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Informe resum  

Seguiment de les al·legacions 10/2020 

Reglament de participació ciutadana de Caldes de 

Montbui 

 

  

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

El dia 26.05.2020 i dins el tràmit d’informació pública, l’Oficina Antifrau de 

Catalunya va presentar al·legacions davant l’Ajuntament de la Caldes de 

Montbui en relació amb el Reglament de participació ciutadana.  

 

El dia 29.10.2020 el Consistori de referència va aprovar definitivament 

aquesta disposició administrativa de caràcter general.  

 

En l’escrit d’al·legacions formulàvem 5 recomanacions a les disposicions 

esmentades, que han estat acollides. 

  

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

al·legacions van ser les següents: 

 

— En relació amb el dret de petició suggeríem evitar l’ús de l’expressió 

“sol·licitud” en la seva regulació. 

— En relació amb la publicitat de les sessions del Ple suggeríem:   

 Preveure l’enregistrament de les sessions del Ple, així com la 

posada a disposició de la ciutadania de l’arxiu audiovisual al web 

de manera permanent, i no només durant la retransmissió en 

directe. 

Legislació i Assumptes Jurídics 
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 Publicar els esborranys de les actes del Ple pendents d’aprovació, 

amb els advertiments corresponents. 

— En relació amb els grups d’interès suggeríem distingir clarament tres 

classes de registres: el d’entitats i associacions; el de participació 

ciutadana, i el de grups d’interès. 

— En relació amb el sistema de garanties suggeríem detallar el 

procediment que s’ha de seguir per sol·licitar reunir-se amb els 

responsables tècnics i polítics respecte temes de la seva competència. 

 

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 

Expressió sol·licitud en dret de petició  Article 20 

Enregistrament de les sessions del Ple  Article 25 

Publicació dels esborranys de les actes  Inexistent 

Regulació del Registre de grups d’interès  Articles 37 a 39 

Sistema de Garanties  Article 34.4 

 

3. GRAU D’ACOLLIDA  

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

han tingut el següent grau d’acollida: 

 

Al·legacions  S’han acceptat? 

Expressió sol·licitud en dret de petició  Sí 

Enregistrament de les sessions del Ple  Sí 

Publicació dels esborranys de les actes  Sí 

Regulació del Registre de grups d’interès  Sí  

Sistema de Garanties  Sí 
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Representació gràfica de l’acollida. Font: elaboració pròpia. 
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