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Informe resum  

Seguiment de les al·legacions 8/2021 

Reglament orgànic municipal de Sant Adrià de 

Besòs 

 

 

  

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

El dia 26.07.2021 i dins el tràmit d’informació pública, l’Oficina Antifrau de 

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

Besòs en relació amb el Reglament orgànic municipal.  

 

El dia 29.11.2021 el Consistori de referència va aprovar definitivament 

aquesta disposició administrativa de caràcter general. Així mateix va 

comunicar aquest fet a l’Oficina el dia 04.01.2022 junt amb el certificat de 

l’acord del Ple municipal. 

 

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

esmentades, 9 de les quals han tingut una acollida total. 

  

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. 

Legislació i Assumptes Jurídics 
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 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.  

 Preveure la publicació dels esborranys de les actes pendents 

d’aprovació amb els advertiments corresponents.  

— En relació amb les funcions de control del Ple recomanàvem concretar 

com se sotmetran al control del Ple els acords de la Junta de Govern 

Local i configurar una part específica de les sessions del Ple dedicada 

al control dels altres d’òrgans de govern municipals.   

— 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 actes de les sessions de la 

Junta de Govern Local  

 Preveure la 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. 

 Revisar la ubicació del precepte que regula aquestes dotacions 

des d’un punt de vista sistemàtic, en la mesura que el fet que se 

situï dins el capítol dedicat als drets econòmics dels regidors i 

regidores podria induir a confusió.   

— 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 
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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.” 

 

 Revisar l’adequació legal del requisit que determina que per 

accedir a les dades contingudes al registre d’interessos caldrà un 

acord previ del Ple i l’acreditació la condició legal d’interessat 

legítim directe.  

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

l’estatut de les persones que ocupen càrrecs electes recomanàvem 

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 recordar que 

aquest dret comprèn també el d’obtenció de còpies. 

 

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 inicialment: 

Al·legacions    Disposicions Afectades 

Difusió pública convocatòria del Ple   Article 13 

Posada a disposició de la gravació   Articles 34 i 45 

Publicació dels esborranys de les actes  Inexistent 

Funcions de control del Ple  Article 16 

Publicitat C. Informatives i de Comptes   Articles 78 a 86 

Publicació: actes de la JGL  Inexistent 

Publicació: resolucions d’alcaldia  Article 50 

Dotacions grups: retiment de comptes   Article 108 

Dotacions grups: definició usos   Article 108 

Dotacions grups: publicitat activa   Article 108 

Dotacions grups: ubicació del precepte  Article 108 

Obligació de declarar: incompliment  Article 109 a 113 

Obligació de declarar: àmbit d’aplicació  Article 110 

Publicitat declaracions béns i interessos  Article 113 

Limitacions d’activitats post-càrrec  Inexistent 

Dret a l’obtenció de còpies   Article 118 
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3. GRAU D’ACOLLIDA  

A partir del certificat de l’acord del Ple aportat pel Municipi es pot 

concloure que les al·legacions han tingut el següent grau d’acollida: 

 

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

 

 
 

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 

Funcions de control del Ple  Sí 

Publicitat C. Informatives i de Comptes   Sí 

Publicació: actes de la JGL  Sí 

Publicació: resolucions d’alcaldia  Sí 

Dotacions grups: retiment de comptes   No 

Dotacions grups: definició usos   No 

Dotacions grups: publicitat activa   No 

Dotacions grups: ubicació del precepte  No 

Obligació de declarar: incompliment  Sí 

Obligació de declarar: àmbit d’aplicació  No 

Publicitat declaracions béns i interessos  No 

Limitacions d’activitats post-càrrec  Sí 

Dret a l’obtenció de còpies   No 
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