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Informe resum  

 

Seguiment de les al·legacions 11/2020 

Reglament orgànic municipal de Vilobí d’Onyar 

 

  

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

El dia 27.07.2020 i dins el tràmit d’informació pública, l’Oficina Antifrau de 

Catalunya va presentar al·legacions davant l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar 

en relació amb el Reglament orgànic municipal.  

 

El dia 25.03.2021 el Consistori de referència va aprovar definitivament 

aquesta disposició administrativa de caràcter general. Així mateix va 

comunicar aquest fet a l’Oficina el dia 07.04.2021 junt amb el certificat de 

l’acord del Ple Municipal. 

 

En l’escrit d’al·legacions formulàvem 21 recomanacions a les disposicions 

esmentades, 10 de les quals han tingut una acollida total i 2 una acollida 

parcial. 

  

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

al·legacions van ser les següents: 

 

— En relació amb el dret d’accés a la informació pública per part de les 

persones que ocupen càrrecs electes recomanàvem:  

 Matisar l’afirmació que l’elaboració de documents, informes, 

relacions, llistats o qualsevol altre document de naturalesa 

anàloga és de caràcter discrecional. 

 Suprimir l’exigència de motivar la sol·licitud d’accés a la 

informació. 

Legislació i Assumptes Jurídics 
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 Revisar la legalitat de la introducció d’un termini addicional de 

deu dies hàbils per notificar la resolució. 

 Recordar que els membres de la corporació tenen dret a obtenir 

còpia de la documentació a la qual tenen accés.  

— En relació amb les eines de detecció dels conflictes d’interès 

recomanàvem: 

 Preveure els tràmits que cal seguir davant un incompliment dels 

deures de presentació, actualització o veracitat de les 

declaracions de béns i interessos, així com les eventuals 

conseqüències i responsabilitats derivades.  

 

 Aclarir l’àmbit d’aplicació subjectiu de l’obligació de declarar, en 

especial pel que fa al “personal directiu local.” 

— En relació amb les eines de gestió dels conflictes d’interès 

recomanàvem:  

 Establir el deure d’abandonar la sala quan es deliberi, voti, 

decideixi o executi algun assumpte en relació amb el qual existeix 

un motiu d’abstenció.   

 Recordar les limitacions que regeixen en l’exercici d’activitats 

privades un cop acabat el mandat dels càrrecs electes o el 

personal directiu de l’administració local. 

— En relació amb les dotacions econòmiques dels grups municipals 

recomanàvem: 

 Definir les destinacions admeses i advertir de les limitacions que 

les afecten. 

 Sotmetre les aportacions econòmiques als grups municipals a 

obligacions de publicitat activa.  

— En relació amb la publicitat de les sessions del Ple municipal 

recomanàvem:  

 Preveure l’obligació de difondre públicament la convocatòria del 

Ple mitjançant la publicació al tauler d’edictes i a la pàgina web 

municipals. 

 Regular la posada a disposició de la ciutadania de l’arxiu 

audiovisual de gravació de les sessions del Ple al web de manera 

permanent, i no només durant la retransmissió en directe.  
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 Preveure la publicació dels esborranys de les actes pendents 

d’aprovació, amb els advertiments corresponents.  

— En relació amb la publicitat de les sessions dels altres òrgans de govern 

municipal recomanàvem: 

 Estendre la publicitat de les sessions a les Comissions 

Informatives i la Comissió Especial de Comptes. 

 Recordar que les sessions de la Junta de Govern Local són 

públiques quan prenguin decisions relatives a les atribucions 

delegades pel Ple.  

— En relació amb les funcions de control del Ple recomanàvem recollir 

l’obligació que les sessions ordinàries tinguin una part específica 

dedicada al control de tots els òrgans de govern de la Corporació i que 

aquesta tingui substantivitat pròpia.  

— En relació amb la publicitat dels acords adoptats recomanàvem:  

 Establir la publicació tots els acords adoptats per la Junta de 

Govern Local.  

 Preveure publicació general de les resolucions d’Alcaldia.  

— En relació amb el dret de petició recomanàvem distingir clarament les 

comunicacions que constitueixen un exercici d’aquest dret fonamental, 

de les altres sol·licituds, queixes, felicitacions, suggeriments o 

reclamacions que es puguin presentar.  

— En relació amb els grups d’interès recomanàvem:  

 Adherir-se al Registre de grups d’interès de Catalunya o crear un 

registre municipal propi a aquests efectes, i distingir-lo clarament 

del Registre d’entitats. 

 Recollir l’obligació, per part de les autoritats i els càrrecs públics, 

de no rebre ni mantenir contacte, de manera directa o mediada, a 

qui, tenint la condició de grup d’interès, no estigui inscrit al 

Registre de grups d’interès de Catalunya, o eventualment, al 

registre municipal que es creï a aquests efectes. 
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2. INDICADORS 

A continuació reproduïm, de manera esquemàtica, les matèries respecte 

de les quals vam formular al·legacions, posant-les en relació amb el text 

aprovat inicalment: 

 

Al·legacions    Disposicions Afectades 

Matisar obligacions d’elaboració  Article 36 

Suprimir exigència de motivació  Article 38 

Revisar legalitat del termini addicional  Article 38 

Preveure dret a obtenir còpia  Article 39 

Incompliment presentació declaracions   Articles 51 a 55 

Aclarir l’àmbit d’aplicació subjectiu  Articles 51 a 55 

Deure d’abandonar la sala en abstenció   Article 61 

Recordar limitacions post-càrrec  Inexistent 

Definir destinacions admeses   Articles 89 

Publicitat activa de les dotacions   Articles 89 

Difusió pública convocatòria del Ple  Article 140.9 

Posada a disposició de la gravació   Article 122 

Publicació dels esborranys de les actes  Article 122 

Publicitat C. Informatives i de Comptes   Articles 127 i 128 

Publicitat delegacions JGL  Article 123 

Part de control en les sessions ordinàries  Articles 120 i 136  

Publicació de tots els acord de la JGL  Article 140 

Publicació de les resolucions d’alcaldia   Article 140 

Distinció clara del dret de petició  Article 141 

Previsió del Registre de grups d’interès  Articles 143 i 146 

Trobades amb els grups d’interès    Articles 143 i 146 

 

3. GRAU D’ACOLLIDA  

A partir del text de l’acord de Ple tramès per l’Ajuntament de Vilobí 

d’Onyar es pot cloure que les al·legacions han tingut el següent grau 

d’acollida: 

 

Al·legacions  S’han acceptat? 

Matisar obligacions d’elaboració  Sí 

Suprimir exigència de motivació  Sí 

Revisar legalitat del termini addicional  Sí 

Preveure dret a obtenir còpia  Sí 

Incompliment presentació declaracions   No 

Aclarir l’àmbit d’aplicació subjectiu  No 

Deure d’abandonar la sala en abstenció   Sí 
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Recordar limitacions post-càrrec  No 

Definir destinacions admeses   Sí 

Publicitat activa de les dotacions   No 

Difusió pública convocatòria del Ple  Sí 

Posada a disposició de la gravació   Sí 

Publicació dels esborranys de les actes  No 

Publicitat C. Informatives i de Comptes   No 

Publicitat delegacions JGL  No 

Part de control en les sessions ordinàries  No 

Publicació de tots els acord de la JGL  Parcialment 

Publicació de les resolucions d’alcaldia   Parcialment 

Distinció clara del dret de petició  Sí 

Previsió del Registre de grups d’interès  Sí 

Trobades amb els grups d’interès    No 

 

 

 
Representació gràfica de l’acollida. Font: elaboració pròpia. 
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