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 1. Ajuntament de Gurb – 2014 

 

El 30 de maig de 2012 el director de l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) va emetre informe raonat 

en relació amb una denúncia mitjançant la qual es posa en coneixement d’aquest organisme la 

pavimentació d’una zona verda pública adjacent a una empresa privada per destinar-la com a 

pàrquing privat al municipi de Gurb.  

En l’informe raonat es constata que els terrenys qualificats com a zona verda estan ocupats per un 

pàrquing asfaltat amb les ratlles pintades i per a ús exclusiu d’una empresa privada. L’OAC certifica 

que no hi ha cap expedient administratiu autoritzant la construcció i posada en funcionament d’un 

pàrquing en la finca de la qual s’ha analitzat la situació. 

Donat que segons l’article 14.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text 

refós de la llei d’urbanisme, l’article 15.1 de la mateixa norma i els preceptes 84.2 lletra a) de la Llei 

Orgànica 6/2006, de 19 de juliol que aprova l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, el 25.2 lletra d) de 

la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de la llei de bases de règim local i 66.3 lletra d) del Decret 

legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de 

Catalunya, la competència pròpia de l’exercici de la disciplina urbanística correspon als ens locals. 

L’OAC va instar l’ens local per a què en compliment de la legalitat incoés expedient de protecció de 

la legalitat urbanística i l’expedient sancionador corresponent, a fi que es restaurés la realitat física 

alterada i l’ordre jurídic. Així mateix, l’OAC instà l’Ajuntament perquè estudiés si procedien mesures 

provisionals per assegurar l’efectivitat dels acords que es poguessin adoptar al respecte. 

 L’alcalde de l’Ajuntament de Gurb en dóna resposta el 24 de juliol de 2012, tot adjuntant un informe 

municipal referent a la pavimentació d’una zona verda per destinar-la al pàrquing d’una empresa 

privada i adjunta també esborrany de conveni amb l’INCASÒL de cessió dels terrenys a favor de 

l’Ajuntament de Gurb. En el seu escrit l’Ajuntament de Gurb es compromet a iniciar les actuacions 

pertinents amb l’INCASÒL -actual propietari de la porció de terreny on es troba la zona 

pavimentada- per tal que es cedeixi al consistori. Una vegada obtinguda la propietat dels terrenys 

l’Ajuntament considera que hauria de procedir a delimitar la part que s’ha de destinar a sistemes 

viaris i la part destinada a zona verda. Posteriorment podrà destinar la zona viària per a ús 

d’aparcament públic, o utilitzar algun tipus d’instrument jurídic –la concessió- per tal de possibilitar a 

una entitat privada la construcció i posada en funcionament del pàrquing dins del marc de la legalitat 

vigent. 

En fase de seguiment, i previ ofici tramès per aquesta Oficina el 25 de juny de 2014, l’Ajuntament de 

Gurb emet resposta el 22 de juliol de 2014 en què informa haver sol·licitat la cessió gratuïta, a 

l’espera de la signatura del corresponent conveni, però no es pronuncia respecte l’estat de tramitació 

del procediment de protecció de la legalitat urbanística. 

Un cop tramès nou ofici de seguiment el 29 de setembre de 2014, l’Ajuntament informa, mitjançant 

escrit de 30 d’octubre, que els terrenys ja són propietat municipal i en conseqüència és voluntat de 
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l’Ajuntament de Gurb portar a terme les obres d’urbanització d’acord amb una modificació puntual de 

les Normes subsidiàries), amb la màxima celeritat. 

A la vista de la resposta de l’Ajuntament, el 12 de novembre de 2014 l’Oficina Antifrau tramet una 

nova comunicació dirigida al consistori interessant-se per la tramitació de la modificació del 

planejament, a la què finalment l’alcalde dóna resposta mitjançant escrit de 28 de juny de 2016, en 

el qual informa sobre la nova ordenació aprovada, en què consten dos usos diferenciats (zona verda 

i zona d’aparcaments públics), i notifica que en la sessió de 22 de desembre de 2014 la Comissió de 

Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya va acordar emetre informe favorable sobre la 

modificació puntual de les Normes subsidiàries, per la qual cosa la Direcció General d’Ordenació del 

Territori i Urbanisme va aprovar definitivament l’esmentada modificació. S’hi adjunten a l’escrit tant 

l’informe favorable de la Comissió com l’aprovació definitiva de la modificació de les Normes 

subsidiàries.  

Alhora la corporació local informa que, amb posterioritat, s’han dut a terme obres d’urbanització 

d’acord amb el projecte aprovat (còpia del que s’adjunta) i que les obres ja han finalitzat (s’adjunten 

còpies de fotografies de les obres executades). 
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 2. Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys – 2015 

 

El 19 de febrer de 2013 el director de l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) va emetre un informe 

raonat adreçat a l’Ajuntament de Sant Jaume del Domenys en què es feien unes consideracions 

arran d’una denúncia que posava en coneixement d’aquesta Oficina actuacions irregulars 

efectuades amb relació al servei de recollida de residus urbans i amb l’adquisició dels contenidors 

de residus. 

L’OAC va fer un seguit de consideracions sobre el procediment de contractació d’aquests béns i 

serveis que es resumeixen en l’ús indegut de la contractació menor per la utilització repetida del 

fraccionament de l’objecte del contracte, amb la conseqüent adjudicació de la totalitat de la 

contractació a una mateixa persona, que fa referència a una determinada activitat econòmica o 

sector econòmic dins l’àmbit municipal. 

L’Ajuntament va comunicar que havia presentat davant la Fiscalia Provincial una denúncia contra el 

personal responsable de la contractació. Finalment la secretària interventora municipal informa que, 

mitjançant interlocutòria del Jutjant d’Instrucció núm. 4 del Vendrell, de 8 de març de 2016, s’ha 

disposat el sobreseïment provisional per delicte no justificat. 
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 3.  Molins de Rei – 2015 

 

El 22 de març de 2013, el director de l’OAC emet recomanacions raonades i informe raonat adreçat 

a l’Ajuntament de Molins de Rei en què exposa que la contractació amb caràcter retroactiu del servei 

d’Assessoria Jurídica de la Secció de Medi Ambient en determinats expedients implica que va existir 

una activitat contractada verbalment, possibilitat expressament prohibida a la Llei de contractes del 

sector públic (LCSP); tampoc es va justificar ni motivar la tramitació urgent, alhora que s’aprecien 

indicis per considerar que es podria haver incorregut en un frau de llei reconduint de manera 

artificiosa al règim de contractes menors i al procediment negociat sense publicitat una contractació 

que, de no haver-se fraccionat l’objecte del contracte, hagués superat els límits legals establerts per 

emprar aquests procediments.  

D’acord amb l’informe municipal de 17 de juliol de 2013, es manifesta la creació d’una Oficina de 

Contractació Municipal de l’Ajuntament de Molins de Rei amb la funció primordial l’estudi, l’informe 

i/o consulta, per impulsar la tramitació dels expedients de contractació administrativa des de la 

vessant de la transparència, l’eficàcia, la transversalitat, la coordinació i l’aplicació intensiva de 

l’administració electrònica; la creació de la Mesa Permanent de Contractació mitjançant Decret 

d’alcaldia de data 14 de febrer de 2013, per a tots els procediments d’adjudicació dels contractes de 

competència de l’Alcalde; i la creació de la Mesa Permanent de Contractació de l’Ajuntament de 

Molins de Rei per acord adoptat, per unanimitat, en sessió plenària de data 28 de febrer de 2013, 

per a tots els procediments d’adjudicació de competència del Ple.  

Així mateix, es comunica la decisió d’incoar expedient de revisió d’ofici per nul·litat de ple dret dels 

acords de contractació de referència. En aquest sentit, el 23 de febrer de 2015 l’alcalde de Molins de 

Rei tramet informe en què comunica que la Junta de Govern Local va acordar incoar expedient 

administratiu de revisió d’ofici dels acords de contractació esmentats per tractar-se d’actes nuls de 

ple dret i s’informa que la creació dels òrgans esmentats ha comportat l’adopció de mesures 

d’impuls, control i seguiment de la contractació municipal i un gran esforç en l’activació de la licitació 

dels diferents contractes municipals davant la situació en què es trobava en la incorporació de 

l’actual equip. 

Tanmateix però, la Comissió Jurídica Assessora emet dictamen 361/14 de data 23 d’octubre de 

2014 en sentit desfavorable a la revisió d’ofici de la totalitat del expedients de contractació 

relacionats: tot i que conclou que els contractes objecte de la revisió es van formalitzar sense 

observar els requisits establerts per la normativa, entén que no és recomanable, per raons de 

proporcionalitat, declarar la nul·litat si aquesta comporta la devolució del valor econòmic de les 

prestacions respectives, i que l’únic resultat que derivaria de la declaració de nul·litat seria el 

restabliment de la legalitat infringida sense cap altra conseqüència reparadora de l’interès públic en 

joc. 

En fase de seguiment i previ requeriment a l’efecte, l’Ajuntament informa sobre les accions i resultats 

empreses pel consistori des de la implantació de l’Oficina de Contractació Municipal i les Meses 

Permanents de Contractació. 
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 4. Institut Català de la Salut – 2016 

 

El 25 d’abril de 2013 el director de l’OAC va emetre un Informe raonat adreçat a l’Institut Català de la 

Salut (ICS) en relació amb la licitació del contracte de servei de vigilància i seguretat així com 

diversos incompliments contractuals en el servei, que es concretarien en la manca de prestació 

efectiva d’alguns dels torns de vigilància i falsificació dels parts d’aquelles torns.  

La primera consideració que va fer l’OAC va consistir en determinar el nivell de subjecció de l’ICS a 

la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, i va arribar a la conclusió que 

aquest compleix amb les característiques de l’article 32 de la LCSP, per ser considerat administració 

pública als efectes, i que, per tant, aquesta norma li és d’aplicació.  

En segon lloc, l’OAC va detectar determinades irregularitats en l’adjudicació del contracte de serveis 

de vigilància i seguretat que aconsellaven recomanar a l’ICS la revisió d’ofici de l’esmentat contracte.   

I en tercer i darrer lloc, l’OAC va observar irregularitats en l’execució del contracte, en concret, en 

relació a determinats descoberts en el servei de vigilància. 

Com a resposta als anteriors aspectes, primerament l’ICS exposa que el seu Gabinet Jurídic Central 

es va pronunciar considerant que l’ICS havia de considerar-se administració pública als efectes de 

l’aplicació de la LCSP, per la qual cosa l’organisme va procedir a adaptar tots els plecs de clàusules 

tipus a aquesta nova consideració subjectiva. En segon lloc, l’ICS argumenta que totes les 

irregularitats assenyalades a l’informe raonat, pel que fa la tramitació de la licitació del contracte, no 

són una altra cosa que l’aplicació de les normes de la Llei 30/2007 que pertocaven segons els nivells 

de sotmetiment de l’ICS a la LCSP establert en aquell moment, i que el suggeriment de revisar el 

contracte ha perdut la seva eficàcia, pel temps transcorregut, essent el contracte en vigor actualment  

fruit d’una nova licitació. Finalment, en relació amb les irregularitats en l’execució del contracte, l’ICS 

informa que va actuar d’ofici per regularitzar, mitjançant una nova licitació i adjudicació, els defectes 

que es van detectar a l’expedient. 

A la llum de les al·legacions presentades per l’ICS, aquest organisme ha donat resposta finalment a 

totes les qüestions plantejades, així com ha justificat i fonamentat les seves decisions, i en 

compliment d’allò disposat a l’article 23 de la Llei 14/2008, de 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de 

Catalunya, es fan constar en la memòria anual de l’OAC de 2016 les actuacions empreses per 

aquesta Oficina en relació al present expedient. 
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 5. Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts – 2016 

 

El 21 de maig de 2013 el director de l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) va emetre un informe 

raonat adreçat a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts en què se l’instava a investigar i 

inspeccionar determinats contractes d’obres duts a terme durant els mandats de 2003 a 2010. 

En concret, es va considerar que, en relació amb la contractació d’obres a favor de l’empresa 

investigada en pràcticament tots els casos analitzats (corresponents als mandats 2003 a 2011) se 

superen amb escreix els límits fixats com a permesos en els diferents textos legals aplicables per 

raons temporals per poder qualificar el contracte de caràcter menor. En conseqüència, l’OAC apunta 

que l’eventual omissió del procediment a seguir en aquest cas duu a considerar un possible supòsit 

de nul·litat de ple dret, no convalidable, havent-se de tramitar el corresponent expedient de revisió 

d’ofici tal i com assenyala l’article 102 i següents de la Llei de règim jurídic de les administracions 

públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC).  

El 10 de juliol de 2014, es rep resposta de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts en què s’informa 

de l’acord d’incoació de l’expedient de revisió d’ofici, adoptat per la Junta de Govern Local celebrada 

el dia 20 de juny de 2014, amb relació a les adjudicacions realitzades a l’empresa en qüestió durant 

el període 2003-2010.  

En data 2 de novembre de 2015 es rep un escrit de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts en què 

s’informa que, vist el dictamen preceptiu 318/2015, d’1 d’octubre de 2015, de la Comissió Jurídica 

Assessora, que informa favorablement sobre la revisió dels esmentats contractes menors, 

l’Ajuntament acorda declarar la nul·litat dels contractes formalitzats amb l’empresa objecte de la 

investigació i formalitzats en el període 2003-2010.    

Posteriorment, en fase de seguiment, l’Ajuntament informa que, arran de les actuacions 

d’investigació, ha adoptat diferents mecanismes de prevenció de la legalitat en la contractació: 

respecte dels contractes menors, s’ha establert «un avís automàtic des del gestor d’expedients 

(BPM) pels casos en què la contractació amb un proveïdor excedeixi l’import fixat com a límit legal, 

la qual cosa facilita un major control amb anterioritat a l’aprovació de la despesa per part del 

departament d’intervenció.» Pel que fa als contractes oberts i negociats, s’informa que, tot i no haver 

estat implantats encara al gestor d’expedients (motiu pel qual no és operatiu el mecanismes d’avís 

automàtic), «s’han definit els tràmits dels diferents procediments amb la confecció d’un esquema i 

les diferents plantilles, per tal de garantir una major eficàcia, celeritat i evidentment el compliment de 

la normativa legal.» 

Així mateix, pel que fa a l’eventual exercici d’accions arran de la declaració de la nul·litat contractual, 

la Corporació local esgrimeix que no s’ha exigit cap acció de rescabalament a l’empresa 

adjudicatària, atès que «l’objecte de les adjudicacions eren treballs a la via pública que efectivament 

es van executar».  
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 6. Ajuntament de Cunit – 2016 

 

El 31 de maig de 2013 el director de l’Oficina Antifrau va emetre un informe raonat adreçat a 

l’Ajuntament de Cunit en què se l’instava a investigar i inspeccionar determinats contractes i 

subvencions formalitzats i subscrites entre els anys 2007 i 2011. 

Les actuacions dutes a terme per l’Ajuntament de Cunit principalment analitzades en l’informe raonat 

es refereixen, primer, a diverses irregularitats en la contractació d’un concert l’any 2007 en el qual 

manca l’acord en què s’aprovi l’expedient de contractació i en el què s’originà un compromís de 

despesa molt superior als crèdits autoritzats, mentre que els informes d’intervenció advertien de la 

no existència de crèdit adequat i suficient. L’Ajuntament, en la seva resposta, comunica haver decidit 

no incoar l’expedient de revisió d’ofici: tot i reconèixer que en l’expedient de contractació han existit 

vicis de nul·litat per adjudicació obviant el procediment legalment establert i sense existència de 

crèdit pressupostari per a la seva adjudicació, es conclou que, amb fonament en l’article 106 de la 

Llei 30/1992, en el present cas l’exercici de la potestat de revisió seria contrària al principi d’equitat i 

bona fe, havent transcorregut més de sis anys des de la seva formalització i gairebé el mateix temps 

des de la seva execució. 

D’altra banda s’observen irregularitats en la contractació d’una activitat musical l’any 2008 relatives a 

l’existència d’un document contractual d’execució del servei no signat i previ a qualsevol acord o 

resolució municipal. De forma molt similar a l’anterior, l’Ajuntament també reconeix les irregularitats 

apuntades per aquesta Oficina quan afirma que “en l’expedient objecte d’anàlisi i en la tramitació del 

mateix s’han obviat tràmits especialment en la fase preparatòria que són essencials dins de la 

tramitació de qualsevol expedient de contractació, entre d’altres l’elaboració del corresponent plec 

de clàusules resta viciat de nul·litat per la qual cosa l’esmentada formalització es va dur a terme 

sense incoació i tramitació del corresponent expedient contractual, és a dir, prescindint absolutament 

del procediment legalment establert.” Ara bé, en aquest cas també s’arriba a la conclusió, amb 

fonament en l’article 106 de la Llei 30/1992 i doctrina citada al respecte, que “tenint en compte la 

impossibilitat de restitució de les prestacions realitzades (...) comportaria l’obligació per part de la 

Corporació municipal de satisfer o indemnitzar el preu de les prestacions realitzades per evitar un 

enriquiment injust de l’Administració”, l’exercici de la potestat de revisió seria contrària al principi 

d’equitat i bona fe. 

S’analitzen a més diverses contractacions menors d’havaneres, sardanes, actuació castellera i 

activitat infantil durant el mateix any 2008, en els que la consignació de la partida pressupostària va 

ser superada i en l’informe de la regidoria de cultura es recomanava estudiar la necessitat d’aprovar 

un expedient de modificació de crèdit amb la finalitat d’adequar la imputació de les despeses a la 

realitat. De les respostes donades per l’entitat local investigada no es dedueix cap mesura empresa 

al respecte. 

Pel que fa a les subvencions concedides per organitzar la Fira d’Abril entre els anys 2009 i 2011, a 

l’informe raonat es constata que per poder dur a terme l’espectacle es va concedir la corresponent 

llicència d’activitats desmuntables, però en aquesta concessió es va preveure l’exempció de la tasca 
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meritada sense que es puguin reconèixer beneficis fiscals altres que els previstos a les normes 

aplicables. En la seva resposta la Corporació municipal obvia fer referència als vicis de nul·litat dels 

acords de concessió de llicència, sense que en cap moment es dedueixi de les respostes municipals 

cap referència a aquest assumpte. Tanmateix l’Ajuntament aporta còpia de les actuacions de 

liquidació de la Feria de abril de 2013, en la què queda palès que la taxa corresponent ha estat 

liquidada. 
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 7. Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat – 2016 

 

Les actuacions de l’OAC han tingut per objecte, en aquest cas, una àrea d’especial risc de corrupció 

o manca d’integritat com ara l’urbanisme. 

Així, el 17 de juliol de 2013 el director de l’OAC va emetre un informe raonat en relació amb unes 

investigacions dutes a terme arran de la comunicació presentada per la Fiscalia Provincial de 

Barcelona, referides a les possibles diferències de valoració entre les adjudicacions directes del 

Volum II a l’empresa URVASU, SL i del Volum III a l’empresa Edificios Aiguadolç i els imports pels 

quals es van alienar, respecte als obtinguts per l’adjudicació per concurs públic dels Volums V i VI a 

l’empresa Vallehermoso División Promoción, SAU, tots ells situats al sector de la Porta Nord de 

l’Hospitalet de Llobregat. 

A l’informe raonat es posen de manifest una sèrie d’irregularitats sobre les valoracions contingudes 

en determinats expedients així com també en la destinació i reflex en el patrimoni municipal del sòl i 

de l’habitatge dels fons provinents d’aquestes operacions urbanístiques. 

Les actuacions de l’OAC en aquest expedient han permès a l’Ajuntament de l’Hospitalet de 

Llobregat incorporar millores als expedients d’expropiació forçosa que es tramitaran en endavant, 

sens perjudici de les limitacions que la nova normativa sobre sòl i rehabilitació urbana estableixi.  
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 8. Departament de Treball / SOC – 2016 

 

Les actuacions de l’OAC han tingut per objecte, en aquest cas, una àrea d’especial risc de corrupció 

o manca d’integritat com ara els processos de selecció per a l’accés a la funció pública. 

El 30 de juliol de 2013 el director de l’OAC va emetre un informe raonat adreçat al Servei d’Ocupació 

de Catalunya (SOC) com a conseqüència d’una denúncia relativa a la presumpta manca de 

transparència del SOC en la tramitació de diversos processos de selecció durant els anys 2007 i 

2008 per a la cobertura amb personal interí de diferents places vacants en aquest organisme 

autònom. En concret es va denunciar la convocatòria per a la provisió d’una plaça de tècnic superior 

del cos A, nivell 21, a l’Oficina de Treball de Barberà del Vallès, essent aquest procés selectiu 

l’objecte de les investigacions de l’OAC.  

L’OAC conclou que l’existència de determinades irregularitats en el procediment d’admissió i 

valoració dels candidats en el procés, constitutives de nul·litat de ple dret del mateix, alhora que es 

constaten determinades omissions respecte de la documentació que ha de contenir-se en 

l’expedient administratiu corresponent. En darrer terme es fa palesa la vulneració del deure de 

transparència que ha tingut lloc en atenció a la sol·licitud d’informació per part de la denunciant 

relativa al procés de selecció.  

Es rep resposta del director del Servei d’Ocupació de Catalunya el 3 de setembre de 2013 en la que 

manifesta: 

Aquest organisme pren en consideració totes les argumentacions emprades per l’Oficina Antifrau, 

atès que està convençut que milloraran els sistemes de selecció, però no estima necessari iniciar un 

procediment de revisió d’ofici del procés de selecció analitzat ja que no es considera que s’hagi 

infringit l’article invocat per l’OAC. 

Finalment, l’OAC considera oportú recordar les infraccions acumulades dels requisits de participació 

en el procés selectiu i les relatives a la valoració de mèrits, i d’acord amb els raonaments exposats 

en l’informe de data 30 de juliol de 2013, es reitera, de nou, la necessitat d’iniciar un procediment de 

revisió d’ofici del procés de selecció analitzat sense que aquest suggeriment hagi donat lloc a la 

reconsideració de la negativa del SOC.  
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 9. Ajuntament de Berga – 2016 

 

El 27 de setembre de 2013 el director de l’Oficina Antifrau va emetre un informe raonat adreçat a 

l’Ajuntament de Berga en què s’informava sobre la investigació duta a terme en relació amb la 

contractació com assessor econòmic financer a l’Ajuntament de Berga en règim de personal 

eventual, a un dels auditors encarregats de realitzar les auditories de la Fundació Benèfica de 

l’Hospital de Sant Bernabé, per a la realització de funcions que serien pròpies de l’interventor 

municipal. En l’informe raonat també es van analitzar les retribucions econòmiques de la figura de 

l’interventor. 

En concret, l’OAC va fer un seguit de consideracions en relació a les retribucions dels funcionaris 

que ocupen les places reservades als habilitats de caràcter estatal de l’Ajuntament de Berga, la 

contractació de l’assessor econòmic i financer de l’Ajuntament, la gestió interventora, financera i de 

control d’eficàcia de la Fundació Benèfica de l’Hospital de Sant Bernabé i l’adequació al règim de 

dedicació econòmica dels electes locals segons el previst legalment.   

En relació amb la contractació de l’assessor econòmic i financer de l’ajuntament, es va poder 

constatar que en el decret de nomenament com a personal eventual s’excedia les funcions que de 

conformitat amb l’EBEP pot exercir aquest tipus de personal. A més, l’OAC instà l’Ajuntament 

perquè declarés la nul·litat de ple dret de l’acord de nomenament de l’assessor econòmic i financer 

per configurar-se el lloc de treball com a personal eventual amb vulneració del que estableix l’article 

12 de l’EBEP i que es configuri la plaça d’assessor econòmic financer conforme a la legalitat.  

L’ajuntament manifestà al respecte que “l’assessorament prestat per aquesta persona ha estat tant a 

l’equip de govern com a membres dels altres grups municipals, per a temes relacionats amb el dia a 

dia de l’ens municipal, així com per a temes concrets i específics”. L’ajuntament considera correcte 

el nomenament com a personal eventual i, per tant, declara la seva intenció de no procedir a la 

declaració de nul·litat de ple dret d’aquest nomenament.  Així mateix, diu que “en el pressupost de 

l’any 2014 no es preveu cap més nomenament en aquest àmbit, fet pel qual s’extingeix la plaça”. 

Finalment, pel que fa a l’adequació al règim de dedicació econòmica dels electes locals, l’OAC insta 

a que s’adeqüin les seves retribucions a les previsions de l’article 75 de la LBRL, i instà a excloure la 

percepció de la indemnització acordada pel Plenari als membres electes que tinguin assignat algun 

tipus de dedicació i preveure mecanismes de seguiment i control d’assistència efectiva dels 

beneficiaris als òrgans col·legiats.  

L’Ajuntament al respecte comunicà que “després d’analitzar com es realitza el pagament de les 

indemnitzacions als electes locals, i d'acord amb les recomanacions del director de l’Oficina Antifrau 

de Catalunya, en l’exercici pressupostari 2014, [les] retribucions que perceben els electes locals serà 

en funció  de la seva assistència efectiva als plens municipals i a les juntes establertes. 
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 1. Ordenança reguladora de l’administració electrònica de 

l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà 
 

Naturalesa Projecte de norma de rang reglamentari 

Ens impulsor Ajuntament de la Bisbal d’Empordà 

Matèria Administració Electrònica 

Data de presentació de les al·legacions  29.06.2015 

Text definitiu
1
  

Grau d’acollida   

 
Al·legació de l’OAC 

 
Indicador 

 
Grau 
acollida 

 
Justificació de la 
institució 
promotora 

 
Ubicació 
en el text 
resultant 

 
Valorar fer referència específica 
en l’ordenança a la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, i a la Llei 
19/2014, del 29 de desembre 
 

 
Transparència 

i accés a la 
informació 

   

 
Art. 2. Àmbit d’aplicació 
subjectiu: el redactat del 
precepte no esgota en la seva 
totalitat els ens que poden 
configurar el sector públic local  
 

 
Adequació 
normativa 

   

 
Art. 4. Seu electrònica: 
reconsiderar la ubicació del 
precepte. 
 

 
Tècnica 

normativa 

   

 
Art. 8. Principis organitzatius de 
l’Administració electrònica: 
considerar l’esment als 
principis de reutilització i 
interoperabilitat (art. 8). 
 

 
Transparència 

   

 
Art. 12. Requisits d’identificació 
en l’accés dels ciutadans i les 
ciutadanes a la informació 
administrativa electrònica: tenir 
en compte la modificació de les  
previsions de l’art. 37 de la Llei 
30/1992. 
 

 
Adequació 
normativa 

   

 
Art. 34. Factura electrònica: 
Revisar la redacció de l’article 

 
Tècnica 

normativa 
 

   

                                                                 

 

1
 D’acord amb la informació que va facilitar a aquesta Oficina l’Ajuntament de la Bisbal de l’Empordà es va decidir suspendre el 

procediment d’aprovació de l’ordenança , deixar sense efecte les actuacions tramitades i arxivar-lo definitivament sense cap 
altre tràmit més, a l’efecte que s’acordi la incoació d’un nou procediment per a la redacció d’un avantprojecte de norma 
reglamentària municipal que s’adapti a les previsions i mesures de les lleis 39/2015 i 40/2015, d’1 d’octubre.  
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 2. Codi Ètic de Conducta de l’Ajuntament de Sant Just Desvern 

 
 

Naturalesa Projecte de norma de rang reglamentari 

Ens impulsor Ajuntament de Sant Just Desvern 

Matèria Codi ètic 

Data de presentació de les al·legacions  25.11.2015 

Text definitiu  Codi Ètic de Conducta de l’Ajuntament de Sant Just 
Desvern (BOPB de 20.01.2017) 

Grau d’acollida  Estimació total: nou al·legacions estimades 

 
Al·legació de l’OAC 

 
Indicador 

 
Grau 
acollida 

 
Justificació 
de la 
institució 
promotora 

 
Ubicació en el text 
resultant 

 
Completar els antecedents o 
referents que l’Ajuntament de 
Sant Just Desvern ha tingut 
presents en elaborar el Codi 
Ètic de Conducta (Preàmbul).  
Fer esment, si escau, al 
procés participatiu en 
l’elaboració del Codi. 

 

Motivació 
 

Estimació 
 
 

 

Preàmbul 

L’Oficina suggereix que sigui 
valorada l’oportunitat de 
modificar l’article 1 relatiu a 
l’objecte i sigui emprada una 
altre definició del mateix, com 
per ex. “Article 1. Objecte i 
Finalitat “(art. 1) 
 

 
Adequació 
normativa 

 
Estimació 

 

 

 

Art. 1 

 
Quant a l’àmbit d’aplicació, 
l’Oficina suggereix que l’art. 2 
rebi una nova redacció per tal 
d’incorporar aquella part de 
l’article 1 que descriu els 
subjectes al que resulta 
d’aplicació del Codi.  

 
Seguretat 

jurídica 

 
Estimació 

 

 

 

Art. 2 

 
Respecte dels Principis 
generals enunciats a l’article 
3, es suggereix que, per raons 
sistemàtiques, siguin 
agrupats sota un mateix 
apartat amb la denominació 

“Conflictes d’Interès”. 
Concretament els següents 
preceptes: art. 3.3; art. 3.11; 
art. 3.12; art. 3.16 i art. 3.19. 
 
Addicionalment, l’OAC 
suggereix que sigui objecte 
de valoració l’article 3.6 que 
podria resultar repetitiu amb 
el contingut de l’art. 3.3. Tots 
dos preceptes regulen la 
“imparcialitat” 
 
Quant a l’art. 3.16 que regula 
la “política de regals”, 
l’Oficina recomana que es 
trobi una fórmula que prevegi 

 
Conflictes 
d’interès 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imparcialitat 
 
 
 
 
 
 
 

Conflictes 
d’interès/Política 

de regals 

 
Estimació 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estimació 
 
 
 
 
 
 
 

Estimació 

  
Art. 3 (art. 
3.3;3.11;3.12;3.16 i 3.19) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 4.4 (art. 
4.4.4.;4.4.5;4.46;4.4.7;4.4.8) 
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una definició més complerta 
de la “política de regals” 
 

 
Quant a l’art. 4.5. “sobre les 
empreses licitadores, entitats 
prestadores de serveis 
públics i beneficiaries de 
subvencions”, entén l’Oficina 
que aquests subjectes no són 
destinataris del Codi de 
Conducta, amb la qual cosa 
suggereix un acord d’adhesió 
al present Codi seguint 
exemple d’altres codis de 
conducta. 
 
Suggereix l’OAC una millor 
ubicació respecte de la 
“prohibició d’intervenir en 
activitats privades després 
del cessament del personal 
municipal o al servei 
d’entitats o empreses 
municipals”  
 

 
Seguretat 
Jurídica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conflictes 
d’interès 

 

 
Estimació 

  
4.5.18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5.15 

 
L’art. 5 del Codi de Sant Just 
Desvern fa referència al  
Comitè d’ètica. L’Oficina 
proposa donar una major 
claredat al precepte i també 
que el Comitè d’Ètica elabori 
un Reglament de règim intern, 
que concretarà les funcions 
del Comitè i la seva dinàmica 
de funcionament i que ha de 
garantir els mecanismes de 
participació i consulta que es 
preveuen al text projectat.   
 

 
Ètica pública 

 
Estimació 

 
 

 
Art. 5 

 
Respecte del Règim 
sancionador (art. 6) recomana 
l’Oficina revisar el precepte i 
completar-ne el contingut.  

 
Adequació 
normativa 

 
Estimació 

  
Art. 6 
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 3. Reglament del Consell Municipal per a la Convivència de 

l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
 

Naturalesa Projecte de norma de rang reglamentari 

Ens impulsor Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
Matèria Òrgans de Participació Sectorial 
Data de presentació de les al·legacions  22.12.2015 
Text definitiu  Reglament del Consell Municipal per a la Convivència 

de Vilafranca del Penedès (BOPB de 07.12.2015) 
Grau d’acollida

2
 Les al·legacions presentades no han estat valorades 

pel Consistori  

 

Al·legació de l’OAC Indicador Grau 
acollida 

Justificació de 
la institució 
promotora 

Ubicació en el 
text resultant 

 
Art. 3. Secretari /ària 
 
Concretar la figura de 
secretari/ària del Consell 
Municipal de  l’Ajuntament 
de Vilafranca del Penedès, en 
el sentit que aquest lloc de 
treball, l’ha d’ocupar un 
funcionari o funcionària 
 

 
Potestats 
públiques 

 

   

 
Art. 9. Convocatòria i 
publicitat de les sessions del 
Consell: considerar el 
caràcter públic de les 
sessions. 
 

 
Transparència 

i accés a la 
informació 

 
 

  
 

 
Art. 14. Quant a la publicitat 
de les actes: publicitat 
immediata, amb  
independència de quina sigui 
la data posterior d’aprovació 
de l’acta, atès que 
l’establiment de la seva 
aprovació com a 
condicionant per a fer efectiu 
el lliure accés a la 
informació, comportaria 
necessàriament buidar el 
contingut essencial del dret 
de la ciutadania a conèixer la 
informació completa, veraç i 
actual en mans de les 
administracions públiques 
 

 
Transparència 

i accés a la 
informació 

 
 

  
 

                                                                 

 

2
 Les al·legacions d’aquesta Oficina es van trametre dins del termini de trenta dies hàbils a partir la publicació del corresponent 

edicte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC 6994 de 10.11.2015). L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
va donar per finalitzat el termini tenint en compte la data de publicació del corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i, per tant, no va analitzar les al·legacions de l’Oficina. 
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 4. Bústia ètica i de bon govern de l’Ajuntament de Barcelona 
 

Naturalesa  Projecte de norma de rang reglamentari 

Ens impulsor Ajuntament de Barcelona 
Matèria Bústia ètica / Bon govern 
Data de presentació de les al·legacions  13/01/2016 
Text definitiu Normes reguladores de la bústia ètica i de bon govern 

(BOPB de 16.01.2017) 
Grau d’acollida

3
 Tres al·legacions estimades / quatre al·legacions 

estimades parcialment / tres al·legacions 
desestimades 

 

Al·legació de l’OAC Indicador Grau 
acollida 

Justificació de la 
institució promotora 

Ubicació 
en el text 
resultant 

 
Exposició de motius: 
precisar alguns termes 
presents, d’altra banda, al 
llarg de l’articulat de la 
norma. 
 

 

Seguretat 
jurídica 

   

 
Art. 2. Definició i objectius 
de la bústia ètica: revisar la 
descripció de l’objecte de 
les comunicacions 
 

 

Seguretat 
jurídica 

 

Estimació 

  

Art. 2 

 
Art. 4. Àmbit d’aplicació 
objectiu: revisar la 
referència als “òrgans 
administratius integrants 
de l’Ajuntament de 
Barcelona” / Clarificar 
alguns conceptes 
 

 

Seguretat 
jurídica 

 

Estimació 

 

Inclusió de tota l’estructura 
administrativa i executiva de 
la corporació 

 

Art. 4 

 
Art. 7. Principis generals: 
revisar i aclarir el contingut 
de la lletra d)  
 

 

Seguretat 
jurídica 

 
 

  

 
Art. 8. Drets i obligacions 
de la persona que presenta 
la comunicació: revisar i 
aclarir el contingut de la 
lletra d) de l’apartat 1r / 
al·ludir, en la lletra b) de 
l’apartat 3r, a principis 
generals del dret 
 

 

Seguretat 
jurídica 

 

Estimació 
parcial 

 

Es pot desestimar pel que fa 
a la confusió entre iniciativa 
del procediment i iniciació 
del mateix ja que la redacció 
actual especifica que la fase 
de comprovació només 
s’inicia si es supera el 
requeriment de 
versemblança / Es pot 
estimar pel que fa a la 
manca de claredat respecte 
d’on es troben regulats els 

 

Art. 8 / Art. 
20 

                                                                 

 

3
D’acord amb l’informe de valoració de l’Ajuntament de Barcelona de data 01/04/2016, no són objecte d’anàlisi les al·legacions, 

observacions o suggeriments que siguin considerats d’oportunitat. 
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límits i pel que fa al 
reconeixement del dret a ser 
informat del resultat de les 
comprovacions.  
 

 
Art. 9. Drets i obligacions 
de la persona responsable 
de la conducta 
comunicada: revisar la 
redacció 
 

 

Seguretat 
jurídica 

 

   

 
Art. 11. Forma de 
presentació: revisar la 
previsió relativa a la 
identificació en els casos 
que la comunicació sigui 
presencial 
 

 
Adequació 
normativa 

 
Desestimació 

 
El requisit d’identificació ve 
exigit per la Instrucció per al 
funcionament del registre 
general de l’Ajuntament de 
Barcelona 

 

 
Art. 16. Determinació dels 
fets: revisar el títol del 
precepte / valorar incloure-
hi una referència a l’arxiu 
de les comprovacions 
 

 
Adequació 
normativa 

 
Estimació 

 
Millora tècnica 

 
Art. 16 

 
Art. 17. Naturalesa de les 
recomanacions: revisar el 
títol del precepte / 
completar el contingut de 
l’article. 
 

 
Adequació 
normativa 

 
Estimació 

parcial 

 
Es pot desestimar quant al 
títol de l’article i la 
naturalesa de les diferents 
actuacions en què pot 
derivar les comprovacions 
atès que l’article 17 només 
fa referència a les 
recomanacions 
 
Es pot estimar quant a la 
previsió de l’existència de 
vulneracions de 
l’ordenament jurídic. 
 

 
Art. 17 

 
Art. 19. Publicitat: valorar 
canvi de denominació de 
l’article / eliminar algunes 
referències  
 

 

Adequació 
normativa 

 

Estimació 
parcial 

 

Es pot estimar quant al 
canvi de denominació de 
l’article per adequar-lo a la 
Llei 19/2014; pel que fa a la 
eliminació de la referència al 
resum per matèries. 
 
Es pot desestimar quant a la 
supressió de la referència a 
la normativa reguladora a la 
protecció de dades atès que 
la Llei 19/2014 hi fa 
referència. 
 
Com a millora tècnica es 
redacta un nou art. 19 
 

 

Art. 19 

 
Art. 23. Acceptació dels 
requeriments: revisar la 
terminologia / simplificar el 
contingut 
  

 

Adequació 
normativa 

 

Desestimació 

 

Aquest article fa referència, 
especialment, a les 
condicions d’ús de la bústia 
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Art. 24. Altres regles d’ús: 
fer constar que no existeix 
el deure de donar 
compliment al requeriment 
 

 

Adequació 
normativa 

 

Desestimació 

 

De la redacció existent no 
es dedueix el contrari. Com 
a millora tècnica es modifica 
el redactat de l’apartat. 
 

 

Art. 24 

 
Art. 25. Gestor/a ètic/a: 
definir aquesta figura que 
hauria de tenir la condició 
de funcionari o funcionària. 
 

 

Seguretat 
jurídica 

/Adequació 
normativa 

 
Estimació 

parcial 

 
La definició de la figura es 
farà mitjançant l’adopció 
dels acords pertinents per 
òrgan competent. 
 
Condició de funcionari o 
funcionària: es pot estimar 
sense modificar el redactat 
de l’article. 
 

 

Art. 25 
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 5. Reglament de participació ciutadana de l’Ajuntament de Vilobí 

d’Onyar 

Naturalesa Projecte de norma de rang reglamentari 

Ens impulsor Ajuntament de Vilobí d’Onyar 
Matèria Participació ciutadana en els afers públics 
Data de presentació de les al·legacions  25.01.2016 

Text definitiu No es va aprovar definitivament
4
 

Grau d’acollida     

Al·legació de l’OAC Indicador Grau acollida Justificació 
de la 
institució 
promotora 

Ubicació 
en el 
text 
resultant 

 
Completar el preàmbul amb 
la referència a determinats 
fonaments jurídics d’interès 
 

 
Tècnica normativa 

   

 
Quant al títol primer, i 
l’expressió “ciutadans i 
ciutadanes”, substituir-la per 
“totes les persones” o 
“tothom” / Modificar la 
denominació del títol 
 

 

Seguretat  jurídica 

   

 
Art. 2. Dret a la informació:  
Ampliar i completar el 
contingut de l’article.  
Analitzar la possibilitat de 
regular l’existència d’un 
portal de la transparència 
 

 
Tècnica normativa 

 
 
 

Transparència 

   

 
Art. 16. Quant a la 
composició de la “reunió del 
poble” reconsiderar la 
previsió que pugui ser 
secretari de la reunió del 
poble una persona amb 
vinculació laboral amb 
l’Ajuntament 
 

 

Potestats públiques 

   

 
Preveure, tenint en compte 
les previsions de la 
normativa de règim local, el 
caràcter públic de les 
sessions dels òrgans de 
participació, i la publicitat de 
les actes i de tota aquella 
informació que promogui i 
faciliti la participació 
ciutadana 

 

Transparència 

   

                                                                 

 

4
 Informació facilitada a aquesta Oficina per la corporació local. 
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 6. Reglament de participació ciutadana de l’Ajuntament de Lluçà 
 

Naturalesa Projecte de norma de rang reglamentari 

Ens impulsor Ajuntament de Lluçà 
Matèria Participació ciutadana en els afers públics 
Data de presentació de les al·legacions  08/02/2016 
Text definitiu Reglament de participació ciutadana de Lluçà-Santa 

Eulàlia de Puig-Oriol (BOPB de 22/04/2016) 
Grau d’acollida  Estimació de totes les al·legacions 

 

Al·legació de l’OAC Indicador Grau acollida Justificació de 
la institució 
promotora 

Ubicació en el 
text resultant 

 
Reconsiderar la 
definició de “ciutadans 
i ciutadanes” i també 
de la utilització 
d’aquest concepte en el 
text de la norma 
 

 

Seguretat 
jurídica 

 
Estimació 

  
Revisió en la totalitat 
del text; 
específicament article 
35 

 
Quant al contingut de 
l’art. 39: revisar la 
previsió relativa al 
termini per dictar la 
resolució en el 
procediment iniciat a 
partir de les sol·licituds 
d’accés  
 

 

Adequació 
normativa 

 
Estimació 

  
Art. 39 

 
Clàusula supletòria: 
corregir l’error en la 
cita de la Llei 19/2014, 
de 29 de desembre 
 

 

Adequació 
normativa 

 
Estimació 

  
Clàusula supletòria 
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 7. Ordenança de transparència i administració electrònica de 

l’Ajuntament de Sant Joan Despí 
 

Naturalesa Projecte de norma de rang reglamentari 

Ens impulsor Ajuntament de Sant Joan Despí 
Matèria Transparència / Administració electrònica 
Data de presentació de les al·legacions  09.06.2016 
Text definitiu  Ordenança de transparència i administració electrònica 

de l’Ajuntament de Sant Joan Despí (BOPB de 
12.09.2016) 

Grau d’acollida  Cinc al·legacions estimades / dues al·legacions 
desestimades /dues al·legacions traslladades per a 
l’aplicació de l’ordenança 

 

Al·legació de l’OAC Indicador Grau 
acollida 

Justificació 
de la 
institució 
promotora 

Ubicació 
en el text 
resultant 

 
Art. 2. Àmbit d’aplicació subjectiu: 
clarificar l’àmbit d’aplicació 
subjectiu de l’ordenança. 
 

 
Seguretat jurídica 

 
Estimació 

  

Art. 2 

 
Art. 4. Principis generals de 
l’ordenança: revisar el contingut de 
la lletra q) tenint en compte que les 
necessitats o limitacions 
organitzatives i econòmiques de 
l’Administració no poden 
condicionar, limitar o impedir 
l’exercici dels drets legalment 
reconeguts a la ciutadania, com 
l’accés a la informació pública 
 

 
Drets de les 

persones en les 
seves relacions 

amb les 
administracions 

públiques 

 
Estimació 

  

Art. 4; 
eliminació de 
l’apartat 
esmentat 

 
Art. 9. Portal de la transparència: 
fer referència que s’hi pot accedir a 
partir del portal de transparència 
de la Generalitat 
 

 
Transparència 

 
Estimació 

  

Art. 9; 
incorporació 
d’un apartat 

 
Art. 11. Obligacions de publicitat 
activa:  
 
El precepte es limita a reproduir el 
títol dels continguts legals que 
representen el mínim exigible; es 
podria analitzar la possibilitat 
d’ampliar-ne el contingut  
 
Establir terminis màxims 
d’actualització de la informació que 
assegurin una adequada 
actualització dels continguts, amb 
distinció segons la matèria; 
informar de la data aproximada de 
la propera actualització 
 
 
 

 
Transparència 

 
Desestimació 

 

No es considera 
adient major 
concreció a 
l’establerta; no 
obstant això, 
s’afegeix un 
apartat p) a 
l’article 11.1. 

 

Art. 11.1 
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Art. 42. Règim sancionador: 
concretar en l’ordenança l’atribució 
de les competències municipals en 
cadascuna de les fases del 
procediment sancionador 
 

 
Adequació 
normativa/ 

Imparcialitat 

 
Estimació 

  

Art. 42 

 
Disposició addicional cinquena. 
Registre de grups d’interès: tenir 
en compte que el deure de crear un 
registre de grups d’interès és ja 
plenament exigible 
 

 
Adequació 
normativa/ 

Transparència 

 
Trasllat 

perquè sigui 
considerada 
a l’aplicació 

de 
l’ordenança 

 

  

 
Preveure el codi de conducta dels 
alts càrrecs 
 

 
Adequació 

normativa/Ètica 
pública 

 
Estimació 

  
Disposició 
addicional 
sisena (fa 
referència al 
codi ètic i de 
bon govern 
existent) 
 

 
Per complir l’exigència d’avaluació 
interna de la Llei 19/2014: regular el 
procediment i les condicions 
d’exigibilitat i l’exercici d’aquesta 
funció avaluadora en el si de la 
Corporació municipal. 
 

 

Adequació 
normativa / 

Transparència 

 
Trasllat 

perquè sigui 
considerada 
a l’aplicació 

de 
l’ordenança 
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 8. Codi de conducta de l’Ajuntament de Barcelona 

Naturalesa Projecte de norma de rang reglamentari 

Ens impulsor Ajuntament de Barcelona 
Matèria Codi de conducta 
Data de presentació de les al·legacions  15/06/2016 
Text definitiu   
Grau d’acollida

5
 Dues al·legacions estimades / Dues al·legacions 

estimades parcialment / Quatre al·legacions 
desestimades 

 

Al·legació de l’OAC  Indicador Grau 
acollida 

Justificació de 
la institució 
promotora 

Ubicació en 
el text 
resultant 

 
Art. 5. Principis ètics: reformular 
la redacció per matisar l’incís 
“sense dur a terme cap activitat 
que hi pugui entrar en conflicte 
d’interessos / incloure-hi 
expressament el principi de 
confiança pública / revisar la 
definició del principi de rendició 
de comptes. 
 

 
Conflicte 
d’interès 

 
Estimació 

  

 
Capítols III i IV: conveniència de 
tractar en un únic precepte el 
contingut dels art. 7 i 8  / 
conveniència de suprimir el títol 
del capítol IV / reformular art. 7 
c) / incorporar pautes de 
conducta derivades de 
l’avaluació de risc defensades 
per l’OAC. 
 
Art. 8.1: revisar la definició de 
conflicte d’interès / reconsiderar 
la inclusió de conceptes més 
propers a actes de corrupció / 
suprimir alguns incisos. 
 
Art. 8.2 i 8.3: revisar redacció del 
precepte; es pot tenir en compte 
l’informe de l’OAC sobre gestió 
dels conflictes d’interès. 
 

 
Tècnica 

normativa / 
Conflicte 
d’interès 

 
Estimació 

parcial 

  

 
Art. 10. Normes de conducta 
relatives a la gestió de personal: 
considerar els processos de 
selecció i provisió 
 
 

 
Ètica pública 

 

 
Desestimació 

  

                                                                 

 

5
 Es van formular al·legacions a l’avantprojecte de codi ètic i de conducta tramès a l’Oficina en data 30.03.2016. La tramitació 

corresponent continua en aquest moment. Les nostres consideracions sobre acollida de les recomanacions d’aquesta Oficina 
es formulen a la vista del projecte aprovat en Sessió de la Comissió de Govern de 15.12.2016 i per tant, en relació amb un text 
que encara constitueix un projecte. 
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Art. 11. Normes de conducta 
relatives a la transparència i 
accés a la informació: valorar 
inclusió de regles de conducta 
que incideixin més directament 
en el tractament del dret d’accés 
a la informació pública. En 
l’àmbit dels grups d’interès, 
introduir el compromís de no 
rebre ni facilitar l’accés a 
l’agenda d’entitats o persones 
que no s’hagin registrat en el 
corresponent registre. 
 

 
Transparència 

 
Desestimació 

  

 
Art. 12. Pautes de conducta en 
matèria contractual: revisar la 
ubicació de les dues primeres 
regles de conducta 7 revisar el 
segon paràgraf de la lletra b) 
 

 
Tècnica 

normativa 

 
Desestimació 

  

 
Capítol V. Sistemes de 
seguiment i avaluació: revisar la 
delimitació entre les funcions del 
gestor ètic i les del comitè 
d’ètica. 
 

 
Adequació 
normativa 

 
Estimació 

  

 
Art. 16. Comitè d’ètica: revisar 
l’esment a la composició 
paritària de l’òrgan / preveure la 
publicitat al portal de la 
transparència del reglament de 
funcionament intern / preveure 
clàusula supletòria d’aplicació 
del règim general del 
funcionament dels òrgans 
col·legiats 
 

 
Adequació 
normativa 

/transparència 

 
Estimació 

parcial 

  

 
Art. 18. Règim sancionador: 
preveure l’òrgan competent per 
instruir el procediment. 
 

 
Seguretat 

jurídica 

 
Desestimació 

  

 

  



20 

 

 

 9. Projecte de decret pel qual s’aproven els estatuts de l’Agència per 

a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 
 

Naturalesa Projecte de norma de rang reglamentari 

Ens impulsor Administració de la Generalitat de Catalunya 
(Departament d’Empresa i Coneixement)  

Matèria Estatuts d’una entitat de dret públic sotmesa a 
l’ordenament jurídic privat 

Data de presentació de les al·legacions  14/07/2016 
Text definitiu  Decret 315/2016, de 8 de novembre, pel qual 

s’aproven els Estatuts de l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya (DOGC núm. 7244 
de 10.11.2016) 

Grau d’acollida  Tres al·legacions estimades / Tres al·legacions 
desestimades 

 

Al·legació de l’OAC Indicador Grau 
acollida 

Justificació de la 
institució 
promotora 

Ubicació 
en el text 
resultant 

 
Art. 9. Avaluació externa de l’AQU: 
concretar la periodicitat de 
l’avaluació d’acord amb els 
estàndards i les directrius per a 
l’assegurament de la qualitat en 
l’espai europeu d’educació superior. 
 

  
Desestimació 

 
Els estàndards ESG 
no són els únics 
aplicables a les 
agències 
d’assegurament 
extern de la qualitat 
de l’educació superior 

 

 
Art. 11. President: modificar la 
redacció del precepte per possibilitar 
una proposta múltiple al Govern que 
inclogués diversos candidats 

  
Desestimació 

 
Afectaria la regulació 
prevista en l’art. 6.3 
de la Llei 15/2015, del 
21 de juliol 

 

 
Art. 16. Secretari: introduir 
expressament en el text que la 
persona designada per a la 
secretaria ha de tenir la condició de 
funcionari o funcionària 

 
Potestats 
públiques 

 
Desestimació 

 
La legislació vigent no 
requereix que el 
personal que 
exerceixi la secretaria 
d’un òrgan col·legiat 
hagi de ser personal 
funcionari 

 

 
Art. 27. Drets i obligacions dels 
membres de les comissions: tenir en 
compte que la independència ha de 
ser tractada com una obligació i no 
com un dret 
 

 
Adequació 
normativa 

 
Estimació 

 
L’apunt sobre 
considerar la 
independència 
tècnica dels membres 
de la comissió com a 
deure és acceptable 

 

Art. 27.2 

 
Sobre els reglaments de 
funcionament intern dels diferents 
òrgans de l’AQU: esmenar la 
reiteració en el text de l’obligació de 
publicitat 
 

 
Tècnica 

normativa 

 
Estimació 

 
La referència es 
reiterativa 

 

Art. 22.5 

 
Art. 30 Recursos Humans: es deixa 
constància que resta pendent el 
desenvolupament reglamentari 
previst per l’art. 34 del Text refós de 
la Llei de l’estatut de l’empresa 
pública catalana 

   
La valoració no 
correspon a l’AQU  
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Sobre conflictes d’interès: esmenar 
la mancança de referència en els 
estatuts a la qüestió relativa als 
conflictes d’interès; introduir en el 
text alguna eina de gestió dels 
conflictes d’interès que puguin 
afectar els membres de l’AQU i el 
personal al seu servei. 

 
Conflicte 
d’interès 

 
Estimació 

 
Importància de 
garantir una bona 
gestió dels conflictes 
d’interès que puguin 
sorgir en el 
desenvolupament de 
les funcions d’AQU 
Catalunya 

 

Art. 25.1 
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 10. Ordenança reguladora de transparència i administració 

electrònica de l’Ajuntament d’Altafulla 

 
 

Naturalesa Projecte de norma de rang reglamentari 

Ens impulsor Ajuntament d’Altafulla 
Matèria Transparència / Administració electrònica 
Data de presentació de les al·legacions  12/09/2016 
Text definitiu  Ordenança reguladora de la transparència i 

l’administració electrònica (BOPT de 07/12/2016) 
Grau d’acollida  Sis al·legacions estimades / Dues al·legacions 

desestimades 

 

Al·legació de l’OAC Indicador Grau acollida Justificació de 
la institució 
promotora 

Ubicació en el 
text resultant 

Art. 2. Àmbit d’aplicació 
subjectiu: completar i 
aclarir l’àmbit 
d’aplicació subjectiu de 
l’ordenança. 
 

 
Adequació 
normativa / 

Seguretat jurídica 

 
Estimació 

Donar major 
cobertura de l’àmbit 
d’aplicació subjectiu 
de l’ordenança ja 
que el redactat de 
l’article 2 no 
esgotava la totalitat 
dels ens que poden 
configurar el sector 
públic local / 
Seguretat jurídica 

 

Art. 2 

 
Art. 4. Principis generals 
de l’ordenança: revisar 
el contingut de la lletra 
q) tenint en compte que 
les necessitats o 
limitacions 
organitzatives i 
econòmiques de 
l’Administració no 
poden condicionar, 
limitar o impedir 
l’exercici dels drets 
legalment reconeguts a 
la ciutadania, com 
l’accés a informació 
pública 

 
Drets de les 

persones en les 
seves relacions 

amb les 
administracions 

públiques 

 
Estimació 

 

L’ambigüitat i la 
generalitat de la 
formulació del 
precepte obria un 
cert marge de 
discrecionalitat i 
buidava de 
contingut els drets 
reconeguts i 
frustrava la seva 
garantia i l’exercici 
efectiu 

 

Art. 4; eliminació 
de l’apartat 
esmentat 

 
Art. 9. Portal de la 
transparència propi: fer 
referència que es pot 
accedir a partir del 
portal de transparència 
de la Generalitat 
 

 
Transparència 

 
Estimació 

Des del moment 
que el portal web 
municipal de 
l’Ajuntament 
d’Altafulla té la 
missió d’incorporar 
la informació 
municipal d’interès 
general, el 
fonament de la 
transparència 
també rau en 
aquest portal propi, 
per la qual cosa, tot 
i estar regulat en 
l’art. 16, es pot 
avançar en l’article 
9 

 

Art. 9 
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Art. 11. Obligacions de 
publicitat activa:  
 
El precepte es limita a 
reproduir el títol dels 
continguts legals que 
representen el mínim 
exigible; es podria 
analitzar la possibilitat 
d’ampliar-ne el 
contingut  
 
Establir terminis 
màxims d’actualització 
de la informació que 
assegurin una adequada 
actualització dels 
continguts, amb 
distinció segons la 
matèria; informar de la 
data aproximada de la 
propera actualització 
 

 
Transparència 

 

Estimació 

 

Anar un pas més 
enllà dels mínims 
exigibles i incloure-
hi altres 
informacions que es 
publicaran de forma 
proactiva. 
 
 
Anar un pas més 
enllà i completar la 
regulació legal per 
definit uns terminis 
d’actualització de 
les informacions 
publicades més 
destacades 

 

Art. 11 

 
Art. 14. Unitat 
responsable de la 
informació: caldria 
especificar a quin òrgan 
correspon la 
competència per 
resoldre les sol·licituds 
d’accés a la informació. 
 

 

Seguretat jurídica 

 

Desestimació 

  

 
Art. 42. Règim 
sancionador: concretar 
en l’ordenança 
l’atribució de les 
competències 
municipals en 
cadascuna de les fases 
del procediment 
sancionador 
 

 
Adequació 
normativa / 
Imparcialitat 

 

Estimació 

 

Concreció de 
l’atribució de les 
competències 
municipals en 
cadascuna de les 
fases del 
procediment 
sancionador com 
determina 
l’ordenament jurídic 
vigent 
 

 

Art. 42 

 
Preveure el codi de 
conducta dels alts 
càrrecs 
 

 
Adequació 

normativa /Ètica 
pública 

 

Desestimació 

  

 
Per complir l’exigència 
d’avaluació interna de la 
Llei 19/2014: regular el 
procediment i les 
condicions d’exigibilitat 
i l’exercici d’aquesta 
funció avaluadora en el 
si de la Corporació 
municipal. 

 

Transparència 

 

Estimació 

 

Donar compliment a 
l’article 6.3 de la Llei 
19/2014, del 26 de 
desembre 

 

Art. 10 
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 11. Ordenança de les bases reguladores de les subvencions del 

Consell Comarcal del Vallès Oriental 
 

Naturalesa Projecte de norma de rang reglamentari 

Ens impulsor Consell Comarcal del Vallès Oriental 

Matèria Subvencions 

Data de presentació de les al·legacions  08/09/2016 

Text definitiu  Ordenança de les bases reguladores generals de les 
subvencions del Consell Comarcal del Vallès Oriental (BOPB 
de 03/01/2017) 

Grau d’acollida  Quatre al·legacions estimades / Dues al·legacions 
desestimades 

 

Al·legació de l’OAC Indicador Grau 
acollida 

Justificació de 
la institució 
promotora 

Ubicació en 
el text 
resultant 

Incloure un preàmbul o 
exposició de motius que 
introdueixi la norma 
 

 
Tècnica 

normativa 

 
Estimació 

Donar a conèixer 
quina és la voluntat 
de la Institució en 
l’aprovació de 
l’Ordenança 

 
Exposició de 
motius 

Modificar el títol de 
l’ordenança perquè al·ludeixi 
a l’aprovació de les bases 
reguladores generals de les 
subvencions i articular el 
contingut en bases i no en 
articles 

 

Tècnica 
normativa / 

Claredat 

 
Estimació 

 
Major comprensió de 
l’ordenança 

 
Títol / estructura 
de la l’ordenança 

 
Aclarir i unificar les 
designacions 
terminològiques que els 
preceptes de l’ordenança fan 
a les bases  

 

Seguretat 
jurídica 

 
Estimació 

 
Evitar interpretacions 
incorrectes 

 
Esmena en la 
totalitat de 
l’ordenança 

 
Art. 3. Àmbit d’aplicació 
subjectiu: Incloure-hi els 
organismes i la resta 
d’entitats de dret públic 
vinculades o dependents  

 

Adequació 
normativa 

 
Desestimació 

 

 
Inexistència dels ens 
esmentats. Si se’n 
creessin, es podria 
modificar l’ordenança 
 

 

 
Art. 14. Concessió directa: no 
hi ha en l’ordenança una 
previsió de bases 
reguladores per a les 
concessions directes; d’altra 
banda, caldria reformular la 
redacció del precepte perquè 
garanteixi que l’expedient 
incorpora un informe raonat i 
justificatiu de la concurrència 
de les circumstàncies que en 
dificulten la concurrència 

 

Adequació 
normativa 

 
Desestimació 

 
Regulació establerta 
a la mateixa 
ordenança (bases 
generals) i aplicació 
ex lege de l’art. 9.2 

de la LGS /Art. 14.2 
de l’Ordenança 

 

Art. 20. Obligacions del 
beneficiari: quant a les 
obligacions de la persona 
beneficiària caldria introduir 
l’obligació consistent a 
comunicar a l’òrgan 
concedent la modificació de 
circumstàncies 

Adequació 
normativa 

Estimació Procedència de 
l’al·legació 

Art. 20 
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 12. Projecte d’ordre que regula la selecció, nomenament i 

cessament del personal interí dels cossos de funcionaris al servei 

de l’Administració de Justícia a Catalunya del Departament de 

Justícia 
 

Naturalesa Projecte d’ordre 

Ens impulsor Administració de la Generalitat de Catalunya 
(Departament de Justícia) 

Matèria Funció pública 
Data de presentació de les al·legacions  16/09/2016 
Text definitiu En tràmit 
Grau d’acollida

6
 Estimació total de les al·legacions 

 

Al·legació de l’OAC Indicador Grau 
acollida 

Justificació de 
la institució 
promotora 

Ubicació en el 
text resultant 

 
Art. 2. Borses de personal interí: 
definir què s’ha d’entendre per 
reordenació de borses o de 
llistes i de les condicions i 
termes en què pugui tenir lloc 
aquesta reordenació 

 
Claredat 

normativa / 
seguretat 
jurídica 

 
Estimació 

  

 
Art. 3. Convocatòria de les 
borses de personal interí: 
preveure de manera expressa 
que la resolució de convocatòria 
del procediment de selecció per 
constituir les borses del 
personal interí es publiqui en el 
Portal de la Transparència  
 

 
Adequació 
normativa 

(coherència 
amb la Llei 
19/2014, de 

29 de 
desembre) 

 
Estimació 

 
Justificació de la 
referència a la Llei 
19/2014, de 29 de 
desembre 

 

Art. 5. Requisits de participació: 
quant als requisits generals de 
participació, clarificar les 
expressions “rendiment 
insuficient” i “manca de 
capacitat”  
 

 
Claredat 

normativa / 
seguretat 
jurídica 

 
Estimació 

 
Millora del redactat 
per evitar dubtes 
interpretatius 

 

Art. 5. Requisits de participació: 
quant als requisits generals de 
participació i en relació amb els 
conflictes d’interès, incloure els 
conflictes d’interès i valorar la 
conveniència de preveure alguna 
eina addicional de prevenció 
d’aquest risc 

 
Conflicte 
d’interès 

 
Estimació 

Es tindrà en compte 
el contingut de 
l’informe de l’OAC 
sobre conflicte 
d’interès, que es 
concretarà en la 
convocatòria 

 

                                                                 

 

6
 Informació extreta de la memòria de la Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia, valorativa de les al·legacions i 

observacions presentades en el tràmit d’audiència, informació pública i informes (21/10/2016). 
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Art. 7. Valoració de mèrits i 
ordenació dels interessats en les 
llistes de les borses del personal 
interí: incloure de manera 
expressa l’atribució de les 
competències per fer la valoració 
de mèrits a un òrgan tècnic de 
selecció o valoració i determinar-
ne la composició 
 

 
Potestats 
públiques 

 
Estimació 

  

 
Art. 8. Selecció mitjançant el 
SOC i convocatòries 
específiques: fer constar que la 
convocatòria s’ha de fer pública 
en el Portal de la Transparència. 
 

 
Transparència 

 
Estimació 

 
Justificació de la 
referència a la Llei 
19/2014, de 29 de 
desembre 

 

 
Art. 21. Participació i informació: 
determinar que cal fer pública 
mitjançant el Portal de 
Transparència de la Generalitat 
la informació sobre el procés de 
selecció, les persones 
candidates, els nomenaments 
fets i els criteris seguits en els 
expedients de proposta i 
nomenament del personal interí i 
els cessaments 
 

 
Transparència 

 
Estimació 

  

 
Art. 22. Comissió de Seguiment 
de les Borses de Personal Interí: 
la funció d’avaluació té caràcter 
essencialment tècnic, implica 
exercir potestats públiques i s’ha 
d’encomanar a un òrgan ad hoc 
diferent de l’òrgan de seguiment 
de la gestió de les borses; la 
funció de secretari o secretària 
ha de recaure en una persona 
que tingui la condició de 
funcionari o funcionària. 
 

 

Adequació 
normativa 

 
Estimació 
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 13. Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament de Tortosa 
 

Naturalesa Projecte de norma de rang reglamentari 

Ens impulsor Ajuntament de Tortosa 
Matèria Reglament orgànic municipal 
Data de presentació de les al·legacions  27/10/2016 
Text definitiu Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament de 

Tortosa (BOPT núm. 239 de 19/12/2016) 
Grau d’aco ll ida Estimació total 

 

Al·legació de l’OAC Indicador Grau 
acollida 

Justificació de 
la institució 
promotora 

Ubicació en 
el text 
resultant 

 
Incloure un preàmbul o exposició de 
motius que introdueixi la norma 
 

 
Tècnica 

normativa 

 
 

  
 

 
Art. 2. Posició ordinamental del 
ROM: posicionar el ROM en l’ordre 
jeràrquic correcte, inferior a les 
normes de caràcter legal 

 

Adequació 
normativa 

 
Estimació 

  
Art. 2 

 
Art. 34. Publicitat de les actes del 
Ple: fer esment a la necessitat de 
publicitat de les actes 
 

 

Adequació 
normativa 

 
Estimació 

  
Art. 28 

 
Art. 35. Publicitat de les actes de la 
Junta de Govern: eliminar els 
condicionants a la immediatesa en 
la publicació de les actes 
 

 

Transparència 
 

Estimació 
 

  
Art. 35 

 
Art. 37.2 a) i 43. Deures dels 
regidors: les declaracions exigibles:  
aclarir l’enunciat del deure de 
formular declaracions, com a 
mecanismes jurídics per a la gestió 
dels conflictes d’interès amb 
caràcter essencialment preventiu 
contra la corrupció; molts dels 
aclariments es troben posteriorment 
en l’art. 43; completar el contingut 
de la norma tenint en compte els 
requeriments normatius. 
 
Esmenar la manca d’al·lusió al 
portal de transparència. 
 

 
Transparència 

/ Conflicte 
d’interès 

 
Estimació 

  

Art. 43 

 
Art. 41. Limitacions al dret 
d’informació dels electes locals: fer 
una remissió a la regulació de les 
limitacions prevista a les lleis 
vigents en matèria de transparència, 
per evitar confusió en la 
interpretació 
 
 
 
 

 
Seguretat 

jurídica 

 
Estimació 

  
Art. 41 
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Art. 44. Publicitat del registre 
d’interessos: explicitar que el 
caràcter públic s’ha de declarar de 
tots els continguts registrals 
declarats; Modificar les previsions 
relatives a l’accés als continguts 
registrals tenint en compte les 
previsions legals d’aplicació. 
 

 
Transparència 

 
Estimació 

  
Art. 44 
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 14. Ordenança de transparència i administració electrònica del 

Consell Comarcal del Baix Llobregat 
 

Naturalesa Projecte de norma de rang reglamentari 

Ens impulsor Consell Comarcal del Baix Llobregat 

Matèria Transparència / Administració electrònica 

Data de presentació de les al·legacions  17/11/2016 

Text definitiu Ordenança reguladora de transparència i administració 
electrònica (BOPB de 02/02/2017) 

Grau d’acollida  Dues al·legacions estimades / Dotze al·legacions 
desestimades 

 

Al·legació de 
l’OAC 

Indicador Grau 
acollida 

Justificació de la 
institució promotora 

Ubicació 
en el text 
resultant 

 
Incloure un preàmbul o 
exposició de motius 
que introdueixi la 
norma 
 

 
Tècnica normativa 

 
Desestimació 

 
No hi ha raó suficient, 
necessitat tècnica o 
obligació legal que 
aconselli estimar 
l’al·legació i incorporar un 
preàmbul a l’ordenança 
 

 

 
Art. 2. Àmbit 
d’aplicació subjectiu: 
Clarificar i completar 
l’àmbit d’aplicació 
subjectiu de 
l’ordenança. Entre 
d’altres es proposa 
modificar l’art. 2.3 i 
incloure un nou apartat 
4t. 

 

Seguretat jurídica 
 

Desestimació 
 
És aconsellable utilitzar la 
tècnica de la remissió 
normativa per consolidar 
en el temps la vigència 
d’aquestes normes pròpies 
de caràcter estrictament 
local; garanteix 
l’actualització legislativa 
permanent i impossibilitat 
la obsolescència legal 
 
No cal modificació de l’art. 
2.3 atès que fa referència 
específica a les obligacions 
de transparència  
 
No es considera 
necessària la incorporació 
d’un apartat 4 a l’article 2 
de l’ordenança; entre 
d’altres, els subjectes a 
què es refereix l’OAC estan 
obligats per la previsió de 
la Llei 19/2014 però no 
necessàriament per 
l’ordenança; no es 
considera oportú incorporar 
a aquest article el que diu 
l’art. 7.3 de l’Ordenança; 
sobre la incorporació a 
aquest article del règim 
normatiu imposat als 
subjectes obligats amb 
reproducció de l’art. 3.2 de 
la Llei 19/2014, es 
considera inconvenient la 
simple reiteració dels 
continguts legals 
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Capítol Primer (art. 7 a 
10). 
 
Aclarir l’apartat 2n de 
l’art. 7  
 
Harmonitzar l’apartat 
3r de l’art. 7 amb l’art. 2 
de l’Ordenança 
 
Reconsiderar l’abast i 
la ubicació de l’apartat 
4t de l’art. 7 
 
Reconsiderar l’abast i 
la ubicació de l’apartat 
5è de l’art. 7 
 
Reconsiderar l’abast i 
l’encaix de determinats 
continguts dels articles 
7.6, 8 i 9 
 

 
Drets de les 

persones en les 
seves relacions 

amb les 
administracions 

públiques 

 
Desestimació 

 

Entre d’altres, adequació a 
dret de les previsions de 
l’ordenança; aplicació de 
previsions que ja consten 
en la Llei; el 
perfeccionament de les 
tècniques d’autoavaluació, 
que no s’exigeix que es 
reculli en les ordenances 
de transparència, formaran 
part d’un segon nivell de 
desenvolupament de les 
obligacions de 
transparència;  

 
 

 
Quant a les 
obligacions de 
publicitat activa (art. 
11):  
 
El precepte es limita a 
reproduir els 
continguts legals, es 
podria analitzar la 
possibilitat d’ampliar-
ne el contingut 
 

 
Transparència 

 
Desestimació 

 
La relació de l’article 11 és 
una relació àmplia, 
concreta i exhaustiva de 
l’àmbit de la qual resten 
fora poques dades i 
informacions; les peticions 
específiques de concreció 
que fa l’OAC restarien 
incloses en la lletra n) del 
precepte. 

 
Art. 11 

 
Art. 12. Accés a la 
informació: caldria 
introduir en 
l’ordenança 
determinats 
requeriments relatius 
al contingut de les 
sol·licituds d’accés a la 
informació; preveure el 
formulari de l’art. 27.2 
de la Llei 19/2014 i el 
codi d’identificació a 
què fa referència l’art. 
66.1 f) de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre.  
 

 

Transparència 

 

Desestimació 

 

Les exigències col·lideixen 
amb el principi general 
d’acceptar àmpliament els 
escrits i peticions dels 
ciutadans i ciutadanes, i es 
consideren suficients les 
previsions legals existents; 
la demanda sobre formulari 
electrònic ja està coberta 
pels articles 12.1 i 26.1 de 
l’Ordenança; el Consell 
Comarcal disposa d’una 
instància electrònica que 
compleix aquests requisits 
 

 

 
Art. 13. Comissió 
d’Administració 
Electrònica, 
Transparència i 
Comunicació: incloure 
en el precepte l’òrgan 
competent per resoldre 
les sol·licituds d’accés 
a la informació pública 
 
 

 

Transparència 

 

Desestimació 
 
L’atribució de la 
competència per resoldre 
les sol·licituds d’accés es 
va fer mitjançant acord 
plenari del Consell 
Comarcal a favor de la 
junta de Govern. 
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Art. 14. Límits a l’accés 
i accés parcial. 
Inadmissió de les 
sol·licituds: 
reconsideració de la 
ubicació del precepte. 
 

 

Tècnica normativa 
 

Desestimació 
 
Es considera que la 
ubicació té sentit, ja que 
l’article 14 parla d’accés a 
la informació. 

 

 
Art. 16. Seu 
electrònica: cal tenir en 
compte les previsions 
de l’art. 38 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre 
 

 

Adequació 
normativa 

 

Desestimació 

 
 

 

 
Art. 17. Registre 
electrònic general: cal 
tenir en compte les 
previsions de l’art. 16 
de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre. 

 

Adequació 
normativa 

  
Aquesta ordenança no 
crea el registre electrònic 
del CCBL; art. 17.4 j) i k); 
de l’art. 16.1 de la Llei 
39/2015 es dedueix que no 
es poden refusar 
arbitràriament documents 
que hagin de ser registrats, 
però no entra a distingir 
entre elements electrònics i 
físics 
 

 

 
Art. 23. Mitjans per a 
l’acreditació de la 
representació de la 
persona interessada: 
és en aquest article 
que podria tenir encaix 
la previsió i regulació 
del registre electrònic 
d’apoderaments. 
 

 
Tècnica normativa 

 
Desestimació 

 

El fet que no es prevegi en 
l’ordenança no vol dir que 
no s’hagi de crear, no és 
necessari que consti en 
l’ordenança. 

 

 
Art. 24. Criteris i 
condicions per a la 
gestió dels 
procediments 
electrònics: cal tenir en 
compte les previsions 
de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre (art. 70 i 71). 
 

 
Adequació 
normativa 

 

Desestimació 

  

 
Art. 26. Presentació de 
documents electrònics 
per la ciutadania: cal 
aclarir el primer apartat 
tenint en compte les 
previsions de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre; 
cal corregir un error de 
numeració. 
 

 
Adequació 
normativa 

 
Estimació 

 
Una redacció més acurada 
del precepte implica 
substituir “presentar” per 
“podran presentar”. 
 
Es fa la renumeració 
d’articles 
 

 

Art. 26 que 
passa a 25 
 
 
 
 
Renumerar 
l’articulat a 
partir de l’art. 
25. 

 
Art. 30. Notificació 
electrònica: cal tenir en 
compte les previsions 
de l’art. 43.2 de la Llei 
39/2015. 

 
Adequació 
normativa 

 

Desestimació 
 
La fórmula proposada, que 
és la que consta en la Llei 
39/2015, és redundant i 
tècnicament reiterativa 
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Capítol Tercer del Títol 
IV (documents 
electrònics): valorar la 
inclusió d’un article 
que prevegi el règim 
aplicable a les còpies 
de documents 
 

 
Adequació 
normativa / 

Tècnica normativa 

 

Desestimació 

  

 
Art. 39. Règim 
sancionador. 
Competències en el 
procediment 
sancionador per 
infraccions en matèria 
de transparència: 
concretar en 
l’ordenança l’atribució 
de les competències 
municipals en 
cadascuna de les fases 
del procediment 
sancionador 
 

 
Adequació 
normativa / 
Imparcialitat 

 

Estimació 

 

La proposta millora el 
previst en l’ordenança, en 
què erròniament no es va 
tenir en compte el mandat 
legal en el sentit que les 
competències d’instrucció i 
de resolució del 
procediment no es poden 
atribuir al mateix òrgan 

 

Art. 39 que 
passa a ser 
38 

 
Valorar la previsió o 
remissió al règim legal 
vigent aplicable amb 
caràcter supletori 
 

 
Seguretat jurídica 

   

 
Preveure el codi de 
conducta dels alts 
càrrecs 
 

 
Adequació 
normativa 
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 15. Ordenança d’administració electrònica i transparència de 

l’Ajuntament de Manresa 
 

Naturalesa Projecte de norma de rang reglamentari 

Ens impulsor Ajuntament de Manresa 
Matèria Transparència / Administració electrònica 
Data de presentació de les al·legacions  23/11/2016 
Text definitiu Ordenança d’administració electrònica i transparència 

de l’Ajuntament de Manresa (no publicada en la data 
d’elaboració de la Memòria)

7
 

Grau d’acollida  Onze al·legacions estimades / Dues al·legacions 
desestimades 

 

Al·legació de 
l’OAC 

Indicador Grau acollida Justificació de 
la institució 
promotora 

Ubicació en el 
text resultant 

 
Preàmbul. Per 
contextualitzar 
l’ordenança, citar les 
noves normes sobre 
procediment 
administratiu comú i 
règim jurídic del sector 
públic. 

 

Tècnica normativa 
 

Estimació 
  

Preàmbul 

 
Incloure un precepte 
relatiu a la 
determinació de l’àmbit 
subjectiu d’aplicació 
de l’ordenança 
 
Definir expressament 
el terme “ciutadania” 
utilitzat en l’ordenança 

 

Seguretat jurídica 
 

Estimació 
  

Art. 2 

 
Art. 2. Seu electrònica: 
cal tenir en compte les 
previsions de l’art. 38 
de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre. 

 

Adequació 
normativa 

 

 
Estimació 

  

Art. 4 

 
Art. 10. Requisits 
d’identificació en 
l’accés de la ciutadania 
a la informació 
administrativa 
electrònica: modificar 
el precepte, ja que pot 
ser redundant amb el 
que ja estableixen les 
normes legals i pot 
conduir a certa 
imprecisió i restricció 
de determinats drets. 

 

Adequació 
normativa 

 
Estimació 

  

Art. 12 

                                                                 

 

7
 La informació l’extraiem de l’acta de la Sessió del Ple de la Corporació de 16/02/2017. 
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Art. 11. Procediments 
tramitats per via 
electrònica: cal tenir en 
compte les previsions 
de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, 
específicament quant a 
les persones obligades 
a relacionar-se 
electrònicament amb 
l’Administració.  
 

 

Adequació 
normativa 

 
Estimació 

  

Art. 13 

Art. 16. Presentació de 
documents, declaració 
responsable i 
comunicació prèvia: la 
previsió de l’apartat 1 
podria ser contrària al 
contingut de l’art. 53.1 
d) de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre. 
 

 

Adequació 
normativa 

 
Estimació 

  

Art. 18 

Art. 31. Registre 
electrònic general: cal 
tenir en compte les 
previsions de l’art. 16 
de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre. 
 

 

Adequació 
normativa 

 
Estimació 

  

Art. 33 

Art. 35. Obligacions de 
publicitat activa: el 
precepte es limita a 
reproduir els 
continguts legals, es 
podria analitzar la 
possibilitat d’ampliar-
ne el contingut. 
Establir terminis 
màxims d’actualització 
de la informació que 
assegurin una 
adequada actualització 
dels continguts. 

 
Transparència 

 
Estimació 

 

 

 

Art. 37 a 44 / 
Disposició 
addicional tercera 

 
Art. 44. Accés a la 
informació: Valorar la 
conveniència que el 
desplegament 
normatiu de l’exercici 
del dret d’accés en el 
marc de la corporació 
local s’abordi en 
l’ordenança, en el marc 
previst per l’art. 19.2 de 
la Llei 19/2014 

 
Transparència 

 
Desestimació 

 

Informe de 
03/02/2017 

 

Art. 9 

 
Per complir l’exigència 
d’avaluació interna de 
la Llei 19/2014: regular 
el procediment i les 
condicions 
d’exigibilitat i l’exercici 
d’aquesta funció 
avaluadora en el si de 
la Corporació 
municipal. 

 

Adequació 
normativa 

 
Estimació 

  

Disposició 
addicional tercera 
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Quant al règim 
sancionador: preveure 
en l’ordenança 
l’atribució de les 
competències 
municipals en 
cadascuna de les fases 
del procediment 
sancionador 
 

 
Adequació 
normativa / 
imparcialitat 

 

Desestimació 

 

Informe de 
03/02/2017 

 

 

 
Valorar la previsió o 
remissió al règim legal 
vigent aplicable amb 
caràcter supletori 
 

 
Adequació 
normativa / 

Tècnica normativa 

 

Estimació 

  

Disposició 
addicional 
cinquena 

 
Preveure el codi de 
conducta dels alts 
càrrecs 
 

 
Adequació 

normativa / Ètica 
pública 

 
Estimació 

  

Disposició 
addicional quarta 
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 16. Codi ètic i de bon govern del Consell Comarcal del Gironès 
 

Naturalesa Projecte de norma de rang reglamentari 

Ens impulsor Consell Comarcal del Gironès 
Matèria Codi ètic / Bon govern 
Data de presentació de les al·legacions  09/12/2016 
Text definitiu

8
  

Grau d’acollida   

 

Al·legació de l’OAC Indicador Grau 
acollida 

Justificació de 
la institució 
promotora 

Ubicació en 
el text 
resultant 

 
Antecedents i justificació: fer 
referència a la normativa 
fonamental que estableix els 
principis essencials reguladors 
de l’actuació dels poders públics 
i del personal al seu servei 
 

 

Tècnica 
normativa 

   

 
Àmbit d’actuació: valorar que la 
decisió de preveure un codi ètic 
per a la generalitat dels empleats 
públics requereix prendre en 
consideració les diferenciacions 
que hi ha entre els diferents 
col·lectius obligats. 
 
Valorar la subjecció a algunes de 
les prescripcions del Codi ètic de 
les entitats privades 
contractistes, prestadores de 
serveis i beneficiàries de 
subvencions. 
 

 

Seguretat 
jurídica 

   

 
Principis ètics i de conducta: 
valorar la conveniència de definir 
la imparcialitat o l’objectivitat / 
completar els principis amb 
alguns d’especial rellevància, per 
exemple el de confiança pública / 
valorar el tractament en el Codi 
ètic dels conflictes d’interès / 
valorar introduir alguna previsió 
relativa als grups d’interès / 
valorar introduir normes de 
conducta específiques pel que fa 
als processos de selecció i 
provisió i a l’activitat de 
contractació, àmbits 
particularment sensibles als 
riscos per a la integritat. 
 

 

Ètica pública 
   

                                                                 

 

8
 En data d’elaboració de la Memòria no s’ha rebut resposta sobre la valoració de les al·legacions ni es té constància de 

l’aprovació definitiva del Codi ètic. 
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Estructura orgànica: modificar la 
“denominació” de l’òrgan de 
seguiment i avaluació / establir el 
règim jurídic d’aquest òrgan 
col·legiat (composició, 
funcionament, funcions) / 
preveure la futura elaboració 
d’un reglament de règim intern 
de la Comissió. 
 

 

Adequació 
normativa 

   

 
Quant al règim sancionador: 
preveure en l’ordenança 
l’atribució de les competències 
municipals en cadascuna de les 
fases del procediment 
sancionador 
 

 

Adequació 
normativa / 
imparcialitat 
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 17. Ordenança de transparència, accés a la informació i bon 

govern de l’Ajuntament de Terrassa 
 

Naturalesa Projecte de norma de rang reglamentari 

Ens impulsor Ajuntament de Terrassa 
Matèria Transparència / Accés a la informació /Bon govern 
Data de presentació de les al·legacions  03/01/2017 
Text definitiu  Ordenança de transparència, accés a la informació i 

bon govern (BOPB de 17/03/2017) 
Grau d’acollida  Quinze al·legacions estimades / Una al·legació 

estimada parcialment 

 

Al·legació de l’OAC Indicador Grau 
acollida 

Justificació de 
la institució 
promotora 

Ubicació en el 
text resultant 

 
Art. 3. Àmbit d’aplicació 
subjectiu: completar l’abast 
subjectiu del precepte 
d’acord amb les previsions 
de la Llei 19/2014 / 
completar les previsions 
relatives a la informació 
que hi ha obligació de 
subministrar / afegir la 
previsió relativa a la 
informació que ha de 
constar en les bases de 
convocatòries de 
subvencions i ajuts públics. 
 

 

Seguretat 
jurídica 

 
Estimació 

  

Art. 3.2 

 
Art. 4. Responsables de 
l’aplicació de l’ordenança: 
aclarir la designació de 
l’òrgan o unitat 
corresponent / ampliar 
l’atribució de funcions / 
delimitar les seves funcions 
en relació amb els que 
corresponen a altres 
òrgans 
 

 

Seguretat 
jurídica 

 
Estimació 

 
Aquesta concreció 
no hauria de ser 
objecte d’aquesta 
ordenança; 
s’incorpora al 
redactat de l’article la 
corresponent 
remissió. Es modifica 
la redacció de 
diversos preceptes 

 

Art. 4.3 / art. 5  / 
art. 9.3 / art. 10.3 

Art. 6. Principis generals: 
completar les obligacions 
de difusió de la informació 
específicament quant a 
terminis 
 

 

Transparència 
 

Estimació 
  

Art. 6.5 

 
Art. 10. Requeriments i 
estàndards bàsics de 
publicitat activa: completar 
les previsions de l’apartat 
segon del precepte tenint 
en compte les previsions 
de la Llei 19/2014 i les de la 
mateixa ordenança 
 

 

Seguretat 
jurídica 

 
Estimació 

  

Art. 10.2 

 
Art. 19. Limitacions a 

 

Adequació 
 

Estimació 
 
Esmenar errades 

 

Art. 19 
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l’exercici del dret d’accés: 
corregir una errada formal 
de remissió / modificar les 
previsions relatives al 
deure de motivar la 
resolució. 
 

normativa materials / incorporar 
recomanacions 

 
Art. 20. Òrgans competents 
per resoldre les sol·licituds 
d’accés: concretar els 
òrgans competents per 
resoldre  
 

 

Seguretat 
jurídica 

 
Estimació 

  

Art. 20 

 
Art. 21. Sol·licitud d’accés: 
revisar les previsions 
relatives a identificació / 
preveure i regular el 
formulari electrònic a què 
fa referència la Llei 19/2014 
/ preveure la incorporació 
del codi d’identificació a 
què fa referència la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre. 
 

 
Drets de les 
persones en 

les seves 
relacions amb 

les 
administracions 

públiques 

 
Estimació 

 

Previsions de la Llei 
de transparència 

 

Art. 21.8 

 
Art. 22. Causes 
d’inadmissió: matisar i 
aclarir el significat i abast 
de determinades causes 
d’inadmissió.  
 

 
Transparència 

 
Estimació 

 

Incorporar els criteris 
de la GAIP 

 

Art. 22 

 
Art. 23. Tramitació: aclarir 
la referència al “termini 
establert”.  
 

 

Adequació 
normativa 

 
Estimació 

  

Art. 23 

 
Art. 24. Resolució: suprimir 
el procediment abreujat 
 

 
Adequació 
normativa 

 

Estimació 

 

Suprimir el 
procediment abreujat 
i incorporar les 
recomanacions 
formulades amb un 
nou redactat que 
garanteixi igualment 
l’objectiu 
d’immediatesa pretès 
amb el procediment 
abreujat, utilitzant el 
mecanisme de 
comunicació de la 
Llei 19/2014 
 

 

Art. 24 

 
Art. 26. Materialització de 
l’accés: valorar la 
incorporació del termini 
reduït de 10 dies previst per 
la Llei estatal /valorar la 
incorporació de previsions 
relatives al lliurament 
d’informació un cop produït 
silenci administratiu 
positiu. 
 

  

Estimació 

 
 

 

Art. 26 
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Art. 36. Codi de conducta: 
si es preveu un codi amb 
un abast superior a 
l’establert legalment cal 
valorar que la decisió de 
preveure un codi ètic per a 
la generalitat dels empleats 
públics requereix prendre 
en consideració les 
diferenciacions que hi ha 
entre els diferents 
col·lectius obligats / revisar 
la necessitat de signar un 
document d’adhesió. 
 

 
Seguretat 

jurídica 

 
Estimació 

parcial 

 

Les pautes de 
conducta dels 
empleats públics 
estan a l’EBEP 
 
Nou redactat que 
incorpora la 
recomanació 
formulada tot i 
mantenir la 
necessitat de signar 
el document 
d’adhesió 
individualitzat 

 

Art. 36 

 
Art. 43. Avaluació de 
l’aplicació de l’ordenança: 
valorar un major detall en la 
regulació de les funcions, 
règim i composició de la 
Comissió Ciutadana de 
Transparència 
 

 
Adequació 
normativa 

 
Estimació 

  

Art. 43 

 
Art. 45. Comissió de 
garantia dels drets en 
matèria d’accés a la 
informació i transparència 
municipal: aclarir 
designació i règim jurídic 
d’aquest òrgan 
 

 
Seguretat 

jurídica 

 
Estimació 

  

Art. 45 

 
Art. 49. Procediment 
sancionador: preveure en 
l’ordenança l’atribució de 
les competències 
municipals en cadascuna 
de les fases del 
procediment sancionador 
 
 

 
Adequació 
normativa / 
Imparcialitat 

 
Estimació 

 Art. 50 

 
Valorar la previsió o 
remissió al règim legal 
vigent aplicable amb 
caràcter supletori 

 
Seguretat 

jurídica 

 
Estimació 

  

Disposició 
addicional novena 
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 18. Codi ètic de l’Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès 
 

Naturalesa Projecte de norma de rang reglamentari 

Ens impulsor Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès 
Matèria Codi ètic  
Data de presentació de les al·legacions  20/12/2016 
Text definitiu Codi ètic de l’Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès 

(BOPB de 09.02.2017) 
Grau d’acollida  Una al·legació estimada / Una al·legació estimada 

parcialment / Quatre al·legacions desestimades 

 

Al·legació de 
l’OAC 

Indicador Grau acollida Justificació de 
la institució 
promotora9 

Ubicació en el 
text resultant 

 
Incloure un preàmbul o 
exposició de motius 
que introdueixi la 
norma 
 

 

Tècnica normativa 
 

Desestimació 
  

 
Art. 1. Objecte: valorar 
que la decisió de 
preveure un codi ètic 
per a la generalitat dels 
empleats públics 
requereix prendre en 
consideració les 
diferenciacions que hi 
ha entre els diferents 
col·lectius obligats. 
 
Revisar la terminologia 
relativa als empleats 
públics  
 

 

Seguretat jurídica 
 

Desestimació 
  

 
Art. 2. Àmbit 
d’aplicació: Valorar 
l’extensió a les entitats 
dependents de la 
corporació local 
 

  
Desestimació 

  

 
Art. 3. Principis 
generals: definir 
conflicte d’interès / 
unificar terminologia i 
evitar terminologia que 
pugui induir a confusió 
/ quant al deure de 
publicitat, afegir la 
característica de 
l’actualitat  
 

 

Ètica pública / 
Conflicte d’interès 
/ Seguretat jurídica 

 
Estimació parcial 

  
Art. 3 

                                                                 

 

9
 La corporació local va comunicar a aquesta Oficina que valorava molt positivament la informació, els suggeriments i les 

indicacions formulades però que algunes al·legacions no es podien acceptar atesos els recursos materials i personals de què 
es disposava. 
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Art. 4. Pautes de 
conducta: incloure la 
publicitat d’agendes, 
currículums de 
determinat personal / 
concretar algunes 
previsions i reubicar-
les / afegir alguns 
altres principis ètics. 
/reconsiderar l’abast 
d’algunes previsions. 
 

 

Adequació 
normativa / 

transparència 
/ètica pública 

 
Estimació parcial 

  
Art. 4 

 
Art. 5. Seguiment i 
avaluació: clarificar el 
precepte i concretar-ne 
alguns continguts. 
 

 

Seguretat jurídica 
 

Desestimació 
  

 
Art. 6: preveure en 
l’ordenança l’atribució 
de les competències 
municipals en 
cadascuna de les fases 
del procediment 
sancionador 
 

 

Adequació 
normativa / 
imparcialitat 

 
Estimació 

  
Art. 6 
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 19. Ordenança de transparència i administració electrònica de 

l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 
 

Naturalesa Projecte de norma de rang reglamentari 

Ens impulsor Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat  
Matèria Transparència / Administració electrònica 
Data de presentació de les al·legacions  30.12.2016 
Text definitiu Ordenança de transparència i administració electrònica 

de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat  (BOPB de 
12.09.2016) 

Grau d’acoll ida Quatre al·legacions estimades parcialment / Cinc 
al·legacions desestimades 

 

Al·legació de 
l’OAC 

Indicador Grau acollida Justificació de 
la institució 
promotora10 

Ubicació en el 
text resultant 

 
Art. 2. Àmbit 
d’aplicació subjectiu: 
clarificar l’àmbit 
d’aplicació subjectiu 
de l’ordenança. 
 

 
Seguretat jurídica 

 
Estimació parcial 

 
Reforçar el que 
s’estableix a la 
disposició final 
primera 

 
Art. 2 

 
Art. 14. Avaluació del 
compliment de les 
obligacions de 
transparència: 
valorar la regulació 
dels canals i 
condicions en què 
s’ha d’instrumentar la 
participació d’experts 
independents i 
ciutadania / concretar 
quins seran els 
indicadors 
d’avaluació de les 
obligacions en 
matèria de 
transparència 
 

 
Transparència 

 
Estimació parcial 

 
Previsions de la 
disposició transitòria 
sisena de 
l’ordenança / 
s’incorpora un nou 
punt a l’art. 14 

 

Art. 4; incorporació 
d’un nou apartat 

 
Capítol Segon. 
Publicitat activa i 
reutilització. 
Clarificar l’article 15.1 
/ Valorar l’ampliació 
de continguts a 
difondre  
 

 
Transparència / 

Seguretat jurídica 

 
Estimació parcial 

 
No seria necessari 
atesa la disposició 
final primera apartat 
3, però s’afegeix un 
hipervincle a la 
normativa vigent 
perquè s’hi pugui 
accedir des de 
l’ordenança 

 

Art. 15.1 

                                                                 

 

10
 La corporació local va deixar constància en les seves consideracions que l’Ordenança, inspirada en el model tipus aprovat 

pel Consorci Localret, incorporava a la disposició final primera, apartat tercer, la remissió a la normativa de procediment 
administratiu i transparència, de caràcter bàsic i la que aprovés la Generalitat de Catalunya i fos d’aplicació als ens locals quant 
als extrems no previstos per l’ordenança. 
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Capítol Tercer. Accés 
a la informació: 
revisar les previsions 
relatives a 
identificació / 
preveure i regular el 
formulari electrònic a 
què fa referència la 
Llei 19/2014 / 
preveure la 
incorporació del codi 
d’identificació a què 
fa referència la Llei 
39/2015, d’1 
d’octubre. 
 

 
Drets de les 

persones en les 
seves relacions amb 
les administracions 

públiques 

 
Estimació parcial 

 
S’afegeix un 
hipervincle a la 
normativa vigent 
perquè s’hi pugui 
accedir des de 
l’ordenança i també 
un enllaç a 
determinats articles 
de la llei de 
transparència / Els 
tràmits electrònics 
disponibles ja 
incorporen 
automàticament els 
codis d’identificació 
corresponents, 
d’altra banda s’està 
treballant per 
publicar a la seu 
electrònica el llistat 
amb els codis 
d’identificació 
 

 

 

 
Art. 35 i 36: valorar 
l’esment a l’art. 6 de 
la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, com a 
norma supletòria. 
 

 
Adequació normativa 

 
Desestimació 

 

Disposició final 
primera, apartat 3 

 

 
Capítol segon: tenir 
en compte els art. 70 
i 71 de la Llei 3)/2015, 
d’1 d’octubre 
 

 
Adequació normativa 

 
Desestimació 

 

Disposició final 
primera, apartat 3 

 

 
Capítol Sisè. Règim 
sancionador: 
concretar en 
l’ordenança 
l’atribució de les 
competències 
municipals en 
cadascuna de les 
fases del 
procediment 
sancionador 
 

 
Adequació normativa 

/ Imparcialitat 

 
Desestimació 

 

L’objecte de 
l’ordenança no és 
regular el 
procediment 
sancionador 

 

 

 
Valorar la previsió o 
remissió al règim 
legal vigent aplicable 
amb caràcter 
supletori 
 

 
Seguretat jurídica 

 
Desestimació 

 

Disposició final 
tercera 

 

 
Preveure el codi de 
conducta dels alts 
càrrecs 
 

 
Adequació normativa 

/ Ètica pública 

 
Desestimació 

 

Està recollit al ROM 
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 20. Recomanació del Consell en integritat pública de 

l’Organització per a la Cooperació i per al Desenvolupament 

Econòmic (OCDE) 
 

Naturalesa Recomanació de l’òrgan de govern de l’OCDE (no 
vinculant) 

Ens impulsor Organització per a la Cooperació i per al 
Desenvolupament Econòmic (OCDE) 

Matèria Integritat pública 
Data de presentació de les al·legacions  23/03/2016 
Text definitiu Recomanació del Consell en integritat pública de la 

Organització per a la Cooperació i per al 
Desenvolupament Econòmic (OCDE) de 27 de gener 
de 2017  

Grau d’acollida  Quatre al·legacions estimades / quatre al·legacions 
estimades parcialment / Tres al·legacions 
desestimades 

 

Al·legació de l’OAC Indicador Grau 
acollida 

Justificació 
de la 
institució 
promotora 

Ubicació en el text 
resultant 

 
Consideracions pel que fa 
al glossari de la 
recomanació respecte a la 
definició de conflictes 
d’interès amb la inclusió 
dels conflictes d’interès 
aparents i potencials. 
 

 
Precisió 

terminològica 
 

 
Estimació 

parcial 

 
 

 
Apartat II.4 c) «establir 
procediments clars i 
proporcionats per 
prevenir incompliments 
dels estàndards de la 
integritat pública i 
gestionar els conflictes 
d’interès actuals o 
potencials.» 
 

 
Consideracions pel que fa 
a la definició d’integritat 
emprada a la recomanació 
 

 
Precisió 

terminològica 

 
Desestimació 

 
 

 

 
Consideracions pel que fa 
a la definició de mala 
conducta i pel que fa a la 
sanció d’aquests 
comportaments, incloent 
aquells estàndards 
reflectits als codis ètics. 

 
Precisió 

terminològica / 
règim 

sancionador 
(inclusió de 

nous supòsits 
sancionables) 

 

 
Estimació 

 

  
Apartat II.4 b) «establir 
alts estàndards de 
conducta pel que fa als 
servidors públics, en 
particular a través de: b) 
la inclusió dels 
estàndards d’integritat 
en el sistema legal i les 
polítiques organitzatives 
(com codis de conducta 
o ètics) per a clarificar 
les expectatives i que 
serveixin com a base per 
a investigacions de 
naturalesa disciplinària, 
administrativa, civil o 
criminal i per a 
sancionar, quan sigui 
oportú. 
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Consideracions pel que fa 
a la utilització equívoca 
d’expressions alienes al 
concepte de mala 
conducta (irregularitats, 
actes il·lícits, corrupció i 
frau) 

 
Precisió 

terminològica 

 
Estimació 

parcial 
 

 
 

 
Apartat 7 a) i apartat 12 
b) «assegurar que els 
òrgans de control, 
agències responsables 
del compliment normatiu 
i tribunals administratius 
que reforcen la integritat 
pública responen a 
informacions sobre 
irregularitats i mala 
conducta [...]». 
 

 
Consideracions pel que fa 
a la inclusió d’una 
definició d’alertador a la 
Recomanació 
 

 
Precisió 

terminològica 

 
Desestimació 

 
 

 

 
Inclusió de l’establiment 
d’estàndards ètics a 
través de codis de 
conducta/codis ètics per 
als servidors públics. 

 
Bona 

governança 

 
Estimació 

 
 

 
Apartat II.4 « la inclusió 
dels estàndards 
d’integritat en el sistema 
legal i les polítiques 
organitzatives (com 
codis de conducta o 
ètics)» 
 

 
Inclusió de tots els 
servidors públics i no 
exclusivament els alts 
càrrecs i electes pel que fa 
a l’establiment 
d’estàndards clars i 
proporcionats per a la 
prevenció de la corrupció i 
gestió dels conflictes 
d’interès 
 

 
Bona 

governança / 
ampliació de 

l’àmbit 
subjectiu 

 
Estimació 

 

 
 

 
Apartat II.4 b) «establir 
alts estàndards de 
conducta pel que fa als 
servidors públics 
 

 
Inclusió del «canal segur 
de denúncia» per a 
l’efectiva protecció de 
l’alertador 

 
Control/forma 
d’exercir les 

potestats 
administratives 

 
Estimació 

parcial 

  
Apartat 9.c) Posar a 
disposició canals 
alternatius per a 
denunciar [...] incloent 
quan sigui oportú, la 
possibilitat de denunciar 
de manera confidencial 
[...]» 
 

 
Inclusió del concepte 
denunciant de bona fe i 
protecció davant de 
represàlies directes o 
indirectes 

 
Precisió 

terminològica 

 
Estimació 

parcial 

 
 

 
Apartat 9. b)« establir 
normes clares i 
procediments per a la 
denúncia de sospites pel 
que fa a l’incompliment 
d’estàndards d’integritat i 
assegurar, [...] la 
protecció en dret i de 
facto contra tots tipus de 
tractaments injustificats 
com a resultat d’una 
denúncia de bona fe i 
per raons justificades.» 
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Inclusió pel que fa als 
líders ètics de temes 
formatius com l’accés a la 
informació pública i la 
transparència 
 

 
Bona 

governança/tra
nsparència 

 
Desestimació 

 

 
 

 

Ap. IV.13 « promocionar 

la transparència i el 

govern obert, incloent 

l’assegurament a l’accés 

a la informació.» 

 
Autonomia suficient pel 
que fa a l’estructura 
jeràrquica dels òrgans de 
control intern i de gestió 
de riscos 

 
Organització 

 

Estimació 

  
II.2 b) assegurar que tots 
els servidors públics, 
unitats o òrgans 
(incloent-hi els autònoms 
o independents) amb 
una responsabilitat 
central per al 
desenvolupament, 
implementació, 
compliment o control 
dels elements del 
sistema d’integritat [...] 
tinguin el mandat 
adequat  capacitat per a 
exercir les seves 
funcions. 
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 21. Consulta pública de la Secretaria General d’Afers 

Institucionals de la Comissió Europea sobre la proposta per a un 

registre de transparència obligatori 
 

Naturalesa Consulta pública 

Ens impulsor SGAI de la Comissió Europea  
Matèria Registre obligatori de transparència de la UE 
Data de presentació de les al·legacions  01/06/2016 
Text definitiu  Proposta d’acord interinstitucional sobre un registre de 

transparència obligatori de 28/9/2016, COM (2016) 627 
final, de 28 de setembre de 2016

11
 

Grau d’acollida  Tres al·legacions desestimades / quatre al·legacions 
estimades parcialment  

 

Al·legació de l’OAC Indicador Grau 
acollida 

Justificació 
de la 
institució 
promotora 

Ubicació en el text 

resultant12 

 
Ampliació dels principis que 
haurien de regir les relacions 
entre els representants 
d’interessos (lobbies) i els 
decisors públics (principis 
d’integritat i d’igualtat 
d’accés, a més del principi de 
transparència). 

 
Bona 

governança 
 

 
Desestimació 

  

 
Refinar les dades entrades al 
Registre (institucions 
fictícies) 

 
Control/publi

citat 

 
Desestimació 

  

 
Realitzar una aproximació 
més precisa en relació a la 
gestió dels conflictes 
d’interès, fent 
corresponsables als lobbistes 
quan aquests tinguin voluntat 
de contractar un exservidor 
públic, en la observança de 
les limitacions que puguin 
afectar al servidor públic en 
passar al sector privat i evitar 
per part dels lobbistes 
promeses de futures ofertes 
laborals. 

 
Control 

 
Estimació 

parcial 

  
Annex III, Codi de 
conducta h)«quan 
ocupin a antics diputats 
del Parlament Europeu, 
membres de la Comissió 
o personal de qualsevol 
de les tres institucions, 
hauran de respectar la 
obligació que tinguin 
aquestes persones de 
complir amb els requisits 
i les normes de 
confidencialitat després 
de sortir de la institució 
en la que hagin prestat 
el seus serveis [...]» 

                                                                 

 

11
 Les al·legacions presentades en el tràmit de consulta pública van portar a elaborar la proposta d’acord esmentada. El 

procediment continua en tramitació en aquest moment. Les dades relatives al grau d’acollida fan referència, doncs, a la 
incorporació dels suggeriments de l’Oficina en la proposta d’acord, atès això encara no es pot avaluar de  manera definitiva el 
grau d’acollida de les al·legacions. 

 

12
 En aquest punt es fa referència al text de la proposta d’acord esmentada.  
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Possibilitat d’admetre 
denúncies anònimes i la 
iniciació ex-officio d’una 
investigació per part de la 
Secretaria comuna del 
Registre de Transparència i 
atorgament a la secretaria 
d’amplis poders de verificació 
i d’inspecció 
 

 
Forma 
d’exercir les 
potestats 
administrativ
es 

 
Estimació 
parcial  

  
Apartat 1.2 Annex IV de 
la Proposta d’Acord ... 
«les investigacions 
podran obrir-se , bé com 
a conseqüència de la 
recepció d’una 
denúncia, bé per 
iniciativa pròpia de la 
Secretaria.» 

 
Configurar una definició més 
precisa de conductes 
sancionables evitant la 
utilització de conceptes 
jurídics indeterminats 
“comportament inapropiat”, 
“incompliment seriós”. 
 

 
Precisió 
terminològic
a 

 
 
Estimació 
parcial  

  
Annex IV estableix que 
la Secretaria podrà obrir 
una investigació quan 
arribi al seu 
coneixement un 
incompliment de normes 
de codi de conducta 
(annex III) que descriu 
els comportament a 
respectar per part de les 
entitats inscrites. 
 

 
La publicació dels noms de la 
organització hauria de ser 
una mesura proporcionada 
quan el procediment 
d’investigació hagi finalitzat i 
s’hagi resolt definitivament. 
 

 
Règim 
sancionador 

 
Desestimació 

  

 
Contemplar la prohibició 
expressa de mantenir una 
reunió amb aquells 
representants d’interessos no 
s’han inscrit al registre de 
transparència. 

 
Control 

 
Estimació 
parcial 

  
Apartat 6è del preàmbul 
«les tres institucions 
reconeixen la necessitat 
d’establir un Registre de 
Transparència obligatori 
de manera que 
determinades 
interaccions amb elles 
estan supeditades a la 
inscripció prèvia al 
registre, el que farà del 
registre una condició 
prèvia de facto per a la 
representació 
d’interessos i 
assegurarà que aquesta 
representació es dugui a 
terme de conformitat 
amb les normes i 
principis consagrats al 
codi de conducta.» 
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