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Informe resum  

 

Seguiment de les al·legacions 15/2020 

Reglament de participació ciutadana de Sant Adrià 

de Besòs 

 

 

 

  

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

El dia 29.07.2020 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 de participació ciutadana.  

 

El dia 25.01.2021 el Consistori de referència va aprovar definitivament 

aquesta disposició administrativa de caràcter general.  

 

En l’escrit d’al·legacions formulàvem 5 recomanacions a les disposicions 

esmentades, 2 de les quals han tingut acollida. 

  

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

al·legacions van ser les següents: 

 

— En relació amb el dret d’accés a la informació pública recomanàvem:  

 Crear o designar una unitat responsable de tramitar les sol·licituds 

d’accés a la informació pública.  

Legislació i Assumptes Jurídics 
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 Recordar que la protecció de dades de caràcter personal no és 

pròpiament un límit a l’accés a la informació pública.  

— En relació amb els grups d’interès recomanàvem: 

 Adherir-se al Registre de grups d’interès de Catalunya o crear un 

registre municipal propi a aquests efectes, i distingir-lo 

clarament del Registre de participació ciutadana. 

 

 Recollir l’obligació, per part de les autoritats i els càrrecs públics, 

de no rebre ni mantenir contacte, de manera directa o mediada, 

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 el suport econòmic a les associacions ciutadanes 

recordàvem que la concessió de qualsevol ajut públic en aquest sentit 

s’ha d’ajustar a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions. 

 

 

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 

Unitat responsable sol·licituds d’accés  Article 8 

Aclariment protecció de dades   Article 8 

Previsió del Registre de grups d’interès  Article 19 

Trobades amb els grups d’interès    Article 19 

Subvencions a associacions ciutadanes  Article 69 
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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: 

 

Al·legacions  S’han acceptat? 

Unitat responsable sol·licituds d’accés  No 

Aclariment protecció de dades    No 

Previsió del Registre de grups d’interès  Sí 

Trobades amb els grups d’interès    No 

Subvencions a associacions ciutadanes  Sí 

 

 

 

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