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Informe resum – Seguiment al·legacions 
2018 
Codi de Conducta dels Alts Càrrecs i de Bon Govern  

de l’Ajuntament de Bellpuig 

 
  

 

 

   

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

 

L’Oficina Antifrau va presentar en data 26 de març de 2018 al·legacions 

davant l’Ajuntament de Bellpuig, en relació amb el Codi de Conducta dels 

Alts Càrrecs i de Bon Govern que aquest Ajuntament va aprovar 

inicialment en data 31 de gener de 2018, dins el tràmit d’informació 

pública. Aquest Codi es va aprovar definitivament en data 11 d’abril de 

2018. 

 

En les seves al·legacions, l’Oficina Antifrau de Catalunya fa 4 

recomanacions a les disposicions del Codi esmentat, amb un 100% 

d’acollida. 

  

Les disposicions respecte de les quals es van fer al·legacions van ser les 

següents: 

 

El Codi, com a consideració prèvia, en relació amb la possibilitat de 

preveure un canal intern de denúncies. 

El preàmbul i l’articulat del text, com a consideració general. 

L’apartat 1.4 del punt IV relatiu a regles de conductes específicament en 

relació amb el món professional i empresarial. 

El punt V relatiu a l’adhesió. 

 

 

 

 

 

Legislació i Assumptes Jurídics 
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2. INDICADORS 

 

S’indiquen a continuació els indicadors que afecten les disposicions 

respecte de les quals Antifrau ha fet al·legacions: 

 

Indicadors  Disposicions afectades 

Coherència amb l’ordenament jurídic 

 

Preàmbul i articulat del text 

Desenvolupament de les disposicions 

dels codis ètics 

 El Codi, com a consideració 

prèvia, i l’apartat 1.4 del punt IV 

Valor normatiu dels codis ètics  Apartat V 

 

3. GRAU D’ACOLLIDA  

 

Les al·legacions que ha fet l’Oficina Antifrau han tingut el següent grau 

d’acollida: 

 

Grau d'acollida 
 Disposicions a què es fa 

referència 
 

% grau d'acollida 

Total  

 
Preàmbul i articulat del text, el 

Codi com a consideració general, 

l’apartat 1.4 del punt IV, i el punt V 

 

100% 

      100% 
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