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Aquesta Diputació, en sessió plenària que ha tingut lloc el dia24 de novembre de
2015, ha adoptat I'acord següent:

"PLE76/00005412015-DCIPEAH; Dictamen Cl Prom. Econ., Admin. i Hisenda;
Secretaria General (005): Resolució de les al'legacions formulades per I'Oficina
Antifrau i aprovació definitiva del Reglament Orgànic de la Diputació de Girona.

El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 17 de març de 2Q15, va aprovar
inicialment la modificació del Reglament Orgànic de la Diputació de Girona. Aquest
acord va ser objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona,
núm. 61, de 30 de març de 2015. A I'edicte esmentat es publiquen les
modificacions proposades i el text refós del Reglament orgànic resultant en el que
s'incorporen aquestes modificacions.

Dins del període d'al.legacions, I'Oficina Antifrau de Catalunya presenta un escrit
amb data 27 d'abril de 2015 (Rebut amb data 2910412015) en què exposa tota una
sèrie de consideracions que, a judici d'aqueixa oficina, caldria tenir en compte en el

redactat dels article 37, 37bis i 37ter del Reglament Orgànic, els quals, amb
caràcter general, pretenen dotar als preceptes esmentats d'un contingut més
concret i explícit, en consonància amb la legislació de la transparència estatal i

autonòmica.

En qualsevol, aquestes consideracions queden reflectides a I'informe elaborat per
la Secretaria General que, acte seguit i a efectes de motivació d'aquesta proposta

d'acord, es reprodueix tot seguit:
.,INFORME DE LA SECRETARIA GENERAL
El Ple d'aquesta Diputació, en sessió de data 17 de març de 2015, va aprovar
inicialment la modificació del Reglament Orgànic de la Diputació de Girona. Aquest
acord va ser objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona,
núm. 61, de 30 de març de 2015. A I'edicte esmentat es publiquen les

modificacions proposades i el text refós del Reglament orgànic resultant en el que
s'incorporen aq uestes modificacions.
Del total del contingut que configuren els canvis del Reglament orgànic, es
reprodueixen a continuació aquells preceptes que motiven el contingut de les
consideracions i al.legacions que, dins del període d'informació pública, presenta
l'Oficina Antifrau de Catalunya:
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"Article 37
Tots els membres de la corporació estan obligats a efectuar declaracions de béns i

d'incompatibilitats.
a) En tot cas, abans de la presa de possessió del càrrec.
b) Amb motiu del cessament del càrrec, a excepció que la causa que el produeixi
no ho permeti.
c) Durant el període del mandat, quan es modifiquin les circumstàncies de fet que
constin en les esmentades declaracions.
En el primer supòsit, la declaració s'haurà d'efectuar amb caràcter previ a la

formulació deljurament o promesa del càrrec.
En el segon supòsit, dintre dels 10 dies següents en què el Ple prengui raó del
cessament o en què finalitzi la duració del
mandat. En tot cas, en aquest últim supòsit, amb anterioritat a la constitució de la
nova corporació.
En el tercer supòsit, la declaració o, en el seu cas, declaracions, hauran d'efectuar-
se dintre del mes següent en què es produeixi la variació.
El règim previst en aquest article serà d'aplicació al personal a què es refereix el
número 2 de la Disposició Addicional Quinzena de la Llei 711985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases de Règim Local.
Article 37 bis
Lqs declaracions de béns patrimonials, de causes de possible incompatibilitats i

activitats, i de participació en societats i liquidació d'impostos s'inscriuran en
sengles Registres creats a I'efecte, la custòdia dels quals, sota la responsabilitat
del president o presidenta de la Diputació, exercirà el secretari o secretaria general
de la Diputació.
Article 37 ter
Les declaracions de béns patrimonials, de causes de possible incompatibilitat i

activitats i de participació en societats i liquidació d'impostos, es publicaran
anualment en la seu virtual o en la web de la Diputació de Girona.
El Registre de béns patrimonials, el de causes de possible incompatibilitat i

activitats i el de participació en societats i liquidació d'impostos susceptibles de
generar ingressos econòmics, tindrà caràcter públic i podrà ser consultat per
qualsevol ciutadà, major d'edat, prèvia sol'licitud efectuada a l'efecte, a través del
Registre general de la Diputació de Girona, que haurà de ser resolta per la
Presidència, en un termini màxim de 5 dies hàbils, entenent-se atorgada
I'autorització per silenci administratiu, si dintre dels 10 dies hàbils següents a la
finalització del termini, no es notifica res a I'interessat.
Malgrat això, les certificacions que podrà expedir el secretari o secretaria general
de la Diputació sobre dades d'aquest, solament podran ser sol'licitades pels
ciutadans amb les limitacions establertes per la legislació en matèria de
transparència i la de protecció de dades de caràcter personal, pels membres de la
corporació, pels Tribunals de Justícia, pel Tribunal o la Sindicatura de Comptes i

per altres organismes oficials."

En període d'informació pública i mitjançant ofici de data 27 d'abril de 2015
(Registre Oficina de Correus de Barcelona de 2910412015) el Director de l'Oficina
Antifrau de Catalunya (d'ara endavant OAC) presenta un ofici, al qual s'adjunta
I'escrit d'al.legacions que l'organisme esmentat presenta en relació al Text refós
del Reglament Orgànic inicialment aprovat (d'ara endavant. RODG) i pel que fa als
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articles 37, 37bis i 37ter que suposen alguns dels preceptes de què és objecte la
modificació d'aquest reglament.

a) Quant I'article 37 s'exposa que "les declaracions acostumen a imposar-se com
a eina de prevenció del conflicte d'interès, a /es persones que tenen la condicio
d'alt càrrec. En el cas que ens ocupa, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de /es
öases del règim local (LBRL), al seu article 75.7 predica el deure de formular
declaracions dels "representants legals, així com els membres no electes de la
Junta de Govern Local" (encara que aquest darrer incís, referent als membres no
electes de la Junta de govern local, perd senfrÏ amb la nova redacció de I'a¡ticle 23
LBRL, la Junta de Govern es composa tan so/s de persones que ocupen la
condició de càrrecs electes).
Tanmateix ¡, i de la mateixa manera que ho fa la LBRL, el darrer paràgraf de
l'a¡ticle 37 del RODG amplia aquest àmbit d'aplicacio del règim de declaracions al
personal referit al punt 2n de la DA 15a de la LBRL, és a dir, al personal directiu
local i als funcionaris de les Corporacions Locals amb habilitació de caràcter estatal
que, conforme a allò previst en I'a¡ticle 5.2 de la Disposició Addicional Segona de la
Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatuf 8âsic de l'Empleat P(tblic, desenvolupin en
les Entitats locals llocs que hagin estat provei'ts mitjançant lliure designació en
atenció al caràcter directiu de llurs funcions o a I'especial responsabilitat que
assumeixin."
Al marge de la convenient adequació del RODG al règim de declaracions previst a
la LBRL, fora necessari que aquesta coherència no operés per remissió a la llei
sinó que fos e/ RODG el que regulés expressament la referida ampliació subjectiva
i, alhora, fes l'esforç de definir-ne els conceptes jurídics indeterminats que
identifiquen aquest "personal de direcció loca| i el personal habilitat "proveit
mitjançant lliure designacio en atenció al caràcter directiu de llurs funcions", per tal
d'assolir així una major seguretat jurídica i concreció en aquest punt, tan reclamada
per la doctrina en aplicació de la DA 15a de la LBRL."

D'acord amb els termes expressats en aquesta consideració, es proposa la

modificació del darrer paràgraf de I'article 37 del RODG que, en lloc d'expressar:

"El règim previst en aquest article serà d'aplicació al personal a què es refereix el
número 2 de la Disposició Addicional Quinzena de la Llei 711985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases de Règim Local"

L'expressió que substitueix I'anterior és la següent:

2."E1 règim previst en aquest article també serà d'aplicació al personal a què es
refereix el número 2 de la Disposició addicional quinzena de la Llei 711985, de 2
d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, que comprèn:
- El personal directiu de la Diputació de Girona, els seus Organismes Autònoms,

Entitats Públiques Empresarials i Societats Mercantils participades
majoritàriament per aquesta Diputació.

- EIs funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional que
ocupin llocs de treball proveìTs mitjançant lliure designació."
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Pel que fa al propi article 37 s'exposa que 'El text proposat de I'a¡ticle 37 del
RODG omet cap a|lusió a quin ha de ser /'abasf del contingut materials de
cadascuna de /es declaracions que els membres de la Diputació han de presentar.
Ian so/s es refereix a què "fofs e/s membres de la corporació estan obligats a

efectuar declaracions de béns i d'incompatibilitats". Aquesta omissró haurà de ser
integrada amb /es previsions que al respecte imposa I'ordenament iurídic
d'aplicació."
En aquest sentit, d'aclarir i concretar els contingufs de /es respectives declaracions
a formular, convindria tenir present allò previst a I'afticle 75.7 de la LBRL, segons /a
qual, els representanfs /ocals han de formular /es segúents declaracions:
"Declaració sobre causes de possrö/e incompatibilitat isobre qualsevol activitat que

els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econômics. "
Aquesta declaracio hauria de ser interpretada i concretada per la norma en el sentit
més ampli contenidor de qualsevol càrrec, encara que no sigui remunerat, així com
activitats de representació o assessora ment en el sector públic o privat.
Alhora, proposem valorar la previsió d'ampliar el deure de declarar també aquelles
activitats desenvolupades i finides abans de I'ocupació del càrrec públic, dins d'un
període previ rellevant de mínim 5 anys.
Declaració dels seus béns patrimonials i de pafticipació en socrefafs de tot tipus,
amb informació de /es socrefats per elles participades i de /es liquidacions dels
impostos sobre la Renda, Patrimoni i, en elseu cas, Socrefafs."
De la mateixa manera que els continguts d'aquesta declaració pàtrimonial han
d'interpretar-se en el sentit més ampli d'abastir qualsevol informacions relafives a/s
béns, drets i obligacions patrimonials, valors o actius financers, pariicipacions
socrefânes i altres rnferessos i vincles socrefans, propis o indirectes, és a dir,

referents a determinats familiars. Aprofitant l'avinenfesa de la regulaciÓ en el
RODG, convindria que aquest concretés en aquest sentit la definició dels
continguts a declarar."

D'acord amb els termes expressats en aquesta consideració, es proposa la

modificació del primer paràgraf de l'article 37 del RODG que, en lloc d'expressar:
"Tots els membres de la Corporació estan obligats a efectuar declaracions de béns
i d'incompatibilitats. "

L'expressió que substitueix I'anterior és la següent:
1. "Els representants locals estan obligats a formular declaració sobre causes de
possible incompatibilitat i sobre qualsevol altra activitat que els proporcioni o pugui
proporcionar ingressos econòmics.
Així mateix, formularan declaració dels seus béns patrimonials i de la participació
en societats de tot tipus, amb informació de la participació en societats participades
i de les liquidacions dels impostos sobre la renda, patrimoni i, en el seu cas,
societats."

Quant al moment de presentar les declaracions, també regulat a I'article 37,
s'exposa: "El precepte analitzat respon a/s fres moments en què es necessari
presentar les declaracion s:
- D'Ltna banda, les declaraclons es slTuen en el si del control previ, al moment del

nomenament de càrrecs polítics ("abans de la presa de possessió del càrrec").
- D'altra, i afès que els conflictes d'lhferessos no se/npre es es posen de

manifest en el moment inicial de nomenament del càrrec públic, sinó que poden
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esdevenir-se amb posterioritat a aquest moment -/es sifuacions patrimonials o
personals dels membres /ocals es troben permanentment subiecfes a canvis-,
els instruments de control preventiu han de ser capaços de mantenir un
seguiment actualitzat de la informació, la qual cosa explica el deure d'actualitzar
e/s continguts de /es declaracions de béns i activitats, sempre que
s'esdevinguin modificacions en e/s fets declarats.

- Finalmenf, es necessari que tot règim jurídic prevegi l'exigència de presentar
les declaracions alfinalitzar de l'exercici del càrrec, ja sigui per cessament o per
expiració del mandat.

- Tanmateix, però, convé anotar que I'aft. 37 b) RODG, en descriure e/ supÖsrÏ
de declaració "amb motiu del cessament del càrrec", preveu una excepciÓ
ambigua l'abast i significació de la qual caldria concretar en la norma -"a
excepció que la causa que el produeixi(e/ cessament) no ho permeti", tenint en
compte que la resta de l'ordenament jurídic locals no fa al'lusió a aquesta
eventual excepció.

Aquesfs tres moments temporals en els que cal presentar les declaracions
responen al mandat imposat per I'aft. 75.7 LBRL, segons el qualS, "aquesfes

declaracions (...) es duran a terme abans de la presa de possessió, amb ocasio del
cessamenf i at final del mandat, així com quan es modifiquin les circumstàncies de
fet." I la tasca normativa del RODG consrsfex en recollir-los, alhora que concretar-
ne el moment o termini en què calformalitzar les declaracions.
Declaració post càrrec.
Amb caràcfer essencial convé apuntar que l'aft. 37 RODG oblida en el seu text fer
esment i regular la declaració que davant l'Oficina de Conflicfes d'mferessos
(prevista a l'article 15 LBRL) han de fer els membres e/ecfes que hagin ostentat
responsabilitats executives, en relació amb les activitats gue es dtspostn dur a
terme (amb caràcter previal seu inici), durant els dos anys següent a l'acabament
del seu mandat.
Aquesta declaració és actualment prevista i regulada a l'apañat 6è de l'art. 15 de la
Ltei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l'exercici de I'alt càrrec de I'Administracio
General de l'Estat, i és aplicable als membres /ocals que hagin ostentat
responsaöilitats executives, afesa la remissio que I'aft. 75.8 LBRL fa a l'art. I de la
Ltei 5/2006, de 10 d'abril, de Regulació dels Conflictes d'lnteressos dels Membres
del Govern i Alts Càrrecs de l'Administració General de I'Estat. Havent estat la Llei
5/2006 derogada per la Llei 3/2015, la remissió cal entendre-la feta a l'esmentat
afticle 15 d'aquesta darrera, d'acord amb el que estableix la DA 2a de la Llei
3/2015.
t)na major completesa del règim integral de les declaracions obligaria a què el
RODG se'n fes raó.
Declaració de "situació patrimonial"
Tampoc es fa esment en la nova versió proposada del RODG de la declaracio
indicativa de la situacio patrimonial dels alts càrrecs gue es preveu a I'afticle 56.2

de ta Ltei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informacio
pública i bon govern. Encara que a data d'avui aquesta Llei no es troba en vigor,
t'inici de la seva vigència és relativament imminent (pel que fa a/s ens integrants de
I'Administració local, estarà vigent el proper 1 de gener de 2016 -DF 4a Llei
19/2014-), per la qual cosa valdria la pena que el RODG s'hi referís i procedís,
alhora, a la necessària concreció de l'abast i contingut de la referida declaraciÓ,
respecte de la qual la Llei 19/2014 fan so/s es limita a fer-ne constar el deure de
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fer-ta púbtica, així com la interdicció d'incloure dades de localitzaciÓ ni d'altres
relacionades amb la privacitat i seguretaf dels titulars.
A aquesfs efecfes, convé tenir molt present que la declaració ha de tenir un ampli
àmbit subjectiu d'aplicació, afês que l'art. 4.1 b) de la Llei 19/2014 integra dins del
concepte d' "d'alt càrrec" al se¡yeide /es Administracions, directrius, d'acord amb el
que estableix la legislació de règim local", referència aquesta la concreció de la
qualvaldria la pena que aclarís, un cop més el propi RODG."

D'acord amb els termes expressats en aquesta consideració, es proposa la

modificació del tercer paràgraf de l'article 37 del RODG que, en lloc d'expressar:
" a) En tot cas, abans de la presa de possessió del càrrec; b) Amb motiu del
cessament del càrrec, a excepció que la causa que el produeixi ho permeti; c)
Durant el període del mandat, quan es modifiquin les circumstàncies de fet que

constin en les esmentades declaracions.
En el primer supòsit, la declaració s'haurà d'efectuar amb caràcter previ a la

formulació deljurament o promesa del càrrec.
En el segon supòsit, dintre dels 10 dies següents en què el Ple prengui raó del
cessameñt o en què finalitzi la duració del mandat. En tot cás, en aquest últim
supòsit, amb anterioritat a la constitució de la nova corporació.
En el tercer supòsit, la declaració o, en el seu cas, declaracions, hauran d'efectuar-
se dintre del mes següent en què es produeixi la variació.

L'expressió que substitueix l'anterior és la següent:
"Aquestes declaracions s'hauran d'efectuar en models aprovats pel Ple i es
presentaran:
a) En tot cas, abans de la presa de possessió del càrrec.
b) Amb motiu del cessament del càrrec, renúncia i a la fi del mandat.
c) Durant el mandat, quan es modifiquin les circumstàncies de fet o es produeixin

variacions respecte de les declaracions inicials."

En el supòsit a) la declaració s'haurà d'efectuar amb caràcter previ a la formulació
de jurament o promesa del càrrec.
En el supòsit b), dintre dels 10 dies següents a què el Ple prengui raÓ del
cessament, renúncia o que finalitzi el mandat i, en tot cas,amb anterioritat a la
constitució de la nova Corporació.
En el supòsit c), la declaració haurà d'efectuar-se dintre del mes següent a què es
produeixi la variació."

D'acord amb els termes expressats en aquesta mateixa conSideració, es propose
l'addició d'una darrer paràgraf a I'article 37 que expressarà el següent:
"Les declaracions s'hauran d'efectuar en els models aprovats pel Ple de la
Diputació i es presentaran:
a) Ambn motiu d'accedir al càrrec o al lloc de treball.
b) Amb ocasió del cessament, si es formula renúncia o quan finalitzi I'exercici del

càrrec per qualsevol altre motiu.
c) Sempre que es modifiquin les circumstàncies de fet o es produeixin variacions

respecte de les declaracions inicials.

En el supòsit a) la declaració s'haurà d'efectuar amb anterioritat a la incorporació
i/o presa de possessió.
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En el supòsit b) la declaració s'efectuarà en els 10 dies següents en què s'hagi
produiT el cessament, renúncia o que finalitzi l'exercici del càrrec per altres
circumstàncies.
En el supòsit c) la declaració s'efectuarà dins el mes següent de produir-se la
variació.

3. Les declaracions es presentaran personalment a la secretaria de la Diputació,
hauran de ser signada pel o per la titular de les dades davant el Secretari o

Secretària General, com a fedatari públic o persona en qui aquest delegui.

4.En acompliment de I'article 75.8 de la Llei 711985, de 2 d'abril, reguladora de les
Bases de Règim Local, els membres electes que en l'exercici de llur càrrec hagin
ostentat responsabilitats executives, queden subjectes a I'obligació de presentar
declaració davant l'Oficina de Conflictes d'lnteressos, que preveu I'art.. 15 de la Llei
312015, de 30 de març reguladora de I'exercici de l'alt càrrec de I'Administració
General de l'Estat."

Amb les modificacions introduïdes al redactat, I'article 37 queda redactat de la

següent manera:
1. "Els representants locals estan obligats a formular declaració sobre causes de
possible incompatibilitat i sobre qualsevol altra activitat que els proporcioni o pugui
proporcionar ingressos econòmics.
Així mateix, formularan declaració dels seus béns patrimonials i de la participació
en societats de tot tipus, amb informació de la participació en societats participades
i de les liquidacions dels impostos sobre la renda, patrimoni i, en el seu cas,
societats.
Aquestes declaracions s'hauran d'efectuar en models aprovats pel Ple i es
presentaran:
a) En tot cas, abans de la presa de possessió del càrrec.
b) Amb motiu del cessament del càrrec, renúncia i a la fi del mandat.
c) Durant el mandat, quan es modifiquin les circumstàncies de fet o es produeixin

variacions respecte de les declaracions inicials.
En el supòsit a) la declaració s'haurà d'efectuar amb caràcter previ a la formulació
de jurament o promesa del càrrec.
En el supòsit b), dintre dels 10 dies següents a què el Ple prengui raó del
cessament, renúncia o que finalitzi el mandat i, en tot cas, amb anterioritat a la
constitució de la nova Corporació.
En el supòsit c), la declaració haurà d'efectuar-se dintre del mes següent a què es
produeixi la variació.

2.El règim previst en aquest article també serà d'aplicació al personal a què es
refereix el número 2 de la Disposició addicional quinzena de la Llei 711985, de 2
d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, que comprèn:
- El personal directiu de la Diputació de Girona, els seus Organismes Autònoms,

Entitats Públiques Empresarials i Societats Mercantils participades
majoritàriament per aquesta Diputació.

- Els funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional que
ocupin llocs de treball proveits mitjançant lliure designació."

Les declaracions s'hauran d'efectuar en els models, aprovats pel Ple de la

Diputació i es presentaran:
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a) En motiu d'accedir al càrrec o al lloc de treball.
b) Amb ocasió del cessament, si es formula renúncia o quan finalitzi l'exercici del

càrrec per qualsevol altre motiu.
c) Sempre que es modifiquin les circumstàncies de fet o es produeixin variacions

respecte de les declaracions inicials.
En el supòsit a) la declaració s'haurà d'efectuar amb anterioritat a la incorporació
i/o presa de possessió.
En el supòsit b) la declaració s'efectuarà en els 10 dies següents en què s'hagi
produìt el cessament, renúncia o que finalitzi l'exercici del càrrec per altres

circumstàncies.
En el supòsit c) la declaració s'efectuarà dins el mes següent de produir-se la

variació.

3. Les declaracions es presentaran personalment a la secretaria de la DiputaciÓ,

hauran de ser signada pel o per la titular de les dades davant el Secretari o

Secretària General, com a fedatari públic o per sona en qui aquest delegui.

4. En acompliment de I'article 75.8 de la Llei 711985, de 2 d'abril, reguladora de les

Bases de Règim Local, els membres electes que en l'exercici de llur càrrec hagin

ostentat responsabilitats executives, queden subjectes a l'obligació de presentar
declaració davant I'Oficina de Conflictes d'lnteressos, que preveu I'art. 15 de la Llei

312015, de 30 de març reguladora de I'exercici de l'alt càrrec de l'Administració
General de l'Estat."

Quant els articles 37 bis i ter, I'OAF exposa que "Aquests dos preceptes venen a
donar resposta a la necessitat que els instruments legals de prevenció dels
conflictes d'interès i corrupció tinguin per objecte, entre altres, el d'aconseguir la

necessària transparència sobre la situació professional i patrimonial del seruidor
públic, així com obtenir, tan des d'un moment inicial, com també durant i després
|exercbi d'un càrrec púbtic, la informació precisa sobre l'eventual existència de
srïuacions generadores de confticte. La transparència sobre la situació protfessional

i coneixement d'informació precisa que permeti identificar I'existència de situacions
de conflicte en les persones servidores públiques.
Concretament, són dues /es ernes de publicitat i transparència que, en relació amb
les declaracions, es preveuen en el RODG:
Pubticació anual de /es declaracions. El primer paràgraf de l'article 37 RODG
reconeix el deure de publicar anualment les declaracions dels directius, habilitats
nacionals i càrrecs e/ecfes locals "en la seu vi¡flual o en el web de la Diputació de
Girona". (sic).
El precepte va recollir allÒ dþosaf al paràgraf 4¡t de I'article 75.7 LBRL, que
prescriu que "les declaracions anuals de béns i activitats seran publicades amb
caràcter anual (...)."
Tanmateix, però el RODG omet qualsevol referència a I'exigència imposada pel
mateix precepte de la LBRL, de publicar /es declaracions també "en tot cas en el
moment de la finalització del mandat, en e/s termes que fixi I'Estatut municipal."
El caràcter p(tblic del Registre. Afês que les declaracions de béns patrimonials, de
causes de possib/e incompatibilitats i activitats, i de participació en socrefafs i
liquidació d'impostos "s'inscriLtran en sengles Reglsfres creafs a I'efecte" (añ. 37 bis
RODG), llur contingut es beneficiarà de la publicitat registral inherent.
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En aquest sentit, el segon paràgraf de lbfticb 37 ter dr'sposa que "el Registre (...)
tindrà caràcter p(tblic i podrà ser consultat per qualsevol ciutadà (...)".
El caràcter públic de /es declaracions actua com un element dissuasiu enfront
eventuals temptacions il'lícites d'utilitzar I'exercbi del càrrec en profit propi, per la
qual cosa ha de ser prioritari I'accés a les informacions registrades: la publicitat
registral redunda en un augment de la confiança de la ciutadania en /es
institucions, en la constatacio d'alts nivells d'integritat en la majoria de càrrecs, en
I'evitació del sorgiment de conflictes d'interessos, i , en definitiva, en una més
satisfactòria capacitació de la ciutadania per a jutjar els rendimenfs dels seus
càrrecs i funcionaris ptiblics.
En relació amb el deure d'inscripció de /es declaracions i del caràcter públic dels
continguts registrals convé apuntar /es segûenfs oóseryacions o suggeriments:
(¡) Obse¡vem que a l'hora de prescriure aquest caràcter p(tblic, el precepte del

RODG úan so/s es refereix a un únic "el Registre" (singular), qLte sembla
abastir foús e/s continguts a declarar ("de béns patrimonials, el de causes de
possiö/e incompatibilitat i activitats i el de participació en soclefafs i
liquidacio d'impostos suscepfrb/e s de generar rngressos econÒmics), mentre
que |article 37 bis RODG feia referència a què les declaracions s'mscriuran
en sengles Reglstres creafs a I'efecte", és a dir, referint-s'hi en temes
plurals.
Catdria doncs esmenar aquesta incongruència en el RODG proposat, per
exemple, en el sentit d'enumerar, descriure i regular en el text de la norma
e/s regisfres que cal crear als efectes d'inscriure cadascuna de /es

declaracions.
A aguesfs efectes, convé tenir present el paràgraf 5è de l'article 75.7 LBRL,
que prescriu que les declaracions dels membres locals s'han d'inscriure en
e/s segtienfs Regrsfres d'múeressos, que tindran caràcter públic:
a) La declaració sobre causes de possrb/e incompatibilitat i activitats que

proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics, s'mscriurà en
el Registre d'Activitats constitui't en cada Entitat local.

b) La declaració sobre béns i drets patrimonials s'inscriurà en el Registre
de Béns Patrimonials de cada Entitat local, en e/s fermes que estableixi
ll ur respectiu estatut. "

(¡i) En qualsevol cas, el caràcter public ha de predicar-se de fofs e/s
continguts regrsfrals. declarats, tal i com sembla desprendre's
d'aquest segon PARAGRAF DE L'ART. 37 TER RODG, així com en
consonància amb l'explícita exigència de caràcter p(tblic que el
paràgraf 5è de l'a¡ticle 75.7 LBRL imposa (a diferència del que
succeeix amb els alts càrrecs de /a Generalitat de Catalunya, àmbit
en el qual tan so/s es preveu el caràcter p(tblic del registre
d'activitats -art. 1 4.4 Lleu 1 3/2005).

(iii) Tanmateix, el RODG estableix un règim d'accés als continguts
registrals respecte del que aquesta Oficina es permet formular-hi
alguna recomanaciÓ:

- El RODG exigeix per accedir als continguts registral el requisit de la
majoria d'edat, restricció aquesta que no entenem procedent, en
coherència amb la jurisprudència i amb /es //ers de transparència i
accés a informació p(tblica recentment aprovades, qLte, o bé no
imposen aquest requisit (és el cas de la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació p(tblica i bon
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govern de l'Estat), o bé exigeixen I'edat de 16 anys per accedir a

informació pública (Llei del Parlament 19/2014, de 29 de desembre,
de transparència accés a la informació pÚblica i bon govern).
En la regulació del procés per accedir als continguts registrals, el
RODG exigeix una prèvia sol'licitud a través del Registre general de
la Diputació de Girona. Alhora, atribueix la competència per resoldre
la sol'licitud a la Presidència, en un termini màxim de 5 dres hàbils, i
especifica que, en cas que "dintre dels 10 d9res hàbils següents a la
finalització del termini, no es notifica (la resolució) a l'interessaf,
s'entendrà atorgat per silenci administratiu l'accés.
At respecte entenem que, tret de I'exþència raonable de sol'licitud a
l'efecte, no procedeix configurar el dret a accedir a un registre de
caràcter públic com un procediment administratiu resolutori ad hoc,
com sí que ho seria el dret a accedir a informacions pÚbliques que
no consten en un registre de caràcter públic: I'accés als contingut
registrals ha de ser automàtic, per mandat legal, atesa la publicitat
incondicional de les dades registrades, de tal forma que no es tracta
aquest d'un dret subjecte de decisió administrativa.

En qualsevol cas, fins i tot acceptant que el dret a accedir al registre
p(tblic requereixi d'una resolució en cada cas, no seria peñinent
identificar l'objecte resolutori amb una "autorització", terme que
pressuposa una activitat de limitacio o policia de I'administraciÓ. La
resolució perseguiria, en úof cas, la finalitat d'estimar o no la
sol'licitud i, per tant, donar o denegar I'accés a /es dades sollicitades

A mode de proposta normativa alternativa a la proposada, suggerim
que el termini de 5 dres hàbils esfab/erfs operi per a la concessio
material o efectiva de I'accés a la informació registral sol'licitada.

En darrer lloc, la configuració del que sembla ser un silenci
administratiu (en aquest cas, positiu), no pot prendre com a base e/
transcurs d'un termini (/10 dies hàbils) que se suma o afegeix amb
posterioritat al termini per resoldre: /es exigències del dret
administratiu obligarien en tot cas a fer néixer un eventual acte
presumpte en el moment de l'expiració de I'estricte termini per a

dictar i notificar l'acte resolutori, i no en la finalització de cap altre
termini afegit amb posterioritat.

El precepte sembla presumir que I'accés a dades regrsfra/s s'ha de
safrsfeõ en el seu cas, mitjançant "ceñificacions que podrà expedir el
secretari o secretària general de la Diputació sobre dades" del
Registre.
Aquesta interpretació conduiria a l'error de restringir I'accés a la
informació p(tblica registralfan so/s a través d'un certificat, quan en
realitat l'accés ha de poder saflsfer-se, segons e/ cas, d'altres
maneres, per exemple, amb una còpia dels documenfs regisfrafs,
amb /es oportunes tècniques d'anonimització de dades que
corresponguin a cada cas.
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Quan el precepte comentat relaciona els subiecfes que poden
accedir al registre (membres de la corporació, els Tribunals de
Justícia, el Tribunal o la Sindicatura de Comptes i altres organismes
oficials), es refereix a més a qualsevol "ciutadans (encara que) amb
/es limitacions esfaó/erfes per la legislació en matèria de
transparència i la de protecció de dades de caràcter personal".
Al respecte, convé corregir l'error que compo¡ta fer al'lusiÓ al terme
"ciutadans": substantivament i principal, perquè el dret d'accés a
informacions públiques, d'acord amb /es //ers de transparència
referides, es predica de qualsevol persona o subiecte de dret, i no
només d'aquells que tinguin la condició iurídica limitada a una
ciutadania, vinculada a l'estat civil depenent del vei'natge civil; i
formalment, perquè el terme emprat, en gènere masculí, compofta
un ús sexrsfa del llenguatge.

Les limitacions aplicables a qualsevolaccés a informaciÓ pública ha
es troben recollides a /es //ers de transparència citades, i es clar que
s'apliquen també a l'accés dels continguts registrals. Tanmateix,
pero, ¡toti's que la referència al règim de "protecció de dades de
caràcter personal" ja es troba recollida, a mode d'ttna de /es
modificacions legals, a I'accés a la informació publica, en les lleis de
transparència.

En aquest sentit, la major o menor publicitat de /es dades
registrades dependrà en cada cas, de tal forma que serà més
controvertida quant més sensröles siguin doles dades que consten
en el registre. D'aquesta manera, I'accés reseruat en determinats
continguts busca conciliar la finalitat perseguida pel règim
d'incompatibilitats, de gestió de conflictes d'interessos, i el dret a la
intimitat.

En aquest punt es rellevant citarel que estableix la Llei 19/2013, en
relació amb la publicació activa de /es declaracions anuals de béns i
activitats dels representants locals, que estableix que "en qualsevol
cas, sbmetran les dades'relatives a la localitzaciÓ concreta dels
béns immobles i es garantirà la privacitat i seguretat de llurs titulars."

El Portal de transparència de la Generalitat Les noves L/ers
promulgades tant a I'Estat Espanyo com a Catalunya en matèria de
transparència contenen deures i previsions diverses que potencien i
promouen la transparència i publicitat en la gestiÓ del règim
d'incompatibilitats dels servrdors públics ¡, a mode d'eina per a la
gestió dels conflictes d'interessos. Aguesfs nous deures i exigències
van més enllà de les obligacions de transparència ia previsfes a

I'ordenament jurídic amb anterioritat.

Especialment la Llei 19/2014 ordena la inclusiÓ també en el Po¡tal de
transparència de la Generalitat, dels segtienfs continguts de
publicitat activa amb incidència en I'obiecte regulat pels aft. 37, 37
bis i37 ter RODG:
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(¡) Les reso/ucions sobre incompatibilitats dels alts càrrecs, en la
forma i condicions que es determini per reglament (art. 9.1
m)

(ii) Les reso/ucions dictades per l'òrgan competent per a instruir i
resoldre els expedients relatius a les declaracions d'activitats,
patrimonials i d'interessos dels alts càrrecs i a la inscripciÓ en
els registres correspo nent, en aplicaciÓ de la normativa sobre
incompatibilitats dels alts càrrecs (art. 11.1. d) -recordem
que en l'àmbit local inclou els membres e/ecfes, i també els
titulars o directius dels ens locals-.

En el mateix sentit ho recull Ia llei estatal bàsica 19/2013 (art. 8.1 g) i
h), respectivament).
Convé tenir present que la proposta de modificaciÓ del RODG no fa
cap al'lusió al Po¡íal de Transparència, instrument què es
fonamenten els deures de transparència activa dels ens públics -al
marge dels webs o seus institucionals, prevrsf i regulat a l'art. 5 Llei
19/2014-, omissró que creiem oportú esmenar, bé aprofitant la
modificació del RODG, bé en una altra iniciativa normativa de la
Corporació, afesa la importància d'aquest instrument integral de
publicitat activa."

Feta l'anterior descripció de les consideracions que remet I'OAF, en relació als
articles 37 bis i 37 ter del RODG, caldrà introduir el matís que, en quan a I'accés al
Registre de béns patrimonials, es conté en I'informe elaborat per en Josep Matas i

Balaguer, assessor d'aquesta Diputació en relació al compliment de les lleis de
transparència 1912013 (estatal) i 1912014 (autonòmica), en el qual es declara que
la Llei de transparència catalana declara d'accés públic la secció del registre
d'activitats, en canvi, la normativa de règim local catalana i el propi ROF estatal
(legislació sectorial a la què es remet la Llei 1912014) no consideren el registre
d'interessos obert a tots els ciutadans, sinó que exigeixen acreditar interès legítim i

directe. En qualsevol cas, aquest és un criteri que aquesta Secretaria assumeix i

que, per tant i a efectes il'lustratius, es considera oportú reproduir I'informe al qual
s'ha fet esment, a continuació:

"SOBRE LA PUBLICITAT DEL REGISTRE D'INTERESSOS
En relació a la incidència de les noves lleis de transparència sobre la publicitat del
registre d'interessos, procedim a formular les consideracions següents:
L'article 11.1.b de la L/ei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a

la informació pública i bon govern ha inclòs entre les obligacions de publicitat activa
la difusió de b) Les retribucions, indemnitzacions i drefes, les activitafs i e/s béns
dels membres del Govern, dels a/fs càrrecs de l'Administració pública i del personal
directiu dels ens públics, /es socrefafs, les fundacions i e/s consorcrs, i /es
indemnitzacions que han de percebre en deixar d'exercir el càrrec.
Més endavant la llei torna sobre aquesta qüestió indicant (article 56) que 1. Els alts
càrrecs esfan subT'ecfes al règim d'incompatibilitats i a les obligacions de declaració
d'activitats, de béns patrimonials i dlnferessos esfab/erfs per la legislació
específica.
2. El Registre de declaracions d'activitats és públic. L'accés als registres de /es
declaracions dels béns patrimonials i d'rhferessos es regeix per llur normativa
específica, sens perjudici de la qual s'ha de fer pública una declaració que indiqui la
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situació patrimonial dels alts càrrecs, que no n'ha d'incloure les dades de
locatització ni tes que siguin necessânes per a salvaguardar la privacitat i la
seguretat dels titulars.
De l'enunciat d'aquest segon article cal senyalar que els termes utilitzats no
concorden
amb la sistemàtica de la normativa de règim local. L'art. 56.2 diferencia dues
seccrons:
activitats (públic) i de béns i interessos (publicitat segons la normativa específica).
Provoca confusió l'ús del terme interessos perquè com és sabut el registre
d'interessos
no és una part sinó que és el conjunt de declaracions i es subdivideix en dues
seccions: activitats i béns (a més del Registre Especial de Béns Patrimonials).
La interpretació lògica i fonamentada en la normativa de règim local ens porta a
concloure que:
- El registre d'activitats serà públic (de lliure accés).
- La publicitat del registre de béns patrimonials és regirà per la normativa
específica.
En qualsevol cas, amb independència del que digui aquella normativa, s'haurà de
fer pública una declaració descriptiva de la situació patrimonial.
La normativa específica a la que ens remet el 56.2 per determinar la publicitat del
registre de béns (també fa remissió a la normativa específica I'article 8.1 de la Ley
1912013, de 9 de diciembre), és la següent:
- LleiT/1985, de 2 d'abril, reguladora de /es bases de règim local, art.75.7, 75.8 ¡

disposició addicionallS. No dóna pautes sobre publicitat de la informació.
- Text refós de la Ltei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, article 163. Fa referència únicament a la publicitat

del registre d'activitats, que queda obert a la consulta dels membres de la

corporació i de "fofes /es persones que acreditin un interès legítim i directe".
- Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de /es entitats locals
(ROF), aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, articles 30 a 32 i
dr'sposicro transitòria primera. Exigeix s'acrediti "la condición legal del interesado
legítimo directo".
Com a conclusió:
- La Llei estatal i la catalana de transparència incorporen el registre d'interessos a

les obligacions de publicitat activa.
- En relació a la publicitat del registre la Llei estatal fa remissió a la normativa
sectorial.
- La Llei catalana declara d'accés públic la secció del registre d'activitats. Fa

remissió a
la normativa sectorial pel què fa a la publicitat del registre de béns. Es d'aplicació
aquí la referència general de la Disp. Ad. 1a. 2dela Llei: remissió a la regulació en
normativa específica.
- La normativa de règim local catalana i el ROF no consideren el registre
d'interessos obert a tots els ciutadans, sinó que exigeixen acreditar interès legítim i

directe.
- Es manté la vigència dels preceptes de la normativa de règim local catalana pel
què fa a l'exigència d'interès legítim i directe per accedir al contingut íntegre del
registre de béns, atès que la Llei de transparència només fa referència a la
publicitat del registre d'activitats.
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- Un resum de la declaració al registre de béns s'ha de publicar en obert per donar
compliment a I'art. 56.2 de la Llei catalana, que exigeix fer pública informació
descriptiva de la "situació patrimonial dels alts càrrecs".

D'acord amb els termes expressats en aquesta consideració, es proposa la

modificació dels articles 37 bis i 37 ter que, en lloc d'expressar:

Article 37 bis
Les declaracions de béns patrimonials, de causes de possible incompatibilitats i

activitats, i de participació en societats i liquidació d'impostos s'inscriuran en
sengles Registres creats a I'efecte, la custòdia dels quals, sota la responsabilitat
del president o presidenta de la Diputació, exercirà el secretari o secretaria general
de la Diputació.

Article 37 ter
Les declaracions de béns patrimonials, de ceuses de possible incompatibilitat i

activitats i de participació en societats i liquidació d'impostos, es publicaran
anualment en la seu virtual o en la web de la DiputaciÓ de Girona.
El Registre de béns patrimonials, el de causes de possible incompatibilitat i

activitats i el de participació en societats i liquidació d'impostos susceptibles de
generar ingressos econòmics, tindrà caràcter públic i podrà ser consultat per
qualsevol ciutadà, major d'edat, prèvia sol'licitud efectuada a l'efecte, a través del
Registre general de la Diputació de Girona, que haurà de ser resolta per la
Presidència, en un termini màxim de 5 dies hàbils, entenent-se atorgada
l'autorització per silenci administratiu, si dintre dels 10 dies hàbils següents a la
finalització del termini, no es notifica res a I'interessat.
Malgrat això, les certificacions que podrà expedir el secretari o secretaria general
de la Diputació sobre dades d'aquest, solament podran ser sol'licitades pels
ciutadans amb les limitacions establertes per la legislació en matèria de
transparència i la de protecció de dades de cäràcter personal, pels membres de la
corporació, pels Tribunals de Justícia, pel Tribunal o la Sindicatura de Comptes i

per altres organismes oficials."

Els preceptes que substitueixen els anteriors són els següents
"Article 37 bis
Les declaracions de causes de possible incompatibilitat i activitats, així com les de
béns patrimonials i de participació en societats, s'inscriuran en el registre
d'interessos gue, atenent al diferent règim d'accés que correspon a la salvaguarda
de la informació que contindran, es configurarà en dues seccions:

- Secció 1a d'activitats.
- Secció 2a de béns patrimonials.

La custòdia del registre I'exercirà el Secretari o Secretària general, sota la
responsabilitat del President o Presidenta de la Diputació.

Al present Reglament orgànic s'incorporen com a annexes, els models de
declaració d'activitats i béns patrimonials que contenen les especificacions
determinades a l'article 32 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre pel qual
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals.
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L'Annex 1,1 comprèn la declaració dels membres electes, per
causes de possibles incompatibilitats i les activitats que
proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics.
L'Annex 1.2 comprèn la declaració del personal directiu ilo
habilitats estatals de lliure designaciÓ, per causes de possibles
incompatibilitats i les activitats que proporcionin o puguin
proporcionar ingressos econòmics.
L'Annex 2.1 comprèn la declaració dels membres electes, de béns
patrimonials.
L'Annex 2.2 comprèn la declaració del personal directiu i/o
habilitats estatals de lliure designació, de béns patrimonials.
L'Annex 3.1 Model per a publicació activitats
L'Annex 3.2 Model per a publicació resum situació patrimonial

Correspon al President o Presidenta de la Diputació la facultat de dictar
instruccions per a la complimentació dels models indicats

Article 37 ter
1. La Secció 1a del Registre referit a les declaracions de causes de possible

incompatibilitat i activitats que proporcionin o puguin proporcionar ingressos
econòmics, té caràcter públic (declaracions annexes 1.1, 1.2) i hi podrà
accedir qualsevol persona major de 16 anys, sense cap restricció, prèvia

sol.licitud que podrà presentar-se per qualsevol dels mitjans previstos per la
normativa de procediment administratiu, inclosos els telemàtics, amb
acreditació de la identitat de la persona sol'licitant.

2. La Secció 2a, referida als béns patrimonials i a la participació en societats
de tot tipus, amb informació de les societats participants i de les liquidacions
dels impostos sobre la renda i patrimoni(declaracions annexes 2.1,2.2), és
d'accés restringit a les persones que tinguin la condició legal d'interessats i

que acreditin interès legítim i directe, de conformitat amb I'article 32 del
Real Decret 256811986, de 28 de novembre pel qual s'aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Les sol.licitud efectuades a través del Registre General de la Diputació de

Girona hauran de ser resoltes per la Presidència i degudament notificades a

I'interessat, en un termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar des del segitent
al de la seva presentació.

Un cop transcorregut el termini indicat, l'interessat podrà considerar estimada la
seva petició per silenci administratiu positiu.

Qualsevol resolució que la Diputació dicti o notifiqui després d'haver finalitzat el

termini indicat, no enervarà l'estimació presumpta de la petició, a no ser que el

sentit de la resolució sigui el d'autoritzar la petició de I'interessat.

3. En acompliment del que determina l'art. 56.2 de la Llei 1912014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i

atenent les declaracions formulades i inscrites en el registre d'interessos, a

la seu electrònica (portal de transparència) de la Diputació, es publicaran
les activitats dels membres electes, personal directiu i funcionaris/àries
d'habilitació nacional de lliure designació, indicats a I'art. 37 del present
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Reglament, així com un resum de llur situació patrimonial en el que no
figuraran dades de localització ni les que siguin necessàries per a
salvaguardar la privacitat i la seguretat dels titulars (annexes 3.1,3.2).

4. L'accés al Registre d'interessos es podrà efectuar, igualment, des del Portal
de Transparència de la Diputació, que enllaçarà amb la seu electrònica de
la corporació i en el que figurarà el formulari electrònic per a I'exercici del
dret d'accés a la informació pública que preveu el Títol lll de la Llei 1912014,
de29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon
govern."

D'acord amb aquestes consideracions, la corporació a proposta de la Comissió
lnformativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda ACORDA:

PRIMER. Estimar parcialment I'escrit d'al'legacions presentades per part de
l'Oficina Antifrau de Catalunya, modificant el redactat dels articles 37, 37 bis i 37 ter
del Reglament Orgànic de la Diputació de Girona, d'acord amb els següents
continguts que segueixen l'rTerdel propi escrit d'al'legacions:

1) f\lnr{ifi¡a¡iÁ r{al Åarrar narÀnraf f'artinle ?7 del RôDG rìlre en llocde
d'expressar.
"El règim previst en aquest article serà d'aplicació al personal a quê es
refereix el n(tmero 2 de la Disposició Addicional Quinzena de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, reguladora de /es Eases de Règim Local'', haurà d'expressar:

El règim previst en aquest añicle també serà d'aplicació al personala què es
refereix el número 2 de la Drsposicro addicional quinzena de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, reguladora de /es Bases de Règim Local, que comprèn:

El personal directiu de la Diputació de Girona, e/s seus organismes
autònoms, entitats p(tbliques empresarials i societats mercantils
participades majoritàriament per aquesta Diputació
Els funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional
que ocupin llocs de treball proveïts mitjançant lliure designació."

2) [\/lnr{ifi¡a¡iÁ r{al nrirnar narÀnraf r{a I'article ?7 del RODG nlrê ên llnn

d'expressar: "Iofs e/s membres de la Corporació esfan obligats a efectuar
declaracions de béns i d'incompatibÌlitats.", haurà d'expressar:

"Els representants locals esfan obligats a formular declaració sobre causes
de possib/e incompatibilitat i sobre qualsevol altra activitat que e/s
proporcioni o pugui proporcionar ingressos econômics.
Així mateix, formularan declaració dels seus béns patrimonials i de la
pariicipació en societats de tot tipus, amb informació de la participació en
socrefafs pañicipades i de les liquidacions dels imposfos sobre la renda,
patrimoni i, en elseu cas, soclefafs. "

d'exþressar: " a) En fof cas, abans de la presa de possessió del càrrec; b)
Amb motiu del cessament del càrrec, a excepció que la causa que el

3)
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produeixi ho permeti; c) Durant el període del mandat, quan es modifiquin
les circumstàncies de fet que constin en les esmentades declaracions.
En el primer supôsi| la declaració s'haurà d'efectuar amb caràcter previ a la
formulació deljurament o promesa del càrrec.
En elsegon supôsi| dintre dels 10 dles següents en què el Ple prengui raó
del cessament o en què finalitzi la duració del mandat. En tot cas, en aquest
(tltim supÒsit, amb anterioritat a la constitucio de la nova corporaciÓ.
En el tercer supôsfi la declaració o, en e/ seu cas, declaracions, hauran
d'efectuar-se dintre del mes següent en què es produeixi la variaciÓ; haurà
d'expressar:

"Aquesfes declaracions s'hauran d'efectuar en models aprovats pel Ple i es
presentaran:

d) En tot cas, abans de la presa de possessió del càrrec.
e) Amb motiu del cessament del càrrec, renúncia i a la fi del mandat.
f) Durant el mandat, quan es modifiquin les circumsfàncies de fet o es

produeixin variacions respecte de /es declaracions inicials."

En etsupÒsrï a) ta declaració s'haurà d'efectuar amb caràcter previ a la formulaciÓ
de jurament o promesa del càrrec,
En et supôsrT b), dintre dels 10 dies següenús a què el Ple prengui raÓ del
cessamenf, ren(tncia o que finalitzi el mandat i, en tot cas,amb anterioritat a la
constitució de la nova Corporació."
En etsupösif c), la declaració haurà d'efectuar-se dintre del mes següent a què es
produeixi la variació."

4)
neràaral a l'article 37 o ue cYnrccqarà el seoi'rent'

"Les declaracions s'hauran d'efectuar en els models, aprovats pel Ple de

la Diputació i es presentaran:

d) En motiu d'accedir al càrrec o al lloc de treball.
e) Amb ocasió del cessament, si es formula ren(tncia o quan finalitzi

l'exercici del càrrec per qualsevol altre motiu.

0 Sempre que es modifiquin les circumstàncies de fet o es produeixin
variacions respecte de /es declaracions inicials.

En et supÒsff a) la declaració s'haurà d'efectuar amb anterioritat a la
incorporació i/o presa de possessió.
En el supòsit b) la declaració s'efectuarà en e/s 10 dies següenfs en què

s'hagi produi't e/ cessament, renúncia o que finalitzi l'exercici del càrrec
per altres circumstàncies.
En et suposit c) la declaració s'efectuarà dins elmes següent de produir-
se la variació.

3. Les declaracions es prese ntaran personalment a la secretaria de la
Diputació, hauran de ser signada pel o per la titular de /es dades davant
el Secretari o Secretària General, com a fedatari p(tblic o per sona en
qui aquest delegui.
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4. En acompliment de l'afticle 75.8 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de /es Eases de Règim Local, els membres e/ecfes que en
I'exercici de llur càrrec hagin ostentat responsabilitats executives,
queden subT'ecfes a I'obligació de presentar declaraciÓ davant I'Ofbina
de Conflictes d'lnteressos, que preveu I'añi. 15 de la Llei 3/2015, de 30
de març reguladora de I'exercici de l'alt càrrec de I'Administracio General
de I'Estat."

5) Modifieacions dels articles 37 bis i 37 ter. oue en lloc d'exoressar:

"Article 37 bis
Les declaracions de béns patrimonials, de causes de possió/e incompatibilitats i
activitats, i de participació en societats i liquidació d'imposfos s'mscriuran en
seng/es Regrstres creats a I'efecte, la custòdia dels quals, sofa la responsabilitat
det president o presidenta de Ia Diputació, exercirà el secretari o secretaria general
de la Diputació.

Article 37 ter
Les declaracions de béns patrimonials, de causes de possló/e incompatibilitat i
activitats i de participació en societats i liquidació d'imposfos, es publicaran
anualment en la seu virtual o en la web de la DiputaciÓ de Girona.
Et Registre de béns patrimonials, el de causes de possib/e incompatibilitat i
activitats i el de participació en societats i liquidació d'imposfos susceptibles de
generar rngressos econòmics, tindrà caràcter públic i podrà ser consultat per
qualsevol ciutadà, major d'edat, prèvia sol'licitud efectuada a I'efecte, a través del
Regrsfre general de la Diputació de Girona, que haurà de ser resolta per la
Presidència, en un termini màxim de 5 dres hàbils, entenent-se atorgada
l'autorització per silenci administratiu, si dintre dels 10 dies hàbils següents a la
finalització del termini, no es notifica res a l'interessat.
Malgrat aixÒ, les certificacions que podrà expedir el secretari o secretaria general
de la Diputació sobre dades d'aquest, solament podran ser so/'/ic,Iades pels
ciutadans amb /es limitacions esfab/ertes per la legislació en matèria de
transparència i la de protecció de dades de caràcter personal, pels membres de la
corporació, pels Tribunals de Justícia, pel Tribunal o la Sindicatura de Comptes i
per altres organismes oficl,a/s.'l hauran d'expressar:

"Article 37 bis

Les declaracions de causes de possible incompatibilitat i activitats, així com les de
béns patrimonials i de participació en societats, s'inscriuran en el registre
d'interessos que, atenent al diferent règim d'accés que correspon a la salvaguarda
de la informació que contindran, es configurarà en dues seccions:

- Secció 1a d'activitats.
- Secció 2a de béns patrimonials.

La custòdia del registre I'exercirà el Secretari o Secretària general, sota la
responsabilitat del President o Presidenta de la Diputació.
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Al present Reglament orgàn¡c s'incorporen com a annexes, els models de
declaració d'activitats i béns patrimonials que contenen les especificacions
determinades a l'article 32 del Real Decret256811986, de 28 de novembre pel qual
s'aprova el Reglament d'Organitzacio, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals.

- L'Annex 1.1 comprèn la declaració dels membres electes, per
causes de possibles incompatibilitats i les activitats que proporcionin
o puguin proporcionar ingressos econòmics.

- L'Annex 1.2 comprèn la declaració del personal directiu i/o habilitats
estatals de lliure designació, per causes de possibles
incompatibilitats i les activitats que proporcionin o puguin
proporcionar ingressos econòmics.

- L'Annex 2.1 comprèn la declaració dels membres electes, de béns
patrimonials.

- L'Annex 2.2 comprèn la declaració del personal directiu i/o habilitats
estatals de lliure designació, de béns patrimonials.
L'Annex 3.1 Model per a publicació activitats

- L'Annex 3.2 Model per a publicació resum situació patrimonial
Correspon al President o Presidenta de la Diputació la facultat de dictar
instruccions per a la complimentació dels models indicats

Article 37 ter

La Secció 1a del Registre referit a les declaracions de causes de possible
incompatibilitat i activitats que proporcionin o puguin proporcionar ingressos
econòmics, té caràcter públic (declaracions annexes 1.1, 1.2) ih¡ podrà accedir
qualsevol persona major de 16 anys, sense cap restricció, prèvia sol'licitud que
podrà presentar-se per qualsevol dels mitjans previstos per la normativa de
procediment administratiu, inclosos els telemàtics, amb acreditació de la
identitat de la persona sol'licitant.

2. La Secció 2a, referida als béns patrimonials i a la participació en societats de
tot tipus, amb informació de les societats participants i de les liquidacions dels
impostos sobre la renda i patrimoni(declaracions annexes 2.1 i2.2), és d'accés
restringit a les persones que tinguin la condició legal d'interessats i acreditin
interès legítim i directe, de conformitat amb I'article 32 del Real Decret
256811986, de 28 de novembre pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Les sol'licitud efectuades a través del Registre General de la Diputació de Girona
hauran de ser resoltes per la Presidència i degudament notificades a l'interessat,
en un termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar des del següent al de la seva
presentació.

Un cop transcorregut el termini indicat, I'interessat podrà considerar estimada la
seva petició per silenci administratiu positiu.
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Qualsevol resolució que la Diputació dicti o notifiqui després d'haver finalitzat el
termini indicat, no enervarà I'estimació presumpta de la petició, a no Ser que el
sentit de la resolució sigui el d'autoritzar la petició de I'interessat.

1. En acompliment del que determina I'art. 56.2 de la Llei 1912014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i

atenent les declaracions formulades i inscrites en el registre d'interessos, a la
seu electrònica (portal de transparència) de la Diputació, es publicaran les
activitats dels membres electes, personal directiu i funcionaris/àries d'habilitació
nacional de lliure designació, indicats a I'art. 37 del present Reglament, així
com un resum de llur situació patrimonial en el que no figuraran dades de
localització ni les que siguin necessàries per a salvaguardar la privacitat i la

seguretat dels titulars (annexes 3.1, 3.2).

2. L'accés al Registre d'interessos es podrà efectuar, igualment, des del Portal de
Transparència de la Diputació, que enllaçarà amb la seu electrònica de la

corporació i en el que figurarà el formulari electrònic per a l'exercici del dret
d'accés a la informació pública que preveu el Títol lll de la Llei 1912014, de29
de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern.

SEGON. Aprovar definitivament la modificació del Reglament Orgànic de la

Diputació de Girona el qual, un cop reflectides les modificacions introduTdes, tindrà
el contingut següent:
..REGLAMENT ORGÀNIC DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
T|TOL I - OBJECTE
Article 1

És objecte del present Reglament I'organitzacio i el funcionament dels òrgans de
govern de la Diputació de Girona, d'acord amb allò que disposa la Llei 711985,de2
d'abril.
TIToL II - ÒRcRI.Is DE LA DIPUTACIÓ
Article 2
Els òrgans bàsics de la Diputació són:

o President o presidenta
. Vicepresidents
. Junta de Govern
o Ple

Article 3
1. Els òrgans complementaris de la Diputació són:

. Comissions informatives

. Junta de portaveus

. Comissions especials

. Consell de Presidència

. Consell de Govern
2. No existirà cap òrgan complementari a la corporació que no es determini al

present Reglament.
TíTOL III - COMPETÈNCIES
Secció 1a. Del president o presidenta
Article 4
1. El president o presidenta és el representant legal de la Diputació i en dirigeix el

govern i I'administració.
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2. Correspon al president o presidenta:
a) Convocar dirigir i presidir les sessions dels òrgans col'legiats.
b) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres de titularitat o

assumits per la Diputació.
c) Disposar les despeses que es fixin a les bases d'execució del Pressupost

per a cada exercici econòmic, ordenar pagaments i rendir comptes'
d) El comandament superior del personal.
e) L'exercici d'accions judicials i administratives en cas d'urgència'
f) Contractar les obres i els serveis que no ultrapassin el 5% dels recursos

ordinaris del Pressupost ni el 50% del límit general per a la contractació
directa i, també, els actes preparatoris i d'execuciÓ que se'n derivin'

g) La concessió de llicències i permisos d'obres.
h) Ordenar la publicació i l'execució dels acords de la Diputació i fer-los

complir.
i) Les competències assignades a la Diputació per la legislació estatal o

l'autonòmica, no atribuïdes específicament a altres òrgans.
j) Totes aquelles no atribuïdes al Ple i a la Junta de Govern'
k) Aquelles que expressament li atribueixin les lleis.

Article 5
Quant als efectes previstos a I'apartat d) de I'article anterior, s'entendrà que el

comandament superior del personal comprèn, entre altres, les funcions següents,
les quals no es poden delegar:
a) Adoptar les mesures necessàries per coordinar totes les dependències
b) Nomenar funcionaris de plantilla i interins
c) Contractar el personal laboral
d) lncoar i resoldre expedients disciplinaris
Article 6
1. El president o presidenta podrà delegar comeses determinades i específiques

en els diputats. La delegació es farà per decret i es determinarà I'abast, el

contingut i les condicions de les atribucions delegades.
2. La funció delegada no podrà ser objecte de subdelegació. Els actes a què

donin lloc es consideraran dictats per l'òrgan que delega, el qual podrà eh
qualsevol moment revocar la delegació atorgada.

Article 7
El president o presidenta, per a I'exercici de les seves funcions, podrà disposar del

suport d'un gabinet, el cap o la cap del qual tindrà el caràcter de càrrec de
confiança.
Secció 2a. Dels vicepresidents
Article I
Els vicepresidents substituiran el president o presidenta en cas de vacant, absència
o impossibilitat, segons I'ordre de nomenament. Seran designats lliurement pel

president o presidenta d'entre els membres de la Junta de Govern.
Secció 3a. De la Junta de Govern
Article 9
1. La Junta de Govern serà formada pel president o presidenta i un nombre de

diputats no superior a la tercera part del nombre legal, nomenats i separats
lliurement pel president o presidenta, de la qual cosa informarà el Ple.

2. És competència de la Junta de Govern I'assistència al president o presidenta

en I'exercici de les Seves atribucions i, a més a méS, per delegació del Ple:

a) L'exercici d'accions judicials i administratives
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b) Designar representants en altres entitats i organismes
c) Contractar les obres i els serveis amb consignació al pressupost anual -

llevat dels supòsits reservats al presidenUa i al Ple- i també els actes
preparatoris i d'execució que se'n deriven

d) La tutela de patronats i d'òrgans de gestió indirecta, llevat de les matèries
reservades al Ple

e) La fixació de criteris per a I'atorgament de beques i de subvencions

0 La disposició de despeses no reservades al president o presidenta.
g) La concessió de béns o de serveis de durada no superior a cinc anys,

sempre que la quantia no arribi al 10o/o dels recursos ordinaris
h) L'aplicació del règim d'incompatibilitats
i) L'adopció d'acords en matèria d'amnistia
j) Aquelles altres competències que les lleis atribueixin al Ple ique es puguin

delegar.
3. Per delegació del president o presidenta, la Junta de Govern assumeix la

competència d'aprovació dels convenis de col'laboració amb altres ens, entitats
i organismes sempre que no superin els terminis i la quantia que, en matèria
de contractació, té atribult el Ple de la Diputació

4. La Junta de Govern assumirà l'estudi, I'informe o la consulta dels assumptes
no atribults a cap comissió informativa i que siguin competència del Ple i podrà

deliberar sobre matèries pròpies d'altres comissions informatives.
5. Seran públiques les sessions de la Junta de Govern, respecte dels punts de la

sessió en que actuï per delegació del Ple.
Secció 4a. Del Ple
Article 10
1. El president o presidenta i els diputats integren el Ple de la Diputació,
Les seves atribucions a part del control i la fiscalització dels òrgans de govern sÓn:

a) L'aprovació i la modificació del Reglament Orgànic.
b) La creació, modificació i dissolució de mancomunitats i altres entitats

associatives i també I'aprovació dels seus estatuts.
c) La transferència de funcions o activitats a altres administracions, com

també l'acceptació de les que es facin a favor de la Diputació.
d) La determinació dels recursos propis de caràcter tributari: I'aprovació i

modificació del pressupost; els reconeixements de crèdits d'anys anteriors
i I'aprovació del Compte General.

e) L'aprovaciód'ordenances.
f) La provincialització de serveis i la determinació de la forma concreta de

gestió.
g) L'aprovació d'operacions financeres o de crèdit i la resolució d'operacions

sobre quitació i espera superiors al 5o/o del Pressupost.
h) La concessió de béns o de serveis que superin el 10o/o del Pressupost o 5

anys de durada.
i) L'aprovació de plans i d'instruments urbanístics.
j) L'alienació i la cessió onerosa de béns.
k) La cessió gratuita de béns a altres administracions o institucions

públiques.
l) L'alteració de la qualificació jurídica de béns demanials.
m) L'aprovació de moció de censura al president o presidenta.
n) El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
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o) L'aprovació del pressupost i de les plantilles dels òrgans de gestió
indirecta.

p) La disposició de despeses plurianuals.
q) La contractació d'obres i de serveis que comportin despesa i durada

plurianual i, també, els actes complementaris id'execució que se'n derivin,
llevat que prèviament s'hagi declarat expressament el caràcter plurianual
de la despesa.

r) L'aprovació provisional de comptes.
s) El plantejament dels conflictes amb altres administracions,
t) L'organització, la disposició i la creació de serveis.
u) L'aprovació de plans i programes de caràcter provincial.

2. Així mateix seran competències del Ple en matèria de personal:
a) L'aprovació i la modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball.
b) La fixació de la quantia de les retribucions complementàries.
c) La separació del servei dels funcionaris de la corporació, llevat dels

habilitats de caràcter nacional.
d) La ratificació de l'acomiadament del personal laboral.

Secció 5a. De les comissions informatives
Article 11

1. Les comissions informatives són els òrgans permanents d'estudi, informe i

consulta d'aquells assumptes que hagin de ser sotmesos al Ple. També, per
delegació del president o presidenta, efectuaran el seguiment i la vigilància de
l'execució dels acords i de les resolucions que corresponguin a l'àrea de la

seva competència, així com emetran dictàmens en relació amb els assumptes
del seu àmbit si són de la competència de la Junta de Govern i si aquesta ho
requereix.

2. Tots els diputats tenen dret a participar en les comissions informatives,
representant el seu grup polític.

3. El Ple determinarà el nombre i els components de cada comissió informativa
amb criteri de proporcionalitat i també l'adscripció concreta, a proposta de la

Junta de Portaveus. Correspondrà al president o presidenta de la corporació la

designació dels presidents de les comissions informatives.
Article 12
Les competències que I'article 116 de la Llei 7 atribueix a la Comissió Especial de
Comptes seran assumides per la comissió informativa responsable de l'àrea
d'Hisenda.
Secció 6a. De la Junta de Portaveus
Article 13
La Junta de Portaveus serà l'òrgan d'assessorament de la Presidència quan
s'hagin d'adoptar decisions de caràcter corporatiu
Cada grup polític de la Diputació designarà un portaveu que el representarà i en
serà l'interlocutor. El president o presidenta i els portaveus integraran la Junta de
Portaveus.
Secció 7a. De les comissions especials
Article 14
Les comissions especials són òrgans de caràcter transitori que el president o
presidenta constituirà amb la finalitat d'elaborar estudis o de realitzar gestions
sobre un assumpte determinat. S'extingiran quan finalitzin els treballs pels quals
hagin estat creades.
Secció 8a. Del Consell de Presidència
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Article 14 bis
El Consell de Presidència estarà format pel presidenla i els vicepresidents/tes.
Les seves funcions seran:

a) Assistir, assessorar i donar suport al president/a en aquells aspectes
que afecten al govern de la Diputació.

b) Coordinar les actuacions de les diferents comissions informatives en
les seves respectives àrees.

Secció 9a. Del Consell de Govern
Article 14ler
El Consell de Govern estarà format pel president o presidenta, els vicepresidents i

pels diputats que la presidència, mitjançant decret, determini que en són membres,
donant-ne compte al ple.
Les seves funcions seran.

. Estudi, informe i consulta dels assumptes que han de ser sotmesos
als diferents òrgans de govern de la Diputació.de Girona.

. Coordinació de les actuacions dels òrgans de govern de la Diputació
de Girona.

TíToL IV - RÈGIM DE SESSIoNS
Article 15
1. El Ple de la Diputació farà sessió ordinària amb caràcter mensual en dates que

fixarà el president o presidenta. També farà sessions extraordinàries, que
podran ser urgents, prèvia convocatòria del president o presidenta, bé d'ofici o
a petició d'una quarta part del nombre legal de membres. La petició de sessió
extraordinària serà escrita amb justificació de motius i concretant els acords
que es proposin.

2. Les sessions del Ple seran públiques itindran lloc a la sala corresponent de la
seu de la Diputació. Tanmateix, podran reunir-se en altres indrets de la
demarcació territorial per raons d'interès públic.

Article 6
Les convocatòries del Ple seran trameses amb una antelació de dos dies hàbils,
llevat de les de caràcter extraordinari d'urgència.
La documentació referent als assumptes inclosos a I'ordre del dia serà a disposició
dels diputats, des del moment de la convocatòria, a la Secretaria General de la
corporació.
Article 17
Per tal que la constitució del Ple sigui vàlida es requereix I'assistència d'un terç del
nombre legal dels seus membres que mai no podrà ser inferior a tres.
En tot cas, I'assistència del president o presidenta i del secretari o secretària o dels
seus substituts legals és necessària.
Article 18
Els acords s'adoptaran per majoria simple, és a dir, més vots afirmatius que
negatius, llevat si es refereixen a matèries que legalment exigeixin un quòrum
especial.
En cas d'empat es votarà per segona vegada i si l'empat es manté decidirà el
president o presidenta amb el vot de qualitat.
Article I
La votació podrà ser:

. Ordinària: si no es produeix cap manifestació per afirmació tàcita i si
se'n produeix alguna a mà alçada.

. Nominal: quan el Ple ho acordi i cada diputat o diputada respongui
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en ser cridat.
. Secreta: quan es refereixi a matèries incloses a l'article 18.1 de la

Constitució.
Els diputats podran votar afirmativament, negativament i es podran abstenir.
L'absència d'un diputat o diputada durant la deliberació i votació d'un punt concret
es considerarà com a abstenció.
Article 20
La sessió plenària començarà i acabarà el mateix dia i els assumptes que no
s'hagin pogut tractar seran sotmesos a la sessió següent.
Només podran decidir-se les qüestions incloses a I'ordre del dia. Tanmateix, prèvia
votació del Ple en aquest sentit, serà procedent examinar temes d'urgència que no
constin a I'ordre del dia.
Article 21
El president o presidenta obrirà i clourà les sessions, dirigirà les deliberacions i

concedirà els torns d'intervenció. Cada grup tindrà dret a dos torns d'intervenció, a

càrrec del seu portaveu o del diputat o diputada que designi.
Les intervencions dels grups polítics als debats que se suscitin, s'efectuaran per
ordre invers al seu nombre de diputats.
El grup o grups polítics de l'equip de govern seran els últims en intervenir, i entre
ells se seguirà també el mateix ordre de menor a major nombre de diputats.
En el cas d'intervencions que no derivin d'iniciatives de govern, com ara mocions,
l'ordre d'intervenció dels grups s'efectuarà per ordre invers al seu nombre de
diputats.
El grup que, en el seu cas, hagi tingut la iniciativa farà la primera i l'última
intervenció, sens perjudici del dret del president o presidenta a tancar qualsevol
debat.
Les al.lusions o referències podran ser contestades en un torn addicional,
El president o presidenta podrà interrompre el debat quan l'exposició no se centri
en eltema o quan es produeixin expressions que puguin alterar l'ordre de la sessió.
Article 22
Abans de començar la deliberació d'un assumpte, qualsevol membre podrà
sol.licitar l'examen d'una qüestió prèvia si exposa el motiu en el qual es fonamenta.
El president o presidenta resoldrà i no hi podrà haver cap debat posterior.
Article 23
Els diputats que no assisteixin a les sessions sense causa justificada podran ser
sancionats pel president o presidenta en la forma que la llei determinarà.
Article 24
Els diputats podran presentar al Ple mocions i proposicions que hauran de ser
lliurades a la Secretaria amb l'antelació suficient. El president o presidenta decidirà
si s'han d'incloure a I'ordre del dia per tal que siguin debatudes. En tot cas
s'inclouran en la sessió ordinària següent.
També podran presentar esmenes o addicions als dictàmens, les quals seran
lliurades al secretari o secretària, com a mínim, vint-i-quatre hores abans de la
sessió.
Article 25
1. Els diputats tindran dret a presentar vots particulars en relació amb els punts

concrets sotmesos a examen, els quals es faran constar a I'Acta de la sessió.
2. Els assumptes quedaran sobre la taula a petició de qualsevol diputat o

diputada, llevat que el president o presidenta els declari d'urgència.
Article 26
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Finalitzat I'examen dels punts inclosos a I'ordre del dia, els diputats podran
presentar precs, preguntes o interpel'lacions que caldrà anunciar al president o
presidenta abans de la sessió ordinària i que es contestaran en el mateix acte o en
la sessió posterior.
Aräcle 27
1. El secretari o secretària i l'interventor o interventora prendran la paraula a

petició del president o presidenta quan calgui exposar normes legals, aclarir
conceptes o llegir documents.

2. Quan calguin informes tècnics el president o presidenta podrà requerir
I'assistència del cap o la cap de servei de l'àrea corresponent.

Article 28
El secretari o secretària aixecarà acta del contingut de la sessió, tant dels acords
presos com de les intervencions que, cas de no demanar-se expressament,
consistirà en un extracte o resum.
Article 29
La Junta de Govern farà sessió ordinària cada dues setmanes, en dies fixos i

determinats pel president o presidenta. La convocatòria serà tramesa en el mateix
termini assenyalat per les sessions plenàrtes.
Article 30
Les comissions informatives faran sessió ordinària un cop al mes, com a mínim, i

emetran informe sobre els dictàmens del seu àmbit que requereixin I'aprovació del

Ple.
El president o presidenta de la comissió assabentarà els seus membres de les
activitats i dels programes que conformen elfuncionament habitual de l'àrea.
Article 31
Les comissions informatives seran convocades pel seu president o presidenta amb
una antelació mínima de quaranta-vuit hores, qui trametrà alhora I'ordre del dia.
A fi que la seva constitució sigui vàlida cal un quòrum de tres membres a la primera
convocatòria. A la segona convocatòria, que tindrà lloc una hora després, podrà
fer-se la sessió amb I'assistència del president o presidenta i del secretari o

secretària, o del funcionari o funcionària que el substitueixi.
Article 32.
La convocatòria de la Junta de Portaveus correspon al president o presidenta per si

o a petició de qualsevol grup, i no requereix cap formalitat especial. Tampoc no
caldrà aixecar-ne acta de les reunions i els acords que s'hi adoptin podran
materialitzar-se en documents signats pels participants.
Article 33
El règim de funcionament de les comissions especials serà el que s'estableix per a
les comissions informatives.
TÍTOL V - ESTATUTS DELS MEMBRES ELECTES
Article 34
L Els diputats.des de la seva presa de possessió hauran d'acomplir les
obligacions i els deures inherents al càrrec i gaudiran dels honors, de les
distincions i dels privilegis que la llei estableixi.
2. També tindran dret a obtenir informació sobre els expedients i la

documentació pròpia de la Diputació, la qual serà sol'licitada a la Presidència.
Article 35
Suprimit
Article 36
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Els diputats amb dedicació exclusiva percebran retribucions consignades al
Pressupost de la corporació que seran incompatibles amb altres incloses en
pressupostos de I'administració pública o dels seus ens, organismes o empreses.
Article 37
Els representants locals estan obligats a formular declaració sobre causes de
possible incompatibilitat i sobre qualsevol altra activitat que els proporcioni o pugui
proporcionar ingressos econòmics.
Així mateix, formularan declaració dels seus béns patrimonials i de la participació
en societats de tot tipus, amb informació de la participació en societats participades
i de les liquidacions dels impostos sobre la renda, patrimoni i, en el seu cas,
societats.
Aquestes declaracions s'hauran d'efectuar en models aprovats pel Ple i es
presentaran:

a) En tot cas, abans de la presa de possessió del càrrec.
b) Amb motiu del cessament del càrrec, renúncia i a la fi del

mandat.
c) Durant el mandat, quan es modifiquin les circumstàncies de fet o

es produeixin variacions respecte de les declaracions inicials.
En el supòsit a) la declaració s'haurà d'efectuar amb caràcter previ a la formulació
de jurament o promesa del càrrec.
En el supòsit b), dintre dels 10 dies següents a què el Ple prengui raÓ del
cessament, renúncia o que finalitzi el mandat i, en tot cas, amb anterioritat a la
constitució de la nova Corporació,
En el supòsit c), la declaració haurà d'efectuar-se dintre del mes següent a què es
produeixi la variació.
2.El règim previst en aquest article també serà d'aplicació al personal a què es
refereix el número 2 de la Disposició addicional quinzena de la Llei 711985, de 2
d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, que comprèn:

- El personal directiu de la Diputació de Girona, els seus Organismes
Autònoms, Entitats Públiques Empresarials i Societats Mercantils
participades majoritàriament per aquesta Diputació.

- Els funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter
nacional que ocupin llocs de treball proveïts mitjançant lliure
designació."

Les declaracions s'hauran d'efectuar en els models aprovats pel Ple de la Diputació
i es presentaran:

a) En motiu d'accedir al càrrec o al lloc de treball.
b) Amb ocasió del cessament, si es formula renúncia o quan finalitzi

l'exercici del càrrec per qualsevol altre motiu.
c) Sempre que es modifiquin les circumstàncies de fet o es

produeixin variacions respecte de les declaracions inicials.
En el supòsit a) la declaració s'haurà d'efectuiar amb anterioritat a la incorporació
i/o presa de possessió.
En el supòsit b) la declaració s'efectuarà en els 10 dies següents en què s'hagi
produït el cessament, renúncia o que finalitzi I'exercici del càrrec per altres
circumstàncies.
En el supòsit c) la declaració s'efectuarà dins el mes següent de produir-se la
variació.
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3. Les declaracions es presentaran personalment a la secretaria de la Diputació,
hauran de ser signada pel o per la titular de les dades davant el Secretari o
Secretària General, com a fedatari públic o persona en qui aquest delegui.

3. En acompliment de I'article 75.8 de la Llei 711985, de 2 d'abril, reguladora
de les Bases de Règim Local, els membres electes que en I'exercici de llur
càrrec hagin ostentat responsabilitats executives, queden subjectes a

I'obligació de presentar declaració davant I'Oficina de Conflictes
d'lnteressos, que preveu I'art. 15 de la Llei 3/2015, de 30 de març
reguladora de I'exercici de I'alt càrrec de I'Administració General de I'Estat.

Article 37 bis
Les declaracions de causes de possible incompatibilitat i activitats, així com les de
béns patrimonials i de participació en societats, s'inscriuran en el registre
d'interessos que, atenent al diferent règim d'accés que correspon a la salvaguarda
de la informació que contindran, es configurarà en dues seccions:

- Secció 1a d'activitats.
- Secció 2a de béns patrimonials.

La custòdia del registre I'exercirà el Secretari o Secretària general, sota la

responsabilitat del President o Presidenta de la Diputació.
Al present Reglament orgànic .s'incorporen com a annexes, els models de
declaració d'activitats i béns patrimonials que contenen les especificacions
determinades a l'article 32 del Real Decret256811986, de 28de novembre pel qual
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals.

- L'Annex 1.1 comprèn la declaració dels membres electes, per
causes de possibles incompatibilitats i les activitats que
proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics.

- L'Annex 1.2 comprèn la declaració del personal directiu ilo
habilitats estatals de lliure designació, per causes de possibles
incompatibilitats i les activitats que proporcionin o puguin
proporcionar ingressos econòmics.

- L'Annex 2.1 comprèn la declaració dels membres electes, de béns
patrimonials.

- L'Annex 2.2 comprèn la declaració del personal directiu ilo
habilitats estatals de lliure designació, de béns patrimonials.

- L'Annex 3.1 Model per a publicació activitats
- L'Annex 3.2 Model per a publicació resum situació patrimonial

Correspon al President o Presidenta de la Diputació la facultat de dictar
instruccions per a la complimentació dels models indicats:
Article 37 ter
1. La Secció 1a del Registre referit a les declaracions de causes de possible

incompatibilitat i activitats que proporcionin o puguin proporcionar ingressos
econòmics, té caràcter públic (declaracions annexes 1.1, 1.2) i hi podrà accedir
qualsevol persona majorde 16 anys, sense cap restricció, prèvia sol'licitud que
podrà presentar-se per qualsevol dels mitjans previstos per la normativa de
procediment administratiu, inclosos els telemàtics, amb acreditació de la
identitat de la persona sol'licitant.

2. La Secció 2a, referida als béns patrimonials i a la participació en societats de
tot tipus, amb informació de les societats participants i de les liquidacions dels
impostos sobre la renda i patrimoni(declaracions annexes 2.1, 2.2), és d'accés
restringit a les persones que tinguin la condició legal d'interessats que acreditin
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un interès legítim i directe, de conformitat amb I'article 32 del Real Decret
256811986, de 28 de novembre pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Les sol.licitud efectuades a través del Registre General de la Diputació de Girona
hauran de ser resoltes per la Presidència i degudament notificades a I'interessat,
en un termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar des del següent al de la seva
presentació.
Un cop transcorregut el termini indicat, I'interessat podrà considerar estimada la

seva petició per silenci administratiu positiu.
Qualsevol resolució que la Diputació dicti o notifiqui després d'haver finalitzat el

termini indicat, no enervarà I'estimació presumpta de la petició, a no ser que el

sentit de la resolució sigui el d'autoritzar la petició de I'interessat.
3. En acompliment del que determina I'art. 56.2 de la Llei 1912014, de 29 de

desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i

atenent les declaracions formulades i inscrites en el registre d'interessos, a la
seu electrònica (portal de transparència) de la Diputació, es publicaran les
activitats dels membres electes, personal directiu i funcionaris/àries
d'habilitació nacional de lliure designació, indicats a I'aft. 37 del present
Reglament, així com un resum de llur situació patrimonial en el que no figuraran
dades de localització ni les que siguin necessàries per a salvaguardar la
privacitat i la seguretat dels titulars (annexes 3.1, 3.2).

L'accés al Registre d'interessos es podrà efectuar, igualment, des del Portal de
Transparència de la Diputació, que enllaçarà amb la seu electrònica de la

corporació i en el que figurarà el formulari electrònic per a I'exercici del dret d'accés
a la informació pública que preveu el Títol lll de la Llei 1912Q14, de29 de desembre,
de Transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Article 38
Quant al règim d'incompatibilitats s'aplicarà la normativa general i la continguda a

les disposicions en matèria de contractació.
Article 39
Els membres de la Diputació s'abstindran de prendre part a les deliberacions,
votacions i decisions afectades per causa d'incompatibilitat. La seva actuació en

aquests casos comportarà la invalidesa dels actes on hagin intervingut.
Article 40
Els diputats per portar a terme la seva actuació corporativa constituiran grups en
funció del partit o de la coalició politica que representin.
No es podrà pertànyer simultàniament a més d'un grup, ni constituir grups diferents
integrats per diputats que pertanyin a una mateixa llista electoral.
Si hi ha un únic diputat o diputada que representi un partit o una coalició gaudirà de
les mateixes consideracions d'un grup.
Article 41
La constitució dels grups de diputats es comunicarà per escrit a la presidència de la
Diputació, i es farà constar el nom dels membres, la designació d'un d'ells com a
portaveu itambé la del seu substitut.
La Diputació posarà a disposició dels grups polítics els mitjans necessaris per tal
que puguin desenvolupar la seva activitat
Arlicle 42
El president o presidenta haurà d'autoritzar les absències dels diputats fora de la
demarcació territorial provincial, per tal que puguin justificar la no-assistència a les
sessions i, si escau, les indemnitzacions a percebre per I'exercici del càrrec.
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TÍTOL VI - DEL PERSONAL DIRECTIU
Article 43
Es podrà nomenar personal directiu que no tingui la condició de funcionari, en

atenció a les característiques específiques de les funcions assignades als òrgans
directius de la Diputació de Girona.
TITOL VII - DEL PERSONAL EVENTUAL
Article 44
El personal eventual que forma part de la plantilla de la Diputació de Girona podrà

ser assignat, amb caràcter funcional, a d'altres serveis o departaments de
I'estructura pròpia de la Diputació de Girona, amb caràcter excepcional."

TERCER. Crear el registre d'interessos de la Diputació de Girona, que substituirà
l'existent, i quedarà dividit en dues seccions:

Secció 1a: Activitats.
Secció 2a. Béns Patrimonials.

QUART. Aprovar els models de declaracions sobre causes de possible
incompatibilitat i activitats sobre béns i drets patrimonials que s'adjunten com a

annexos 1.1, 1.2,2.1,2.2, al present acord, així com els models resums per a
publicació (annexos 3.1, 3.2.).

CINOIJÈ. Disposar que la custòdia i la gestió del Registre d'interessos dels
membres de la Diputació de Girona, personal directiu i funcionaris amb habilitació
de caràcter nacional de lliure designació, s'efectuï des de la Secretaria General de
la Diputació.

SISÈ. Determinar que el Registre d'interessos i els models aprovats entrin en vigor
I'endemà de la publicació del present acord.

A efectes de complimentar les obligacions de publicitat determinades per la Llei
1912014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern; atès que els nous models incorporen més dades respecte dels anteriors i

que s'afegeixen al Registre d'lnteressos les declaracions del personal directiu i dels
funcionaris/àries d'habilitació nacional de lliure designació, serà necessari que tots
els subjectes obligats, segons I'art. 37 del Reglament Orgànic aprovat, presentin
noves declaracions (models 1.1,1.2,2.1 i 2.2), abans del dia 15 de desembre de
2015.

SETÈ. Crear el Registre Especial de Béns Patrimonials de la Diputació de Girona,
previst per I'art. 75.7 de la Llei 711985, de 2 d'abril, de bases del règim local, que te
per finalitat que aquells regidors electes que vegin amençada la seva seguretat
personal i la dels seus béns o negocis, la dels seus familiars o socis, o persones
amb les qui tinguin relació professional, puguin realilzar les seves declaracions de
forma reservada, davant el Secretari o Secretària General de la Diputació.

VUITÈ. Deixar sense efecte qualsevol acord que contradigui o s'oposi als anteriors.

NOVÈ. Facultar tan àmpliament com sigui necessari, el President de la Diputació
de Girona, per a I'adopció de qualsevol resolució per al desenvolupament dels
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acords adoptats i, concretament, per a I'aprovació de les instruccions de
funcionament del sistema de gestió del Registre d'interessos i de la creació dels
fitxers i els continguts de les bases de dades que en resultin.

DESÈ. Traslladar el present acord a I'Oficina Antifrau de Catalunya, per a
constància i coneixement.

Us ho trasllado per al vostre coneixement

- ec,relêr7e

tfs c$d"
rdi Batllori i Nouvilas

Secretari general

Girona, 1 de desembre de 2015
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D'OBRES, SERVEIS O SUBMINISTRAMENTS, QUALSEVOT QUE SIGUI LA SEVA NATURALESA,
coNcERTADES AMB EL sEctoR púeLtc ESTATAL, AUToNoMlc o LocAL

Empresa NIF Participació 'lltular Parentiu

E R". 
" 

declarar en aquest epigraf

B4

Organ isme/Em presa Domicili social NIF Activitat Càrrec

s.5.

8.6 OBSERVACIONS, ACLARIMENTS O AMPLIACIó DE DADES

C) Em comprometo a modificar la present declaració durant el període de l'actual mandat representatiu,
realiÞant les declaracions complementàries necessàries per consignació de les variacions que es
produeixin en el Registre d'Activitab de la Diputació de Girona

Girona,

El/La declarant,

DILIGÈNCIA: per fer constar que la present declaració de causes de
possible incompatibilitat i activitats que proporcionin o puguin
proporcionar ingressos econômics, formulada en acompliment del que
disposa I'art.75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del règim
local, ha estat signada, davant meu i en la data que s'hi indica, pel
d¡putat/ada

Ho certifico,
El secretari/ària general

D'acord amb l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, s'informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en el fiüer
del registre d'interessos, el responsable del qual és la Diputació de Girona i seran tractades amb la
finalitat de mantenir actualitzat el registre d'interessos d'activitats i LËns patrimonials.
lgualment s'informa a les persones titulars de les dades que podran exercir els drets d'acés, rectif¡cació,
cancel.lació i oposició en els termes i amb les condicions establertes a la llei, dirigint un escrit adreçat al
President de la Diputació de Girona, amb indicació expressa de les actuacions a realitzar
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Annex 1.2

REG ISTRE o'lNTERESSOS: 1 a CAUSES DE POSST BLE NCOMPAT IB LI TAT I SOBRE
TS QUE PROPORCIONIN o PUGU IN PROPORCIONAR INGRESSOS ECONO MICS

DADES IDENTIFICATIVES

Càrrec

Nom i cognoms

Data presa possessió/

accés al càrrec

DNI

MOTIU DECLARACIó

Presa de possessió / accés al càrrec n Cessament Variacions n

En compliment del que disposa l'article 75.7 de la Llei reguladora de les bases del règim local, formulo la

següent

DECLARACIó

A) Que no estic incurs/a en cap causa d'incompatibilitat de les previstes en la legislació vigent

B) Que a continuació detallo els càrrecs i les activitats que desenvolupo i/o les que em poden proporcionar

lngressos econòmlcs:

8.1 ACTIVITATS PÚBLIOUES

B 1 1 cÀRREcs QUE EXERCEIX AMB CARÀCTER INSTITUCIONAL O PER ALS QUALS HA ESTAT

DESIGNAT/DESIGNADA PER LA SEVA CONDICIO, AMB CARÀCTER UNIPERSONAL YO EN ÒRGANS

COL.LEGTATS D|RECT|US o oONSELLS D'ADMINISTRACIÓ, oRGANISMES UO EMPRESES DE

CAPITAL PUBLIC

Organisme Cànec

n R". . declarar en aquest epigraf

8.2 ALTRES ACTIVITATS PÚBLIQUES I CÀRRECS INSTITUCIONALS

B 2 .1 LLOCS PROFESSIONS O ACTIVITATS

Orgarìisme / Empresa Pública / Fundació Lloc/professió

E R"" , declarar en aquest epígraf

8.2.2 CÀRRECS EN CAMBRES O COL LEGIS PROFESSIONALS

Corporació Càrrec

E R"= 
" 

declarar en aquest epigraf
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8.2.3 pERcEpcló oE pENStoNS DE DRETS PASSIus o DE LA SEcURETAT soclAL

Organisme pagador Concepte

f] R"" 
" 

declarar en aquest epigraf

8.2.4 ALTRES CÀRRECS INSTITUCIONALS

Organ Càrrec

E R"" , declarar en aquest êpigraf

8.3 ACTIVITATS PRIVADES

B 3 1 ACTIVITATS PER COMPTE PROPI

Empresa Domicili social NIF Activitat empresa Càrrec

E R"" 
" 

declarar en aquest epigraf

8.3 2 ACTIVITATS PER COMPTE D'ALTRI

Empresa Domicili social NIF Activitat empresa Cànec

f]R"" 
" 

declarar en aquest epígraf

B 3 3 EXERCICI DE CÀRRECS AMB FUNCIONS DE DIRECCIÓ, REPRESENTACIÓ O
ASSESSORAMENT DE SOCIETATS MERCANTILS I CIVILS, FUNDACIONS I CONSORCIS AMB
FINALITAT LUCRATIVA.

SocietaUFu ndació/Consorci Domicili social NIF Activitat Càrrec

! R"" 
" 

declarar en aquest epigraf

8.3.4 CÀRRECS I/O PARTICIPACIÓ SUPERIOR AL 1O % EN EL CAPITAL DEL/DE LA DECLARANI
CÒNJUGE o PERSoNA VINoULADA AMB ANÀLoGA RELACIÓ DE CONVIVÈNCIA EFECTIVA
DESCENDENTS SOBRE ELS QUALS S'Ð(ERCEIXI LA REPRESENTACIO LEGAL, EN EMPRESES
D'OBRES, SERVEIS O SUBMINISTRAMENTS, QUALSEVOL QUE SIGUI LA SEVA NATURALESA,
CONCERTADES AMB ELSECTOR PÚBLIC ESTATAL, AUTONÒMIC O LOCAL

Empresa NIF Participació Ïitular Parentiu

f] R"" 
" 

declarar en aquest epígraf
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8.4.

Organ isme/Empresa Domicili social NIF Activitat Càrrec

8.5.

8.6 OBSERVACIONS. ACLARIMENTS O AMPLIACIó DE DADES

C) Em comprometo a modificar la present declaració durant el periode de l'actual mandat representatiu,
realiÞant les declaracions complementàries necessàries per consignació de les variacions que es

produeixin en el Registre d'Activitab de la Diputació de Girona.

Girona,

El/La declarant,

DIL IG per fer constar q ue la present declaració de causes de
possible incompati bilitat activitats que proporcronrn o pugurn Pfoporcronar

tngfessos economlcs, formulada en acom pliment del q ue disposa l'art.

75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del règim local' ha estat
signada, davant meu i en la data que s'hi indica, pel diputaUada

Ho certifico,
El secretari/ària general

D'acord amb I'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de

caràcter personal, sinforma a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en el fiBer
del regisire d'interessos, el responsable del qual és la Diputació de Girona i seran tractades amb la

finalitat de mantenir actualitzat el registre d'interessos d'activitab i hÉns patrimonials.

lgualment s'informa a les persones titulars de les dades que podran exercir els drets d'accés, rectificació,

úncel.lació i oposició en els termes i amb les condicions establertes a la llei, dirigint un escrit adreçat al

President de la Diputació de Girona, amb indicació explessa de les actuacions a realitzar.
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Annex 2.1
Memþres electes

REGISTRE D'INTERESSOS: PATRIMONIALS2a

DADES IDENTIFICATIVES

Nom i cognoms

Mandat representatiu

Electe per l'Ajuntament
de

Anys Llista electoral

Partit judicial

DNI

MOTIU DECLARACIó

Presa de possessió E cessament f] Variacions n

En compliment del que disposa I'article 75 7 de la Llei reguladora de les bases del règim local, formulo la
següent

DECLARACIó

A) BÉNS IMMoBLES: (Pisæ, cases, locals, aparcaments, terrenys, sòl agrícola i anàlegs).

E R." 
" 

declarar en aquest epigraf

B) BÉNS MOBLES

8.1) VEHTCLES

Marca imodel Data/any adquisició

n R"" 
" 

declarar en aquest epigraf

8.2) VALORS REPRESENTATIUS DE LA CESSIÓ A TERCERS DE CAPITALS PROPIS (DCUIC

Públic, obligacions, bons, certificab de dipòsib, pagarés i altres valors equivalents)

Descripció Entitat

ïpus
de bé

LocaliÞaoió
(municipi)

Vo

rropietat
Any
adquisició

Títol
adquisició

Registre
propietat

Número
finca

Hipoteca
vinculada

E R"" u declarar en aquest epígraf
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B.o) vALoRS REeRESENTATIUS DE LA pARTtctpnctö Et FoNS pRopts oE aUALSEVoL
TIPUS D'ENTITAT (accions i participacions)

Descripció Entitat Nombre títols Societab participades

! R"" 
" 

declarar en aquest epígraf

8.4) DIPOSITS EN COMPTE CORRENT O D'ESTALV|, A LA VTSTA O A TERM|N|, COMPTES
FINANCERS IALTRES IMPOSICIONS EN COMPTE

Entitat dipæitària % ïtularitat

flR"" 
" 

declarar en aquest epigraf

8.5) ALTRES BÉNS MOBLES DE CARÀCTER ARTISTIC I/O CONSIDERABLE VALOR ECONÒMIC
(embarcacions, aeronaus, joies, objectes d'art, antiguitats, drets de propietat intel lectual o industrial,
etc )

! R"" 
" 

declarar en aquest ep¡graf

c) ALTRES MANTFESTACTONS RELATTVES A LA SITUAC|ó PATR|MON|AL

D) REFERÈNCh A LA LtOUtDACtÓ DELS |MPOSTOS SOBRE LA RENDA, DEL pATRtMONt I

SOCIETATS

D.1) EN RELACIÓ AMB L'IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSTOUES, dectaro:

E H"u", procedit a la liquidació per l'lmpost sobre la renda de les persones fisiques corresponent al

passat exercici, cosa que acredito mitjançant fotocòpia del document d'ingrés o devolució (model
100 o document anàleg) o certificació expedida per I'Agència Tributària ('l ).

E Uo haver presentat la declarac¡ó coresponent al darrer exerc¡ci per no estar obl¡gaUda a fer-la.

(1) Si la declaració és conjunta, cal dissociar la informació del conjuge (que només siguin llegibles les
dades del declarant)

D.2) EN RELACIO AMB L'IMPOST SOBRE EL PATRIMONI, declaro:

n H.u"r. procedit a la liqu¡dació per I'lmpost sobre la renda de les persones físiques corresponent al

passat exercici, cosa que acredito mitjançant fotocòpia del document d'ingrés o devolució (model
714 o document anàleg) o certificació expedida per l'Agència Tributària.

tr No haver presentat la declaració corresponent al daner exercici per no estar obligaUda a fer-la.
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Per cada declaració presentada és complimentaran els següents camps

(anv----)

Per cada declaració presentada és complimentaran els següents camps

Nom
Càtrcc I lloc de treball

Activitats públiques,
càrrecs institucionals i

pensrons

Activitats privades Càrrecs i/o participació
superior al 10 % en
societats

Nom
Cårrec

Lloc
trebell

ïpus o/o

ïtu-
la-
ritat

Municlpi Afiy
aû
qulsi-
c¡ó

Hrpote-
ca
vincÞ
lada

Patrimoni immobiliari

Marca
I

model

A¡y
mâtrf-
cula

adqui-
sició

Automôbils

Codi
enti-
tat

ïpus oh

Titu-
la-
ritst

Dipòsits bancaris

oh

Sc
ct+
tet

Soc¡e-
tats
Pertici-
pades

Acc¡ons
participacions

llpus Ent¡tat

Valors


