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Informe resum  

Seguiment de les al·legacions 1/2021 

Reglament orgànic municipal de Lloret de Mar 

 

  

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

El dia 19.01.2021 i dins el tràmit d’informació pública, l’Oficina Antifrau de 

Catalunya va presentar al·legacions davant l’Ajuntament de Lloret de Mar 

en relació amb el Reglament orgànic municipal.  

 

El dia 01.03.2021 el Consistori de referència va aprovar definitivament 

aquesta disposició administrativa de caràcter general. Així mateix va 

comunicar aquest fet a l’Oficina el dia 11.03.2021 junt amb el certificat de 

l’acord del Ple Municipal. 

 

En l’escrit d’al·legacions formulàvem 15 recomanacions a les disposicions 

esmentades, 4 de les quals han tingut una acollida total i 2 una acollida 

parcial. 

  

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

al·legacions van ser les següents: 

 

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

persones que ocupen càrrecs electes recomanàvem revisar si existeix 

empara legal suficient per limitar-los el dret d’accés a la informació 

més enllà dels supòsits legalment previstos. 

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

recomanàvem: 

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

especial pel que fa al “personal directiu local.” 

Legislació i Assumptes Jurídics 
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 Recordar el caràcter públic registre d’interessos i revisar 

l’empara legal de la previsió que obliga a acreditar “un interès 

legítim o directe” per a poder-lo consultar. 

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

recomanàvem establir el deure d’abandonar la sala quan es deliberi, 

voti, decideixi o executi algun assumpte en relació amb el qual existeix 

un motiu d’abstenció.   

— En relació amb les dotacions econòmiques dels grups municipals 

recomanàvem definir amb més detall els usos i destinacions permesos i 

advertir de les limitacions que les afecten. 

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

recomanàvem:  

 Preveure l’obligació de difondre públicament la convocatòria del 

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

municipals. 

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

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

permanent, i no només durant la retransmissió en directe.  

 Preveure la publicació dels esborranys de les actes pendents 

d’aprovació, amb els advertiments corresponents.  

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

municipal recomanàvem estendre la publicitat de les sessions a les 

Comissions Informatives i la Comissió Especial de Comptes. 

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

l’obligació que les sessions ordinàries tinguin una part específica 

dedicada al control dels òrgans de govern de la corporació, que tingui 

substantivitat pròpia i sigui diferent del torn de “precs i preguntes.” 

— En relació amb la publicitat dels acords adoptats recomanàvem:  

 Establir la publicació de totes les actes de les sessions de la Junta 

de Govern Local, i no només quan aquesta exerceixi competències 

delegades pel Ple.  

 Preveure publicació general de les resolucions d’Alcaldia, ja siguin 

dictades directament per aquesta o pels regidors o les regidores 

que actuen per delegació. 



 

 

Informe – Seguiment al·legacions 1/2021      3 

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

comunicacions que constitueixen un exercici d’aquest dret fonamental, 

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

reclamacions que es puguin presentar.  

— En relació amb els grups d’interès recomanàvem:  

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

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

del Registre de participació ciutadana. 

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

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

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

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

registre municipal que es creï a aquests efectes. 

 

2. INDICADORS 

A continuació reproduïm, de manera esquemàtica, les matèries respecte 

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

aprovat definitivament: 

 

Al·legacions    Disposicions Afectades 

Límits al dret d’accés a la informació  Article 29 

Àmbit d’aplicació subjectiu declaració  Article 31 

Caràcter públic del registre d’interessos  Article 32 

Deure d’abandonar la sala en abstenció   Article 32 bis 

Definir usos permesos de les dotacions   Articles 64 i 65 

Difusió pública convocatòria del Ple  Article 85 

Posada a disposició de la gravació   Article 89 

Publicació dels esborranys de les actes  Article 113 

Publicitat C. Informatives i de Comptes   Article 57 

Part de control en les sessions ordinàries  Article 104 

Publicació de tots els acord de la JGL  Article 113 

Publicació de les resolucions d’alcaldia   Article 115 

Distinció clara del dret de petició  Article 119 

Previsió del Registre de grups d’interès  Article 125 

Trobades amb els grups d’interès    Article 125 

 

3. GRAU D’ACOLLIDA  

A partir del text definitivament aprovat es pot cloure que les al·legacions 

han tingut el següent grau d’acollida: 
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Al·legacions  S’han acceptat? 

Límits al dret d’accés a la informació   No 

Àmbit d’aplicació subjectiu declaració  Sí 

Caràcter públic del registre d’interessos  Parcialment 

Deure d’abandonar la sala en abstenció   Parcialment 

Definir usos permesos de les dotacions   No 

Difusió pública convocatòria del Ple  Sí 

Posada a disposició de la gravació   Sí 

Publicació dels esborranys de les actes  No 

Publicitat C. Informatives i de Comptes   No 

Part de control en les sessions ordinàries  No 

Publicació de tots els acord de la JGL  No 

Publicació de les resolucions d’alcaldia   No 

Distinció clara del dret de petició  Sí 

Previsió del Registre de grups d’interès  No 

Trobades amb els grups d’interès    No 

 

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