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Informe resum  
 
Seguiment al·legacions 25/2019 
Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament Piera 

 

  

 

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

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

orgànic municipal davant l’Ajuntament de Piera, en data 15.10.2019 i dins 

el tràmit d’informació pública.  

 

El 24 de desembre 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 13 recomanacions a 

les disposicions esmentades, les quals han tingut un 38% d’acollida total i 

un 23% d’acollida parcial. 

  

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

al·legacions van ser les següents: 

 

— Publicitat de les sessions del Ple:  

 Difusió pública de la convocatòria de la convocatòria de les 

sessions del Ple. 

 Enregistrament en vídeo de les actes de les sessions del Ple, així 

com la posada a disposició de la ciutadania de l’arxiu audiovisual 

al web de manera permanent 

 Publicació dels esborranys de les actes de les sessions del Ple.  

— Publicitat de les sessions dels altres òrgans de govern.  

Legislació i Assumptes Jurídics 
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 Publicitat de les sessions de les Comissions Informatives i 

Comissió Especial de Comptes. 

 Recordatori que les sessions de la Junta de Govern Local són 

públiques quan es prenen decisions relatives a les atribucions 

delegades pel Ple. 

— Dotacions econòmiques als grups municipals. 

 Publicitat activa de les dotacions econòmiques a grups 

municipals. 

— Estatut dels càrrecs electes.  

 Conflictes d’interès. 

1. Desenvolupament dels conceptes “personal directiu” i 

“funcionaris de les corporacions locals amb habilitació de 

caràcter estatal que hagin estat proveïts mitjançant lliure 

designació en atenció al caràcter directiu de les seves funcions o 

a l’especial responsabilitat que assumeixin.” 

2. Regulació del deure d’abstenció. 

3. Deure d’abstenció en l’exercici de competències en matèria de 

contractació.  

4. Limitacions post càrrec.  

 Accés a la informació 

5. Termini per resoldre les sol·licituds d’accés a la informació dels 

càrrecs electes. 

6. Causes de denegació accés a la informació dels càrrecs electes. 

7. Dret a l’obtenció de còpies de la informació sol·licitada per part 

dels càrrecs electes. 

 

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: 
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Indicadors  Disposicions Afectades 

Difusió pública de la convocatòria  Articles 10 i 128 

Enregistrament en vídeo les actes  Article 22 

Publicació dels esborranys   Inexistent 

Publicitat C. Informatives i C. Especial   Articles 61, 67 i 112 

Recordatori sessions JGL  Article 112 

Publicitat activa de les dotacions   Article 74 

Desenvolupament dels conceptes  Articles 84 a 87 

Deure d’abstenció   Article 76 

Abstenció en contractació  Article 76 

Limitacions post càrrec   Inexistent 

Termini resolució accés a la informació  Article 93 

Causes de denegació  Article 92 

Dret a l’obtenció de còpia  Article 93 

 

 

3. GRAU D’ACOLLIDA  

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

 

Indicadors  S’han acceptat? 

Difusió pública de la convocatòria  sí 

Enregistrament en vídeo de les actes  no 

Publicació dels esborranys   no 

Publicitat C. Informatives i C. Especial   no 

Recordatori sessions JGL  no 

Publicitat activa de les dotacions   sí 

Desenvolupament dels conceptes  no 

Deure d’abstenció   parcialment 

Abstenció en contractació  parcialment 

Limitacions post càrrec  parcialment 

Termini resolució accés a la informació  sí 

Causes de denegació  sí 

Dret a l’obtenció de còpia  sí 
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Percentatge de grau d’acollida 
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