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Informe-resum  
Seguiment al·legacions 5/2019 
Reglament de participació ciutadana de Montornès 

del Vallès 

 
 

  

 

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

L’Oficina Antifrau de Catalunya va presentar al·legacions al Reglament de 

participació ciutadana de l’Ajuntament de Montornès del Vallès, en data 8 

d’abril de 2019 i dins el tràmit d’informació pública.  

 

El 3 d’octubre de 2019, l’esmentat Consistori va aprovar definitivament 

aquesta disposició administrativa de caràcter general.  

 

En l’escrit d’al·legacions des de l’Oficina formulàvem 11 recomanacions a 

les disposicions esmentades, les quals han tingut un 64% d’acollida total i 

un 9% d’acollida parcial. 

 

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

al·legacions van ser les següents: 

 

— Dret d’accés a la informació pública: 

 Creació d’un formulari electrònic senzill per a les sol·licituds 

d’accés a la informació pública.  

 Causes d’inadmissió de les sol·licituds d’accés a la informació 

pública diferents de les previstes a la Llei 19/2014, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

 En aparença, el termini establert per resoldre les sol·licituds 

d’accés a la informació contradiu les previsions de la Llei 19/2014. 

Legislació i Assumptes Jurídics 
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— Ús poc acurat del terme “petició” com a sinònim de sol·licitud.  

— Publicitat de les sessions del Ple: 

 Puntualització en matèria de protecció de dades sobre la 

regulació de les gravacions del torn obert de precs i preguntes.    

 Ampliació de la publicitat de les sessions a tots els òrgans 

municipals, amb l’única excepció de la Junta de Govern Local.  

 Introducció de l’obligació de difondre públicament la convocatòria 

i ordre del dia de les sessions del Ple. 

— Grups d’interès: 

 Puntualització dues qüestions de detall.  

 Obligació de no rebre a qui tenint la condició de grup d’interès no 

estigui inscrit al registre.  

— Sistema de garanties 

 Necessitat de concretar el règim de responsabilitats. 

 Desenvolupament reglamentari de la Comissió Redactora del 

Reglamentari i la possibilitat de reunir-se amb els responsables 

tècnics i polítics. 

 

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 

Formulari electrònic senzill   Article 4  

Tramitació sol·licituds d’accés  Article 4 

Termini resolució  Article 4 

Ús del terme “petició”  Articles 4 i 25 

Enregistrament precs i preguntes  Article 23 

Publicitat sessions altres òrgans  Inexistent 

Publicació convocatòria  Article 25 

Puntualització de detall  Article 54 

Obligació de no rebre no inscrits   Inexistent 

Règim de responsabilitats   Article 6 

Desenvolupament  Article 6 
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3. GRAU D’ACOLLIDA  

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

 

Indicadors  S’han acceptat? 

Formulari electrònic senzill   No 

Tramitació sol·licituds d’accés  Sí 

Termini resolució  Sí 

Ús del terme “petició”  Sí 

Enregistrament precs i preguntes  Sí 

Publicitat sessions altres òrgans  No 

Publicació convocatòria  Sí 

Puntualització de detall  Sí 

Obligació de no rebre no inscrits  No 

Règim de responsabilitats   Parcialment 

Desenvolupament  Sí 

 

Grau d’acollida 
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