Marta Portella Nogué, secretària del Ajuntament de Tordera
CERTIFICO:
Que el Ple Municipal de l’Ajuntament de Tordera, en sessió tinguda en data 27 de febrer de
2020, va prendre, entre altres i a reserva dels termes definitius que resultin de l’aprovació de
l’acta corresponent, el següent acord:
3.- (PRP2020/62). Aprovació inicial de la modificació del Reglament orgànic municipal
04/03/2020 2n Tinent d'alcalde

Identificació de l’expedient
Títol
Regidoria
Núm. Expedient
Assumpte

Modificació del Reglament Orgànic Municipal
Règim interior - Secretaria
2020 / 683
Aprovació inicial modificació ROM

Josep Llorens Muñoz

1.- L’Ajuntament de Tordera té en vigor el Reglament Orgànic Municipal, el qual va aprovar-se
inicialment pel Ple de la Corporació en sessió de 29 de setembre de 2011 i va esdevenir
definitiu un cop transcorregut el termini d’informació pública (BOPB de data 15 de desembre
de 2011) i es va modificar pel Ple de la Corporació en sessió de 30 de juliol de 2015 (BOPB de
data 10 de desembre de 2015).
2.- Es considera convenient modificar el Reglament Orgànic Municipal en el sentit de
possibilitar, d’una banda, el dret d’assistència i l’exercici del dret de vot per via telemàtica a les
sessions de qualsevol naturalesa del Ple corporatiu per part dels membres electes en
determinades circumstàncies específiques, com la situació de baixa per malaltia prolongada o
permís o situació assimilada a maternitat o paternitat, així com, d’una altra banda, la
implantació del sistema de videoacta al Ple Municipal, quan tècnicament sigui factible, motiu
pel qual la Regidoria Delegada de Secretaria dicta Provisió posant de manifest aquesta
circumstància i sol·licitant Informe de Secretaria sobre la viabilitat d’aquesta possibilitat i, en el
seu cas, en relació amb el procediment i la legislació aplicable per a aprovar la dita modificació.
3.- Consta emès a l’expedient Informe de Secretaria núm. 6/2020, favorable a la modificació
proposada del Reglament Orgànic Municipal, tot indicant la legislació aplicable, l’òrgan
competent i el procediment a seguir.
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Fonaments de Dret
1.- La legislació aplicable en matèria d’aprovació d’Ordenances i Reglaments és, bàsicament, la
següent:
— Els articles 128 a 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques (en endavant, Llei 39/2015).
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— Els articles 4, 22, 47, 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local (en endavant, LRBRL).
— Els articles 6, 8, 52, 114, 178 i 237 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (en endavant, TRLMC).
— Els articles 58 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals.
2.- Pel que fa a la competència, d’acord amb els articles 22.2.d) de la LRBRL i 52.2.d) del TRLMC,
en relació amb els apartats 4t dels anteriors preceptes, i en relació amb els articles 47.2.f) de la
LRBRL i 114.3.a) del TRLMC, la competència per a l’aprovació i modificació del Reglament
Orgànic Municipal correspon al Ple de la Corporació amb caràcter indelegable, amb el vot
favorable de la majoria absoluta dels seus membres.
3.- L’aprovació de les ordenances i reglaments locals –i també la seva modificació- s’ajustarà,
amb caràcter general, al següent procediment:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Participació ciutadana.
Formació de l’avantprojecte.
Aprovació inicial.
Informació pública i audiència.
Aprovació definitiva.
Remissió a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de Catalunya.
Publicació, edició i consulta.

Per això, es proposa al Ple Municipal, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus
membres, l’adopció dels següents,
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament Orgànic Municipal en el sentit de
possibilitar, d’una banda, el dret d’assistència i l’exercici del dret de vot per via telemàtica a les
sessions plenàries en determinades circumstàncies específiques, així com, d’una altra banda, la
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implantació del sistema de videoacta al Ple Municipal, quan tècnicament sigui factible, en els
termes que figuren a l’ Annex.
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Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini de trenta dies hàbils,
mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària, al Tauler d’Anuncis de la Corporació i
a la web municipal, per tal que es pugui examinar l’expedient i formular les reclamacions o
suggeriments que s’estimin pertinents.
Tercer.- Disposar que, en cas que no es presentin reclamacions o suggeriments durant
l’esmentat termini, l’acord d’aprovació inicial del Reglament s’entendrà elevat a definitiu, sense
necessitat d’un nou acord exprés, i, en aquest cas, s’efectuarà la corresponent remissió a
l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de Catalunya, en el termini de 15 dies hàbils, i
es publicarà el seu text íntegre al Butlletí Oficial de la Província, al Tauler d’Anuncis de la
Corporació i a la web municipal, així com també es publicarà un anunci al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya indicant la referència del Butlletí Oficial de la Província en què s’hagi
publicat íntegrament el text.
Quart.- Fer constar que procedeix el següent règim de recursos:


Contra l’acord d’aprovació inicial, per tractar-se d’un acte tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs.



En cas que l’acord d’aprovació inicial esdevingués definitiu per manca de presentació
d’al·legacions i/o suggeriments durant el termini d’informació pública, contra el dit acord,
per tractar-se d’un acte administratiu que posa fi a la via administrativa, procediria la
interposició dels següents recursos:
o

Recurs contenciós administratiu davant l’ordre jurisdiccional contenciós
administratiu, en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la recepció
d’aquesta notificació, d’acord amb els articles 8, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

o

Alternativament, i de forma potestativa, recurs de reposició, previ al contenciós
administratiu, davant del mateix òrgan que ha dictat la resolució, en el termini d’un
mes, a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb
el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 77 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
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El recurs de reposició s’entendrà desestimat per silenci si en el transcurs d’un mes,
a comptar de l’endemà de la seva presentació, no s’ha notificat la seva resolució.


Sens perjudici que es pugui utilitzar qualsevol altre mitjà d’impugnació que es consideri
oportú.

Josep Llorens Muñoz
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Votació: Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per unanimitat.
Vots a favor: Oriol Serra Escribano (CUP-AMUNT), Xavier Pla Bancells (MT-IDC), Miriam
Rocabruna Rodríguez (Cs), Salvador Giralt Carrillo (ECP-T-ECG), Marta Paset Salichs (ERC-GdTJOVENT-AM), Jordi Romaguera Restudis (ERC-GdT-JOVENT-AM), Maria Cinta Alcàcer Moncunill
(ERC-GdT-JOVENT-AM), Jesús Francisco Saltó Romero (ERC-GdT-JOVENT-AM), Maria Natàlia
Pérez Roel (ERC-GdT-JOVENT-AM), Rafael Delgado Comino (PSC-CP), Antonia (Toñi) Garcia
Martinez (PSC-CP), Jenifer Jansa Gimeno (PSC-CP), Joan Carles Garcia Cañizares (JxCAT-JUNTS),
Josep Llorens Muñoz (JxCAT-JUNTS), Nadia Cantero Terrón (JxCAT-JUNTS), Pau Megias Nonell
(JxCAT-JUNTS) i Bàrbara Verges Miralles (JxCAT-JUNTS).

I, perquè consti, expedeixo aquest certificat amb el vistiplau del 2n tinent d’alcalde delegat,
Josep Llorens Muñoz, en virtut del decret d’Alcaldia núm. 2019/829, de 20 de juny de 2019.
Tordera, a data de signatura electrònica

04/03/2020 Secretària

ANNEX – MODIFICACIÓ PROPOSADA DEL ROM
La modificació proposada consisteix en la introducció de dues Disposicions Addicionals:

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 1a. Dret d’assistència i dret de vot per via telemàtica a les sessions Plenàries
en determinades circumstàncies
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1.- El dret dels Regidors i de les Regidores és personal i intransferible i tenen el dret i el deure d’assistir a
la sessions personalment.

Document signat electrònicament

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

d2169527eea84370a03f4f6c7041a562001

Url de validació

https://oac.tordera.cat/verificadorfirma
Classificador:Certificat -

Metadades

4/6

2.- Sens perjudici del que s’ha assenyalat a l’apartat anterior, i amb caràcter excepcional, s’entendrà
vàlidament complert el deure i el dret d’assistència a les sessions del Ple quan els membres electes de
ple dret de l’esmentat òrgan col·legiat es trobin en alguna de les situacions següents: baixa o permís de
maternitat o paternitat, o situació similar, així com aquells que pateixin una malaltia greu que clarament
impedeixi la seva assistència personal a la sessió.
3.- En aquest sentit, es considera en situació de malaltia greu aquell/a Regidor/a que es trobi de baixa
des de, com a mínim, els 15 dies hàbils anteriors a la convocatòria de la sessió.
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4.- Els membres electes que es trobin en alguna de les situacions excepcionals esmentades podran
exercir el seu dret i deure d’assistir a les sessions del Ple a través del sistema telemàtic, sempre que es
garanteixi la verificació de la seva identitat, així com la seva efectiva presència, per mitjans electrònics, i
hagi estat expressament autoritzat.
5.- Així mateix, podran exercir el seu vot emetent-lo a través de qualsevol mitjà electrònic que igualment
avali la seva identitat.
6.- La presència del/de la Regidor/a que exerceixi el seu vot per via telemàtica exigirà que hagi de
mantenir-se durant tota la sessió en idèntics termes als que passaria en el cas de l’assistència personal i
efectiva a la Sala de Plens.
7.- Per poder exercir el dret a l’assistència i el dret al vot telemàtic, és necessari que el Regidor o la
Regidora ho sol·liciti a l’Alcalde per escrit, fent constar que es troba en alguns dels supòsits excepcionals
assenyalats, així com el termini previst per a poder exercir aquest dret d’assistència i votació per via
telemàtica.
8.- L’Alcalde autoritzarà o, en el seu cas, denegarà, motivadament, l’esmentada sol·licitud. No podrà
denegar-se en els supòsits en què s’acrediti, per qualsevol mitjà admès en dret, que es troba en alguna
de les circumstàncies excepcionals ressenyades.
9.- A l’Acta de la sessió, el/la Secretari/ària farà constar expressament els membres que assisteixen i
exerceixin el seu dret de vot per via telemàtica.
10.- L’Ajuntament establirà els sistemes telemàtics, a través de videoconferència o altres sistemes
electrònics similars, amb la finalitat de garantir, en tot moment, la seguretat, autenticitat i autentificació
de la participació dels membres electes autoritzats, que es trobin en algun dels supòsits assenyalats,
tant en allò que fa referència a la seva assistència a les sessions plenàries com a l’exercici del dret de vot
per via telemàtica.
11.- Les previsions anteriors seran igualment d’aplicació en el supòsit que la Junta de Govern Local actuï
en virtut de competència delegada pel Ple.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 2a. Implantació del sistema de videoacta al Ple Municipal.

1.- Quan resulti factible tècnicament, s’implementarà, per a la gravació i enregistrament de les
sessions del Ple Municipal, el sistema de videoactes, que es basa en la integració de vídeo i
documents electrònics firmats digitalment, de manera que es combina l’enregistrament de la
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sessió amb la documentació electrònica que conté els acords que s’hagin adoptat, essent tot
firmat electrònicament mitjançant el certificat digital de la persona que ocupi la Secretaria, com
a fedatària pública.
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2.- La regulació essencial del sistema de videoacta, sens perjudici d’un ulterior
desenvolupament més detallat, serà la següent:


Les sessions del Ple seran gravades, mitjançant qualsevol sistema tècnic de gravació de
veu i imatge que permeti la seva reproducció i arxiu digital posterior, a efectes de la
constància i elaboració de I'acta, i aquestes gravacions quedaran sota la custòdia del/de la
Secretari/ària de l'Ajuntament.



El fitxer resultant de la gravació, juntament amb la certificació emesa pel/per la
Secretari/ària de l’autenticitat i integritat del mateix i tots els documents en suport
electrònic que s’utilitzin com a documents de la sessió, podran acompanyar l’acta de la
sessió, sense necessitat de fer constar a l’acta els punts principals de les deliberacions,
d’acord amb el que estableix l’article 18 de la Llei 40/2015.



Els Plens podran ser emesos en directe i íntegrament pels mitjans de comunicació públics
municipals, excepte en aquells casos en què, segons la legislació de règim local, poden
ésser secrets el debat i la votació referits als assumptes susceptibles d’afectar els drets
fonamentals dels/les ciutadans/es, quan així s’acordi per majoria absoluta. Es posaran a
disposició dels mitjans de comunicació les condicions tècniques necessàries per
retransmetre les sessions plenàries via streaming.



Les actes de les sessions, un cop aprovades, es transcriuran electrònicament en el llibre
electrònic, autoritzades amb la signatura de l'alcalde o l’alcaldessa i la del secretari o
secretària.



Les gravacions i documents electrònics s’han de conservar de manera que es garanteixi la
integritat i l’autenticitat dels fitxers electrònics corresponents.



La gravació de les sessions celebrades es farà pública a traves de la pàgina web de
l’ajuntament.

3.- Les previsions anteriors seran igualment d’aplicació en el supòsit que la Junta de Govern Local actuï
en virtut de competència delegada pel Ple.
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