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Informe resum  

Seguiment de les al·legacions 19/2019 

Codi ètic i de bon govern de Sant Andreu de 

Llavaneres 

 

 

  

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

El dia 16.07.2019 i dins el tràmit d’informació pública, l’Oficina Antifrau de 

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

de Llavaneres relació amb el Codi ètic i de bon govern.  

 

El dia 28.01.2020 el Consistori de referència va aprovar definitivament 

aquesta disposició administrativa de caràcter general.  

 

En l’escrit d’al·legacions formulàvem 9 recomanacions a les disposicions 

esmentades, 4 de les quals ha estat acollides de manera total i 1 de 

manera parcial. 

  

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

al·legacions van ser les següents: 

— En relació amb l’àmbit d’aplicació suggeríem:  

 Revisar el redactat de manera que l’àmbit d’aplicació incorpori a 

qualsevol persona que ocupi un lloc de treball reservat a 

funcionaris amb habilitació de caràcter nacional. 

 Recordar l’obligació d’incloure, en els plecs de clàusules 

contractuals i en les bases de convocatòria de subvencions o 

ajuts, els principis ètics i les regles de conducta als quals han 

d’adequar l’activitat els contractistes i les persones beneficiàries 

de subvencions.  

Legislació i Assumptes Jurídics 
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— En relació amb els conflictes d’interès suggeríem recordar els motius 

d’abstenció relacionats a l’article 23 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 

de règim jurídic del sector públic. 

— En relació amb els grups d’interès suggeríem incloure el deure de no 

rebre a qui, tenint la condició de grup d’interès, no estigui inscrit al 

Registre de grups d’interès de Catalunya, o eventualment, al registre 

municipal que es creï a aquests efectes. 

— En relació amb l’òrgan de control suggeríem regular en el projecte de 

Codi, encara que sigui de manera bàsica, les característiques que haurà 

de tenir i preveure-hi la participació de, com a mínim, una persona 

externa a l’organització, experta en ètica pública, de reconegut prestigi. 

— En relació amb la revisió i actualització del Codi suggeríem preveure 

una periodicitat d’entre dos i tres anys i vincular-la a un sistema 

d’avaluació de l’eficiència basat en indicadors que la doti de contingut. 

— En relació amb les previsions relatives a la difusió i formació vinculades 

al Codi suggeríem ampliar-les amb la inclusió de programes de 

formació i sensibilització adreçats tant al destinataris del Codi com a la 

ciutadania en general.  

— En relació amb la previsió d’un mecanisme d’adhesió al Codi 

apuntàvem que, si ve pot contribuir a demostrar i reafirmar el 

compromís inequívoc dels destinataris del Codi amb els valors i 

principis que el Codi recull, no és estrictament necessària. 

— En relació amb el règim sancionador suggeríem completar la remissió a 

l’article 8 de la LTAIPBG.  

 

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 

Llocs de treball reservats a FHCN  Pàgina 1 

Vinculació contractistes i subvencions  Pàgina 1 

Motius d’abstenció  Pàgina 4 

Trobades amb grups d’interès  Pàgina 4 

Regulació de l’òrgan de control   Pàgina 5 

Revisió i actualització  Pàgina 6 

Difusió i formació  Pàgina 6 

Declaració d’adhesió   Pàgina 6 

Règim sancionador  Pàgina 5 
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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  

Al·legacions  S’han acceptat? 

Llocs de treball reservats a FHCN  Parcialment 

Vinculació contractistes i subvencions  Sí 

Motius d’abstenció  Sí 

Trobades amb grups d’interès  No 

Regulació de l’òrgan de control   No 

Revisió i actualització  No 

Difusió i formació  No 

Declaració d’adhesió   Sí 

Règim sancionador  Sí 
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