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ACORD DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 3 DE JUNY DE 2013 
 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES INSTRUCCIONS DE 
FUNCIONAMENT I GESTIÓ DEL REGISTRE D’INTERESSOS DE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ EN RELACIÓ AMB LA 
PUBLICACIÓ DELS SEUS ASSENTAMENTS  
 
 
Antecedents:                      
 
I.- El Registre d’Interessos és un registre que es constitueix en cada 
corporació, on s’inscriuen les declaracions efectuades pels subjectes 
establerts per llei que tenen obligació de fer-ho, sobre les seves activitats 
econòmiques, possibles causes de incompatibilitat i béns patrimonials. 
 
II.- El Ple de l’Ajuntament, de 16 d’abril de 2012 va aprovar la creació 
d’aquest Registre, els models de declaració i les seves Instruccions de 
funcionament i gestió d’aquest, que varen ser publicades al BOPB el dia 
23 de maig de 2012. 
 
III.- Les Instruccions de funcionament i gestió del Registre d’Interessos de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, aprovades pel Ple en la sessió 
ordinària de dia 16 d’abril de 2012 i publicades al BOPB de 23 maig de 
2012, estableixen al seu epígraf VI, lletra b), que fins que no es reguli 
expressament en el futur Estatut Municipal la publicitat es farà en el 
Butlletí Oficial de la Província, i que l’anunci de publicació de les dades 
contingudes tant en les declaracions d’activitats i incompatibilitats, com de 
patrimoni, es realitzarà fent constar el nom, cognoms i DNI de les 
persones que han formulat declaració, indicant que les declaracions estan 
a disposició dels/de les interessats/des a la Secretaria General de 
l’Ajuntament; establint també la possibilitat que mitjançant la formulació 
d’una declaració responsable signada davant el secretari, qualsevol dels 
obligats a fer declaració pugui sol·licitar que les seves declaracions siguin 
publicades a la seu electrònica municipal, en els termes, límits i 
condicions que el/la propi/a declarant determini per escrit. 
 
IV.- Es considera necessari, per millorar la transparència de l’activitat 
municipal i aprofundir en el compliment al mandat legal de la Llei 7/1985, 
de 2 abril, de bases del règim local, modificar puntualment l’epígraf VI, 
lletra b), de les Instruccions aprovades l’any 2012 per tal de preveure que 
la publicació de les dades contingudes al registre d’interessos es farà 
segons el model que ara s’aprova, amb les dades que preveu, i que els 
mitjans en què aquest es publicarà seran el BOP de Barcelona i la seu 
electrònica municipal.  
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Fonaments de Dret:             
 

I.- Els arts. 75.7, 75.8 i la disposició addicional 15ª de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local; arts. 163 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, els articles 30 a 32 i Disposició 
Transitòria Primera del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que 
aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels 
Ens Locals i demés normativa concordant regulen amb caràcter general 
el Registre d’Interessos dels ens locals.  
 
II.- L’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del Règim Local 
estableix, entre d’altres, que les declaracions anuals del béns i activitats 
seran publicades amb caràcter anual en els termes que estableixi l’estaut 
municipal.  
 
III.- Instruccions de funcionament i gestió del Registre d’Interessos de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, aprovades pel Ple en la sessió 
ordinària de dia 16 d’abril de 2012 i publicades al BOPB de 23 maig de 
2012.  
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
“PRIMER. Modificar la lletra b) de l’epígraf VI de les Instruccions de 
funcionament i gestió del Registre d’Interessos de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, aprovades pel Ple en la sessió ordinària de dia 16 
d’abril de 2012 i publicades al BOPB de 23 maig de 2012, que passa a 
tenir el següent redactat:  
 

“b) Publicitat 
 
Fins que no es reguli expressament en el futur Estatut Municipal o en 
qualsevol altra norma, les condicions en què s’han de publicar les declaracions 
presentades al Registre d’Interessos, com fixa l’art. 75.7 de la LRBRL, la 
publicitat es farà en el Butlletí Oficial de la Província i en la seu electrònica de 
l’Ajuntament. 
 
Els terminis previstos per a la publicació seran els següents: 
 
1) Tres mesos des de la data en què es presentin les declaracions de 
pressa de possessió, accés al càrrec, cessament o renúncia per qualsevol de 
les causes previstes. Fora dels terminis coincidents amb l’inici i fi del mandat 
corporatiu, aquesta publicació podrà ser substituïda per una publicació anual, 
feta el mes de gener i que contingui totes les declaracions presentades durant 
l’any immediatament anterior. 
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2) Anualment, dintre dels 4 mesos següents a la finalització de l’any 
natural, les modificacions presentades durant aquest període 
 
La publicació de les dades es realitzarà segons el model que figura com annex 
a les presents Instruccions.  
 
Sens perjudici d’aquesta publicació, les declaracions d’activitats i béns es 
podran consultar per qualsevol persona interessada a la Secretaria General de 
l’Ajuntament.” 

 
SEGON. Aprovar el model per a la publicació en el BOP i en la seu 
electrònica municipal, de les declaracions que consten al registre 
d’interessos dels membres electes de la corporació i del personal directiu 
local, que s’incorpora com a annex a les Instruccions de funcionament i 
gestió del Registre d’Interessos de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
aprovades pel Ple en la sessió ordinària de dia 16 d’abril de 2012. 
 
TERCER. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. “ 
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ANNEX 

 
Model de publicació de les declaracions que consten al registre d’interessos dels membres electes de la corporació 

i del personal directiu local 
 

RESUM DE LES DECLARACIONS DE BÉNS PATRIMONIALS QUE CONSTEN AL REGISTRE D’INTERESSOS I BÉNS 
DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ – Mandat 2011-2015 

 
Patrimoni Mobiliari  

Patrimoni Immobiliari Dipòsits bancaris Vehicles 
 

Regidor / Regidora 
Personal directiu Tipus (% en cas de 

titularitat compartida) 
 

Municipi 
Data d’adquisició i 
valor escripturat 

Tipus (% en cas de  
titularitat compartida) 

Saldo: mitjana anual o 
data declaració 

 
Marca / Model 

 
Any matriculació 

 
 
Grup Municipal de ... 
 
EXEMPLE:  
                    NOM I COGNOMS 

 
PIS (50%) 

 
Vilanova i la Geltrú 

 
20/06/2007 
59.465 € 

 
CC (50%) 
CC (100%) 
Hipoteca (50%) 

 
1.253 € 

118.236 € 
69.254 € 

 
Audi  

A5 sportback 
 

 
 

2011 

        

        

        
        

        

        
        

        

 
Grup Municipal de .... 
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Grup Municipal de ... 
        
        
        
 
Grup Municipal de ... 
        
        
        
 
Personal directiu local 
        

        
 

 


