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Informe resum  

Seguiment de les al·legacions 10/2022 
Codi de conducta dels alts càrrecs i bon govern de 

l'Ajuntament de Palafolls 

 

 

  

 

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

 
El dia 3 d’agost de 2022 i dins del tràmit d’informació pública, l’Oficina 
Antifrau de Catalunya va presentar al·legacions davant l’Ajuntament de 
Palafolls en relació amb el Codi de conducta dels alts càrrecs i bon govern. 
 
El dia 22 de setembre de 2022, el Consistori de referència va aprovar 
definitivament aquest codi (com a instrument que recull valors i principis 
ètics, així com unes normes de conducta, que han de regir les actuacions 
de les persones al qual va destinat). Així mateix va comunicar aquest fet a 
l’Oficina en data 27 de setembre de 2022 junt amb el certificat de l’acord 
del Ple Municipal. 
 
En l’escrit d’al·legacions formulàvem 10 recomanacions a les disposicions 
esmentades, les quals han tingut un 60% d’acollida. 
  
De manera esquemàtica, les matèries respecte de les quals vam formular 
al·legacions van ser les següents: 
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Model de codi:  

• Personalitzar el text del Codi 
• Descripció del procediment seguit per a la seva elaboració i el 

grau de participació dels agents implicats  

Objecte i àmbit subjectiu: 

• Especificar que els alts càrrecs que fa referència es tracten 
d’aquells als càrrecs de l’Ajuntament de Palafolls 

Compromisos generals dels alts càrrecs:  

• Ampliació dels compromisos generals 

Conflictes d’interès: 

• Preveure el contingut detallat de les declaracions de bens i 
interessos. 

•  Establiment del deure d’abstenció en relació amb la normativa 
de general aplicació 

Grups d’interès: 

• Introducció del deure de no rebre a qui, tenint la condició de 
grup d’interès, no estigui inscrit al Registre de grups d’interès 

Mecanismes de control intern: 

• Definició de la forma que adopta el concret mecanisme de de 
seguiment i garantia del codi 

Revisió i actualització del Codi: 

• Revisió del codi periòdica vinculada a un sistema d’avaluació de 
la seva eficiència 

Difusió i formació: 

• Ampliació de la formació i sensibilització a la ciutadania en 
general 

 

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: 
 
 



 

 

Informe – Seguiment al·legacions 10/2022      3 

Indicadors  Disposicions Afectades 

Personalitzar el text  Introducció 

Descripció del procediment d’elaboració  Introducció 

Especificar alts càrrecs de l’Ajuntament  Apartat 2 i 3 

Ampliació compromisos generals  Apartat 5.1 

Contingut detallat declaracions bens i 

interessos 

 Apartat 5.1 

Deure d’abstenció  Apartat 5.2 

No rebre grups d’interès no inscrits  Apartat 5.2 

Definició mecanisme de seguiment i 

garantia  

 Apartat 6 

Revisió periòdica  Apartat 8 

Ampliació formació i sensibilització  Apartat 6 

   

3. GRAU D’ACOLLIDA  

 

D’acord amb el text aprovat definitivament, les al·legacions han tingut el 

següent grau d’acollida: 

 

 

Indicadors  S’han acceptat? 

Personalitzar el text  Si 

Descripció del procediment d’elaboració  Si 

Especificar alts càrrecs de l’Ajuntament  Si 

Ampliació compromisos generals  Si 

Contingut detallat declaracions bens i interessos  No 

Deure d’abstenció  Si 

No rebre grups d’interès no inscrits  No 

Definició mecanisme de seguiment i garantia   No 

Revisió periòdica  No 

Ampliació formació i sensibilització  Si 
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Representació gràfica de l’acollida. Font: elaboració pròpia 
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