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

El dia 13.05.2020 i dins el tràmit d’informació pública, l’Oficina Antifrau de 

Catalunya va presentar al·legacions a l’aprovació inicial del Reglament 

orgànic municipal davant l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro.  

 

El dia 22.07.2020, 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 31% d’acollida total i 

un 31% 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:  

 Revisió de les previsions relatives a la capacitat del Ple de decidir 

el caràcter secret del debat i la votació.  

 Difusió pública de la convocatòria de les sessions del Ple.  

 Previsió de l’enregistrament de les sessions del Ple i posada a 

disposició de la ciutadania de l’arxiu audiovisual.  

 Publicació dels esborranys de les actes de les sessions del Ple 

pendents d’aprovació.  

Legislació i Assumptes Jurídics 
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— Publicitat de les sessions dels altres òrgans de govern:  

 Caràcter públic de les sessions de les Comissions Informatives i 

Comissió Especial de Comptes. 

 Recordatori del caràcter públic de sessions de la Junta de Govern 

Local en aquelles decisions relatives a atribucions delegades pel 

Ple.  

 Publicació de tots els acords adoptats pel conjunt d’òrgans 

municipals de govern i administració, incloent-hi els decrets 

d’alcaldia. 

— Estatut de les persones que ocupen càrrecs electes: 

 Conflictes d’interès: 

1. Concreció de l’àmbit d’aplicació subjectiu de l’obligació de 

presentar les declaracions de béns i interessos d’acord amb 

l’estructura municipal. 

2. Reconeixement explícit del caràcter públic del Registre de 

declaracions de bens i interessos.  

3. Regulació de l’exercici del deure d’abstenció.  

4. Recordatori de les limitacions que regeixen en l’exercici 

d’activitats privades un cop acabat el mandat. 

 Dret d’accés a la informació: 

1. Revisió de la definició de les causes que permeten fonamentar 

la denegació d’una sol·licitud d’accés a la informació per a les 

persones que ocupen càrrecs electes per tal d’assegurar que 

tenen encaix a nivell legal. 

2. Reconeixement explícit del dret a l’obtenció de còpies de la 

informació sol·licitada per part de les persones que ocupen 

càrrecs electes.  
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2. INDICADORS 

A continuació es relacionen les matèries respecte de les quals l’Oficina 

Antifrau de Catalunya va presentar al·legacions, posant-les en relació amb 

el text aprovat definitivament: 

 

Indicadors  Disposicions Afectades 

Caràcter secret del debat del Ple  Article 14 

Difusió pública de la convocatòria  Article 9 

Enregistrament de les sessions del Ple  Article 25 

Publicació dels esborranys de les actes  Article 25 

Publicitat C. Informatives i C. Especial  Articles 59 i 63 

Competències JGL delegades del Ple   Article 42 

Publicació de tots els acords municipals  Inexistent 

Àmbit d’aplicació de les declaracions  Article 97.4 

Caràcter públic de les declaracions  Article 100 

Regulació del deure d’abstenció  Article 17 

Limitacions post-càrrec  Inexistent  

Definició causes de denegació de l’accés   Article 104 

Reconeixement del dret a obtenir còpies  Article 105 

 

 

3. GRAU D’ACOLLIDA  

D’acord amb el text aprovat definitivament, les al·legacions han tingut el 

següent grau d’acollida: 

 

Indicadors  S’han acceptat? 

Caràcter secret del debat del Ple  Sí 

Difusió pública de la convocatòria  Parcialment 

Enregistrament de les sessions del Ple  No 

Publicació dels esborranys de les actes  Parcialment 

Publicitat C. Informatives i C. Especial  No 

Competències JGL delegades del Ple   Parcialment 

Publicació de tots els acords municipals  No 

Àmbit d’aplicació de les declaracions  Parcialment 

Caràcter públic de les declaracions  No 

Regulació del deure d’abstenció  Sí 

Limitacions post-càrrec  No 

Definició causes de denegació de l’accés   Sí 

Reconeixement del dret a obtenir còpies  Sí 
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Percentatge de grau d’acollida 
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