recollir totes aquelles persones o col·lectius no constituïts en 
entitat o associació que, voluntàriament, manifestin el seu interès per 
participar o col·laborar en la definició i execució de les polítiques municipals.  
 
S’ha de constatar que aquesta definició s’acosta molt a la del concepte 
“grups d’interès” que conté la LTAIPBG (específicament article 2 i Títol IV). Per 
això recomanem revisar aquesta previsió tenint en compte la regulació que 
conté la normativa sobre transparència i també el Decret Llei 1/2017, de 14 
de febrer, pel qual es crea i regula el Registre de grups d'interès de Catalunya. 
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4. Sistema de garanties 
L’article 6 del projecte de reglament de participació ciutadana de 
l’Ajuntament de Palafrugell regula els mecanismes dels quals disposa la 
ciutadania per defensar i protegir els drets de participació, sens perjudici dels 
recursos pertinents.  
 
En el seu primer punt determina que: “l’Ajuntament exigirà responsabilitats al 
personal i a les autoritats municipals que no respectin, obstrueixin o en 
vulnerin l’exercici dels drets de la ciutadania en relació amb la participació.” 
Aquesta previsió podria semblar excessivament genèrica en no fer cap 
referència que permeti determinar en quin dels mecanismes d’exigència de 
responsabilitat pensa el precepte, i també perquè no precisa què s’entén per 
“no respectar, obstruir o vulnerar” i “drets de la ciutadania en relació amb la 
participació”. 
 
El segon punt es dedica a la vies de defensa específiques a disposició de la 
ciutadania:  el sistema municipal de queixes i suggeriments; la possibilitat de 
reunir-se amb els responsables tècnics i polítics respecte temes de la seva 
competència; el Defensor del Ciutadà de Palafrugell, quan escaigui; i la 
Comissió de Garanties del Reglament. Si bé la Comissió a què fa referència 
aquest article es troba regulada a l’article 60 del projecte de reglament, tret 
d’error nostre no hi ha cap referència a la resta de vies en el projecte de 
norma. Es recomana que es revisi si caldria fer alguna referència més 
concreta a les altres vies a disposició de la ciutadania a què fa referència el 
precepte esmentat.  
 
 
        

Vist i plau 
Mercè Pidemont Pujol    Rosa María Pérez Pablo 
Tècnica de Prevenció    Cap de l’Àrea de Legislació 

i Assumptes Jurídics 
Barcelona, 25 de març de 2019 
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