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AJUNTAMENT DE MANLLEU

Creació del Registre de grups d'interès

Localització de l'activitat

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA

Identificació: Creació del Registre de grups d'interès
Relació de fets:
1. La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern, que va entrar en vigor el 30.06.2015, regula en el seu Títol IV, el
Registre de grups d’interès amb la finalitat, segons l’exposició de motius de la norma,
de donar coneixement públic de les persones que realitzen l’activitat d’influència o
intermediació i establir les obligacions a les quals resten subjectes aquests grups.
2. Així, l’article 45 de Llei 19/2014 preveu que els ens locals han de crear un registre de
grups d’interès i afegeix que és responsabilitat de cada ens obligat la incorporació en
el registre de les dades que s’hi han d’incloure d’acord amb la pròpia Llei, sens
perjudici que l’Administració de la generalitat en faci una gestió centralitzada.
3. A l’article 2 lletra g) de la mateixa Llei es defineixen els grups d’interès com les
persones físiques o jurídiques de caràcter privat que fan actuacions de participació
activa en polítiques públiques o en processos de presa de decisions en un àmbit
territorial amb la finalitat d’influir en l’orientació d’aquestes polítiques en defensa d’un
interès propi o de tercers, o d’un interès general.
4. L’article 46 de la Llei obliga a que el registre de grups d’interès sigui públic i que les
dades que contingui estiguin disponibles mitjançant el règim de transparència fixat
per la pròpia Llei i afegeix que l’establiment i funcionament del registre han de
respectar els principis de proporcionalitat, igualtat i no discriminació. En aquest
sentit, l’article 5.4 de la Llei disposa que el Portal de la Transparència ha d’incloure el
Registre de grups d’interès regulat pel títol IV i els canals de participació i els
procediments participatius en tràmit.
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5. Pel que fa al contingut del registre, l’article 49 disposa que ha d’incloure: una relació
de persones i organitzacions que actuen amb la finalitat d’influir en l’elaboració i
aplicació de les polítiques públiques, la informació que han de subministrar dites
persones i organitzacions (activitats que realitzen, àmbit d’interès i finançament), un
codi de conducta comú (el contingut mínim del qual està fixat a l’article 51 de la Llei)
i, finalment, el sistema de control i fiscalització que ha d’establir els mecanismes de
denúncia en el cas d’incompliment.
6. L’esmentat Títol IV conclou amb l’article 53 que estableix que la classificació de les
persones i les organitzacions que s’han d’inscriure, la informació requerida als
declarants, el contingut detallat del codi de conducta i el procediment d’investigació i
tramitació de les denúncies, ha d’ésser regulat per reglament.
7. Per tot això, l’Ajuntament de Manlleu, essent conscient que l’exercici de l’activitat
d’influència en les polítiques públiques és una forma legítima i idònia de participació
ciutadana en la presa de decisions públiques, però sabent també que s’ha de portar a
terme amb integritat i transparència per tal de reduir riscos de corrupció, es proposa
la creació del registre de grups d’interès per tal de conèixer i fer públic qui influeix,
sobre què ho fa, amb quins mitjans i amb quins resultats.
8. Atès que des de l’Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Econòmica es gestiona el
Registre municipal d’entitats i associacions ciutadanes i es té per tant el coneixement
de les entitats que constitueixen la xarxa d’associacionisme del municipi juntament
amb el coneixement alhora des d’aquesta àrea de les organitzacions empresarials, es
considera convenient que la gestió del registre municipal de grups d’interès es porti a
terme des de l’Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Econòmica.
Fonaments de dret:
I.

Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.

II.

Decret 171/2015, de 28 de juliol, sobre el Registre de grups d’interès de
l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic.

Per tant,
RESOLC:
Primer. Crear el Registre de grups d’interès de l’Ajuntament de Manlleu d’acord amb el que
preveu el Títol IV de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
Segon. Disposar que el Registre de grups d’interès de l’Ajuntament de Manlleu té naturalesa
administrativa, és de caràcter públic i gratuït i les dades que conté estan disponibles a través
del Portal de Transparència de l’Ajuntament.
Tercer. Disposar que el Registre de grups d’interès s’adscriu a l’Àrea de Serveis a les
Persones i Promoció Econòmica de l’Ajuntament i té per finalitat la inscripció i control
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d’aquests grups. En concret, l’àmbit d’aplicació del Registre inclou totes les activitats dutes a
terme amb la finalitat d’influir directament o indirectament en els processos d’elaboració o
aplicació de les polítiques públiques i la presa de decisions, independentment del canal o
mitjà utilitzat. També inclou els contactes amb autoritats, càrrecs públics i treballadors
municipals així com les contribucions i la participació voluntàries en consultes oficials sobre
propostes normatives o altres consultes.
Quart. Disposar que s’han d’inscriure en el Registre les persones físiques i les persones
jurídiques de caràcter privat que fan actuacions de participació activa en polítiques públiques
o en processos de presa de decisions a Manlleu amb la finalitat d’influir en l’orientació
d’aquestes polítiques en defensa d’un interès propi o de tercers, o d’un interès general que
ho sol·licitin. Així mateix, també s’han d’inscriure les plataformes, xarxes o altres formes
d’activitat col·lectiva que, tot i no tenir personalitat jurídica, constitueixen de facto una font
d’influència organitzada i porten a terme activitats incloses en l’àmbit d’aplicació del Registre
que així ho sol·licitin.
Cinquè. Comunicar aquesta resolució a les regidores amb competències en matèria de
participació ciutadana (Regidora de Seguretat Ciutadana, Salut Pública, Consum i Gent Gran i
Regidora d’Organització, Persones i Administració Electrònica) i a la Cap responsable de
l’Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Econòmica.
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