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Informe resum  
Seguiment al·legacions 13/2020 
Modificació del Reglament orgànic municipal de 

l’Ajuntament de Pineda de Mar 

 

  

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

L’Oficina Antifrau de Catalunya va presentar al·legacions a l’aprovació 

inicial de la modificació del Reglament orgànic municipal davant 

l’Ajuntament de Pineda de Mar, el dia 20.07.2020 i dins el tràmit 

d’informació pública.  

 

El dia 28.09.2020, l’esmentat Consistori va aprovar definitivament la 

modificació d’aquesta disposició administrativa de caràcter general.  

 

En l’escrit d’al·legacions des de l’Oficina formulàvem 9 recomanacions a les 

disposicions esmentades, de les quals l’Ajuntament n’ha estimat 1 de 

manera total (11%) i 2 de manera parcial (22%). 

  

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

al·legacions van ser les següents: 

 

— Estatut de les persones que ocupen càrrecs electes: 

 Dret d’accés a la informació: 

1. Revisió del termini per resoldre les sol·licituds d’accés a la 

informació dels càrrecs electes per tal d’assegurar que és 

respectuós amb les previsions legals. 

2. Revisió de l’afirmació que determina que quan la sol·licitud 

impliqui l’elaboració d’un nou document, tal com informes, 

relacions, llistats o qualsevol altre de naturalesa anàloga, la 

seva autorització tindrà caràcter discrecional i el termini 

també serà discrecional. En aquest punt aconsellem tenir 

en compte que l’accés a la informació sovint implica una 

Legislació i Assumptes Jurídics 
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tasca d’elaboració o reelaboració i els supòsits legals que 

donen dret l’elaboració d’un nou document o informe.  

3. Supressió de la disposició que exigeix a les persones que 

ocupen càrrecs electes que motivin expressament en la 

sol·licitud la necessitat d’accedir a la informació per exercir 

les funcions les funcions que tenen atribuïdes. 

4. Reconeixement explícit del dret a l’obtenció de còpies de la 

informació sol·licitada.  

 Conflictes d’interès: 

1. Previsió de mesures organitzatives davant un incompliment 

dels deures de presentació, actualització o veracitat de les 

declaracions de bens i interessos. 

2. Concessió de l’àmbit d’aplicació subjectiu de l’obligació de 

declarar d’acord amb l’estructura municipal. 

3. Previsió del deure d’abandonar la sala quan concorri causa 

d’abstenció.  

4. Recordatori de les limitacions que regeixen en l’exercici 

d’activitats privades un cop acabat el mandat. 

— Dotacions econòmiques als grups municipals: 

 Desenvolupament del règim d’usos i destinacions permesos, i de 

retiment de comptes. 

 

2. INDICADORS 

A continuació es relacionen les matèries respecte de les quals l’Oficina 

Antifrau de Catalunya va presentar al·legacions, posant-les en relació amb 

el text aprovat definitivament: 

 

Indicadors  Disposicions Afectades 

Termini sol·licituds accés a la informació  Article 43 

Elaboració de nous documents  Article 41 

Necessitat de motivar sol·licituds accés   Article 43 

Reconeixement del dret a obtenir còpies  Article 45 

Mesures davant incompliments   Article 47 a 53 

Àmbit d’aplicació de les declaracions  Articles 47 a 53 

Abstenció: deure d’abandonar la sala  Article 59 

Limitacions post-càrrec  Inexistent 

Règim de les dotacions econòmiques  Articles 80 i 81 
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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? 

Termini sol·licituds accés a la informació  Sí 

Elaboració de nous documents  No 

Necessitat de motivar sol·licituds accés   Parcialment 

Reconeixement del dret a obtenir còpies  No 

Mesures davant incompliments   No 

Àmbit d’aplicació de les declaracions  No 

Abstenció: deure d’abandonar la sala  No 

Limitacions post-càrrec  No 

Règim de les dotacions econòmiques  Parcialment 

 

 

Percentatge de grau d’acollida 
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