Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

697/2018

JUNTA DE GOVERN LOCAL

Us notifiquem que en la sessió celebrada el 31 / de gener / 2018 s’adoptà l’acord
següent:
Innovació. Expedient 697/2018. Aprovar, si s'escau, l'adhesió al Registre de
Grups d'Interès de la Generalitat.
Aprovar, si s’escau, l’Adhesió al Registre de Grups d’Interès de la Generalitat.
Identificació de l’expedient: Adhesió al Registre de Grups d’Interès de la Generalitat
Número d’expedient: Serveis Interns/Innovació, modernització i excel·lència
administrativa/697/2018
Tràmit: Ordinari
Fets
1. D’acord amb el que disposa l’article 45 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, els ens locals han de crear
el Registre de grups d’interès. No obstant, l’apartat 3r d’aquest article també disposa
que les dades que s’han d’incloure, l’administració de la Generalitat en pot fer una
gestió centralitzada.
2. Igualment, el Govern de la Generalitat ha aprovat el Decret Llei 1/2017, de 14 de
febrer, pel qual es crea i regula el Registre de grups d’interès de Catalunya, que
actua com a registre, també, dels ens locals.
3. Són grups d’interès les persones físiques o jurídiques i les organitzacions sense
personalitat jurídica que duen a terme activitats susceptibles d’influir directament o
indirectament en l’elaboració i l’aplicació de les polítiques públiques, en l’elaboració
de propostes normatives o en la presa de decisions, en defensa d’un interès propi o
de tercers o d’un interès general.
4. Aquest registre té com a finalitat la inscripció i el control dels grups d’interès per tal
de donar coneixement públic de les persones que realitzen l’activitat d’influència o
intermediació, de forma que els ciutadans puguin conèixer les relacions que tenen
amb l’Administració, els servidors públics amb qui contacten i les regles ètiques a les
quals han d’ajustar la seva actuació.
Fonaments de dret
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NOTIFICACIÓ

1. Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.
2. Decret llei 1/2017, de 14 de febrer, pel qual es crea i regula el Registre de grups
d’interès de Catalunya.
La Junta de Govern Local acorda:
1. Declarar la voluntat d’aquest consistori de no crear un registre propi de grups
d’interès i, en conseqüència, procedir a l’adhesió de l’Ajuntament de Mont-roig del
Camp al registre de grups d’interès de Catalunya implantat pel Departament de
Justícia de la Generalitat de Catalunya.
2. Publicar aquest acord a la seu electrònica www.mont-roig.cat/seu-electronica a
efectes de facilitar la seva consulta per part de la ciutadania.
3. Notificar aquest acord al Departament de Justícia de la Generalitat per tal de fer
efectiva l'adhesió prevista al punt primer.
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