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Informe resum  
 
Seguiment al·legacions 27/2019 
Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament 

Castelldefels 

 

  

1. AL·LEGACIONS DE L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA 

L’Oficina Antifrau de Catalunya va presentar al·legacions al Reglament 

orgànic municipal davant l’Ajuntament de Castelldefels, en data 11.11.2019 

i dins el tràmit d’informació pública.  

 

El dia 19.12.2019, l’esmentat Consistori va aprovar definitivament aquesta 

disposició administrativa de caràcter general.  

 

En l’escrit d’al·legacions des de l’Oficina formulàvem 11 recomanacions a 

les disposicions esmentades, les quals han tingut un 18% d’acollida. 

  

De manera esquemàtica, les matèries respecte de les quals vam formular 

al·legacions van ser les següents: 

 

— Estatut dels càrrecs electes.  

 Dret d’accés a la informació. 

1. Causes de denegació accés a la informació dels càrrecs electes. 

2. Dret a l’obtenció de còpies de la informació sol·licitada per part 

dels càrrecs electes. 

 Conflictes d’interès. 

1. Regulació del deure d’abandonar la sala en els casos 

d’abstenció. 

Legislació i Assumptes Jurídics 
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2. Limitacions post càrrec. 

— Dotacions econòmiques als grups municipals. 

 Règim d’usos i destinacions, i de retiment de comptes. 

 Publicitat activa de les dotacions econòmiques a grups 

municipals. Dotacions econòmiques als grups municipals. 

— Publicitat de les sessions del Ple:  

 Revisió del redactat de l’article referit a la possibilitat de celebrar 

les sessions del Ple a porta tancada.  

 Difusió pública de la convocatòria de les sessions del Ple. 

 Publicació dels esborranys de les actes de les sessions del Ple.  

— Publicitat de les sessions dels altres òrgans de govern.  

 Caràcter públic de les sessions de les Comissions Informatives i 

Comissió Especial de Comptes. 

 Recordatori que les sessions de la Junta de Govern Local són 

públiques quan es prenen decisions relatives a les atribucions 

delegades pel Ple. 

 

2. INDICADORS 

A continuació es relacionen els indicadors per matèries respecte de les 

quals l’Oficina Antifrau de Catalunya va presentar al·legacions, posant-los 

en relació amb el text aprovat definitivament: 

 

Indicadors  Disposicions Afectades 

Causes de denegació del dret l’accés  Article 13 

Dret a l’obtenció de còpia  Article 14 

Deure d’abandonar la sala en l’abstenció  Article 27 

Limitacions post càrrec  Inexistent 

Regulació de les dotacions econòmiques  Article 39 

Publicitat activa de les dotacions  Article 39 

Celebració de debats a porta tancada  Article 85.2 

Difusió pública de la convocatòria  Article 87.4 

Publicació dels esborranys  Inexistent 

Publicitat C. Informatives i C. Especial  Articles 114.2 

Recordatori sessions JGL  Article 108.1 
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3. GRAU D’ACOLLIDA  

Les al·legacions han tingut el següent grau d’acollida: 

 

Indicadors  S’han acceptat? 

Causes de denegació del dret l’accés  No 

Dret a l’obtenció de còpia  No 

Deure d’abandonar la sala en l’abstenció  Sí 

Limitacions post càrrec  No 

Regulació de les dotacions econòmiques  No 

Publicitat activa de les dotacions  No 

Celebració de debats a porta tancada  No 

Difusió pública de la convocatòria  Sí 

Publicació dels esborranys  No 

Publicitat C. Informatives i C. Especial  No 

Recordatori sessions JGL  No 

 

Percentatge de grau d’acollida 
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