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Informe resum  
 
Seguiment al·legacions 2/2019 
Codi ètic i de conducta dels alts càrrecs de 

l’Ajuntament de Cunit 

 

  

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

 

L’Oficina Antifrau de Catalunya va presentar en data 26 de març de 2019 

al·legacions davant l’Ajuntament de Cunit, en relació amb el Codi ètic i de 

conducta dels alts càrrecs, dins el tràmit d’informació pública.  

 

En data 23 de maig de 2019, el Consistori de referència va aprovar 

definitivament aquesta disposició administrativa de caràcter general.  

 

En l’escrit d’al·legacions des de l’Oficina formulàvem 10 recomanacions, les 

quals han tingut un 40% d’acollida total i un 40% d’acollida parcial. 

  

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

al·legacions van ser les següents: 

 

— Àmbit d’aplicació 

— Conflictes d’interès  

— Normes de conducta: 

 Trobades amb grups d’interès  

 Incompatibilitats 

— Mecanismes de control intern: 

 Canals de denúncies 

 Òrgan de control 

Legislació i Assumptes Jurídics 
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 Revisió i actualització del codi 

 Difusió i formació 

— Règim sancionador 

— Aprovació, vigència i revisió  

2. INDICADORS 

 

A continuació es relacionen els indicadors per matèries respecte de les 

quals l’Oficina Antifrau de Catalunya va presentar al·legacions, posant-los 

en relació amb el text aprovat definitivament: 

 

Indicadors  Disposicions Afectades 

Àmbit d’aplicació  Article 2 

Conflictes d’interès  Article 5.2 

Trobades amb grups d’interès   Article 5.6 f) 

Incompatibilitats   Article 5.8 f) 

Canals de denúncies  Article 6.2 

Òrgan de control   Article 6.3 primer 

Revisió i actualització del codi  Disposició final primera 

Difusió i formació  Article 7.1 

Règim sancionador  Article 8 

Aprovació, vigència i revisió  Article 7.2 

 

3. GRAU D’ACOLLIDA  

 

Les al·legacions han tingut el següent grau d’acollida: 

 

Indicadors  S’han acceptat? 

Àmbit d’aplicació  No 

Conflictes d’interès  Si 

Trobades amb grups d’interès   Parcialment 

Incompatibilitats   No 

Canals de denúncies  Si 

Òrgan de control   Si 

Revisió i actualització del codi  Parcialment 

Difusió i formació  Si 

Règim sancionador  Parcialment 

Aprovació, vigència i revisió  Si 
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