
 

 
 

Informe – Seguiment al·legacions 2/2021       1 

 
 

 

 

  

Informe resum  

Seguiment de les al·legacions 2/2021 

Reglament orgànic municipal de Sant Pere de 

Vilamajor 

 

  

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

El dia 25.01.2021 i dins el tràmit d’informació pública, l’Oficina Antifrau de 

Catalunya va presentar al·legacions davant l’Ajuntament de Sant Pere de 

Vilamajor en relació amb el Reglament orgànic municipal.  

 

El dia 29.03.2021, el Consistori de referència va comunicar a l’Oficina la 

convocatòria de la reunió de la Comissió d’Estudi del projecte de 

Reglament. Posteriorment, el dia 21.04.2021 va aprovar definitivament 

aquesta disposició administrativa de caràcter general.  

 

En l’escrit d’al·legacions formulàvem 16 recomanacions a les disposicions 

esmentades, 12 de les quals han tingut una acollida total i 2 una acollida 

parcial. 

  

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

al·legacions van ser les següents: 

— En relació amb la publicitat de les sessions del Ple municipal 

recomanàvem:  

 Preveure l’obligació de difondre públicament la convocatòria del 

Ple mitjançant la publicació al tauler d’edictes i a la pàgina web 

municipals. 

 Regular la posada a disposició de la ciutadania de l’arxiu 

audiovisual de gravació de les sessions del Ple al web de manera 

permanent en l’articulat del projecte de Reglament.  

Legislació i Assumptes Jurídics 
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 Preveure la publicació dels esborranys de les actes pendents 

d’aprovació amb els advertiments corresponents.  

— En relació amb la publicitat de les sessions dels altres òrgans de govern 

municipal recomanàvem estendre la publicitat de les sessions a les 

Comissions Informatives i la Comissió Especial de Comptes. 

— En relació amb la publicitat dels acords adoptats recomanàvem 

preveure publicació general de les resolucions d’Alcaldia, ja siguin 

dictades directament per aquesta o pels regidors o les regidores que 

actuen per delegació. 

— En relació amb les dotacions econòmiques dels grups municipals 

recomanàvem: 

 Concretar el format que hauran de tenir els comptes, la 

periodicitat amb què el Ple els haurà de requerir i el funcionament 

de la sessió de control.   

  Definir acuradament les destinacions admeses i advertir de les 

limitacions que les afecten. 

 Recordar que les aportacions econòmiques als grups municipals 

s’han d’entendre sotmeses al règim de publicitat activa. 

— En relació amb els drets de caràcter econòmic de les persones que 

ocupen càrrecs electes recomanàvem revisar el títol de l’article 77 del 

projecte de Reglament, en la mesura que podria induir a confusió, ja 

que, en un sentit estricte, la compensació econòmica per la 

concurrència efectiva als òrgans col·legiats de què hom és membre no 

es pot considerar retribució.  

— En relació amb les eines de detecció dels conflictes d’interès previstes 

en l’estatut de les persones que ocupen càrrecs electes recomanàvem: 

 Preveure els tràmits que cal seguir davant un incompliment dels 

deures de presentació, actualització o veracitat de les 

declaracions, així com les eventuals conseqüències i 

responsabilitats derivades.  

 

 Aclarir l’àmbit d’aplicació subjectiu de l’obligació de declarar, en 

especial pel que fa al “personal directiu local.” 

— En relació amb les eines de gestió dels conflictes d’interès previstes en 

l’estatut de les persones que ocupen càrrecs electes recomanàvem:  
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 Estendre el deure d’abandonar la sala a quan es decideixi o 

executi algun assumpte en relació amb el qual existeix un motiu 

d’abstenció. 

 Recordar 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. 

— En relació amb el dret d’accés  a la informació pública per part de les 

persones que ocupen càrrecs electes recomanàvem: 

 Revisar si existeix empara legal suficient per determinar que la 

sol·licitud d’accés la informació es dirigirà al cap de l’àrea o 

departament administratiu corresponent. 

 Recordar que el dret d’accés a la informació per part de les 

persones que ocupen càrrecs electes comprèn també el d’obtenció 

de còpies.  

 Revisar si existeix empara legal suficient per limitar-los el dret 

d’accés a la informació més enllà dels supòsits legalment previstos 

 

2. INDICADORS 

A continuació reproduïm, de manera esquemàtica, les matèries respecte 

de les quals vam formular al·legacions, posant-les en relació amb el text 

aprovat definitivament: 

Al·legacions    Disposicions Afectades 

Difusió pública convocatòria del Ple   Article 10 

Posada a disposició de la gravació   Articles 12 i 25 

Publicació dels esborranys de les actes  Article 25 

Publicitat C. Informatives i de Comptes   Articles 54 i 66 

Publicació de les resolucions d’alcaldia  Article 29 

Retiment de comptes dotacions grups  Article 63 a) 

Definició usos permesos dotacions grups   Article 63 a) 

Publicitat activa dotacions grups  Article 63 a) 

Títol compensació per assistència  Article 77 

Incompliments de l’obligació de declarar  Article 83 

Àmbit d’aplicació obligació de declarar  Article 83.1 

Deure d’abandonar la sala en abstenció  Article 16 

Limitacions d’activitats post-càrrec  Article 81 

Procediment d’accés a la informació   Article 87.1 

Dret a l’obtenció de còpies   Article 87.2 

Límits al dret d’accés a la informació  Article 88 c) 
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3. GRAU D’ACOLLIDA  

A partir del text definitivament aprovat es pot cloure que les al·legacions 

han tingut el següent grau d’acollida: 

 

 
Representació gràfica de l’acollida. Font: elaboració pròpia. 

 

Ribes 3  

08013 Barcelona 

T +34 935 545 555 

bustiaoac@antifrau.cat 

www.antifrau.cat  
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No

Parcialment

Sí

Al·legacions  S’han acceptat? 

Difusió pública convocatòria del Ple   Sí 

Posada a disposició de la gravació   Sí 

Publicació dels esborranys de les actes  Sí 

Publicitat C. Informatives i de Comptes   No 

Publicació de les resolucions d’alcaldia  Sí 

Retiment de comptes dotacions grups  Parcialment 

Definició usos permesos dotacions grups  Parcialment 

Publicitat activa dotacions grups  No 

Títol compensació per assistència  Sí 

Incompliments de l’obligació de declarar  Sí 

Àmbit d’aplicació obligació de declarar  Sí 

Deure d’abandonar la sala en abstenció  Sí 

Limitacions d’activitats post-càrrec  Sí 

Procediment d’accés a la informació   Sí 

Dret a l’obtenció de còpies   Sí 

Límits al dret d’accés a la informació  Sí 
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