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Informe resum  
Seguiment de les al·legacions 13/2019 
Reglament de participació ciutadana de 

l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 
 

  

 

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

L’Oficina Antifrau de Catalunya va presentar al·legacions a l’aprovació 

inicial del Reglament de participació ciutadana de l’Ajuntament de Palau-

solità i Plegamans, el dia 29.05.2019 i dins el tràmit d’informació pública.  

 

El dia 26.12.2019, l’esmentat Consistori va aprovar definitivament aquesta 

disposició administrativa de caràcter general.  

 

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

les disposicions esmentades, les quals han tingut un 36% d’acollida total i 

un 55% d’acollida parcial. 

  

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

al·legacions van ser les següents: 

  

— Dret d’accés a la informació pública:  

 Desenvolupament de les mesures organitzatives i la tramitació 

concreta que han de seguir les sol·licituds d’accés a la informació 

pública.  

 Definició més acurada dels límits del dret d’accés a la informació 

pública.  

 Preveure la creació d’un formulari electrònic específic fàcilment 

accessible des del portal de la transparència.  

 Regulació del deure de l’administració de derivar la informació que 

no està a la seva disposició.  

Legislació i Assumptes Jurídics 
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 Introducció d’elements de definició del concepte jurídic 

indeterminat “tasca complexa d’elaboració o reelaboració.” 

 Reubicació de la referència a les obligació de publicitat activa.  

— Publicitat de les sessions del Ple municipal:  

 Extensió del caràcter públic a les sessions de la Comissió Especial 

de Comptes.  

 Acotar més el concepte “organitzacions polítiques” per tal de 

poder determinar amb una major seguretat jurídica quines 

entitats estan excloses del dret d’intervenir com a ciutadania en el 

Ple municipal. 

 Incorporació de l’obligació de difondre públicament la 

convocatòria del Ple mitjançant la seu electrònica i el portal de la 

transparència.  

— Grups d’interès: 

 Incorporació d’una referència al registre de grups d’interès.  

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

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

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

eventualment, al registre municipal que es creï a aquests efectes. 

2. INDICADORS 

A continuació es relacionen els indicadors per matèries respecte de les 

quals l’Oficina Antifrau de Catalunya va presentar al·legacions, posant-los 

en relació amb el text aprovat definitivament: 

 

Indicadors  Disposicions Afectades 

Procediment sol·licituds d’accés  Inexistent 

Límits a l’accés a la informació pública   Article 6.3 g) 

Formulari electrònic senzill i accessible  Article 6.5 

Derivació de les sol·licituds d’accés  Articles 6.5.4 

Definició de “tasca complexa”  Article 6 

Reubicació publicitat activa  Articles 6.9 i 6.10 

Publicitat sessions C. Especial   Article 10 

Concepte “organitzacions polítiques”  Article 11 

Difusió pública de la convocatòria del Ple  Inexistent 

Referència al registre de grups d’interès  Article 22 i 23 

Obligació de no reunir-se amb no inscrits  Inexistent 
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3. GRAU D’ACOLLIDA  

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

següent grau d’acollida: 

 

Indicadors  S’han acceptat? 

Procediment sol·licituds d’accés  Parcialment 

Límits a l’accés a la informació pública   Parcialment 

Formulari electrònic senzill i accessible  Parcialment 

Derivació de les sol·licituds d’accés  Parcialment 

Definició de “tasca complexa”  Parcialment 

Reubicació publicitat activa  Parcialment 

Publicitat sessions C. Especial   Sí 

Concepte “organitzacions polítiques”  Sí 

Difusió pública de la convocatòria del Ple  No 

Referència al registre de grups d’interès  Sí 

Obligació de no reunir-se amb no inscrits  Sí 

 

Percentatge de grau d’acollida 
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