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Us notifico que el Ple Municipal en sessió ordinària duta a terme el dia 30 de
maig de 2017 va adoptar entre d'altres I'acord, que transcrit literalment diu el
següent:

"5.1 DE L'ESCRIT DE RECOMANACIONS PRESENTAT I

ROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT
tcM Ntct PAL, EN RELACIÓ ALS ARTICLES : 2I .4, 48.1, 54.I.E) i

77.3,78 I AFEGTR UNA DISPOSICIÓ rlruAl

nt d'aprovació de la modificació del Reglament Orgànic Municipal,
articles: 21.4, 48.1,54.1.e) i 54.2,64, 65, 72.b),77.3,78 i afegir

una d IS ó final

Vist que, 28 de febrer de 2017, el Ple Municipal va acordar, entre
d'altres, r inicialment la modificació del Reglament Orgànic Municipal, en
relació articles: 21.4, 48.1,54.1 .e) i 54.2,64, 65, 72.b'),77 .3,78 i afegir una

final, en el sentit que obra en I'expedient i sotmetre I'esmentada
inicial a informació pública, durant un termini de 30 dies hàbils, a

com de I'endemà de l'última publicació de I'edicte corresponent, en el
Butl I de la Província, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, un
mitjà
al tau

comunicació escrita diària, el taulell d'edictes de la Casa Consistorial i

!l d'edictes de la seu electrònica de l'Ajuntament d'lgualada, perquè les
interessades puguin examinar I'expedient i formular les al'legacions,

reclamacions i suggeriments que estimin oportuns.

Vist que, en data 23 d'abril de 2O17, I'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), en
l'àmbit de les seves funcions en matèria de transparència i bon govern, ha
presentat un escrit de recomanacions, en relació a la modificació del
Reglament Orgànic Municipal, aprovada inicialment pel Ple Municipal, en el ben
entès que es tracta de suggeriments tendents a clarificar la interpretació del
preceptes, sense incidir en qüestions de fons essencials.

I'exped
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Ajuntament d'lgualada

Ateses les consideracions d'aquest Ajuntament, de conformitat amb I'informe
jurídic del Secretari de la Corporació, del dia 11 de maig de 2017, en relació a
cadascuna de les recomanacions efectuades per I'OAC, que es posen de
manifest tot seguit, de forma individualitzada:

I.. RECOMANACIÓ PRIMERA

LES ACTES DE LES SESSIONS

(Art21.4l

L'article 18 de la Llei 4012015, d'1 d'octubre, no es d'aplicació a les entitats
locals de conformitat amb la DA 21a de la esmentada llei. Però en qualsevol
cas la modificació establerta al ROM habilita facultativament per utilitzar
sistemes
que a la

ics en les actes, necessària habilitació per part del ROM atès
local de caràcter general no està contemplada aquesta

possibilitat. Això no vol dir que sigui decisió del Secretari de I'Ajuntament, tot
considera que el mateix no té facultats resolutives i per tant hauria de ser

resolgués sobre la posada en funcionament d'aquesta forma

delap
jo entenc que no hauria d'admetre excepcions, es a dir, que a partir
a en funcionament d'aquesta forma d'actes hauria de ser en tot cas.-q.9

s

oo
oÈ

I'Alcalde
d'actes q

Tot i això
acord Ple

electrònic

per majors garanties, es considera adient afegir que es requereixi
l'Ajuntament i que sigui en tot cas i sense excepcions i en aquest

sentit la acció restaria de la seguent manera
" 4. Les actes de les sessions plenàries municipals, previ acord de

Ple, es podran realitzar, en tot cas i sense excepcions, per
mitjà de es tecnològics de la informació i la comunicació, tal com la

l'enregistrament del so ilo de la imatge i quevid per
garanteixi de forma fefaent tant la integritat del contingut enregistrat com la
SEVA A En aquests casos, el document electrònic que contingui I'acta
serà I document vàlid a tots els efectes legals, i les actes en format

s'incorporaran al llibre d'actes, el qual haurà de ser elaborat en
suport e en les mateixes condicions de garantía d'integritat i

del seu contingut. En qualsevol cas, el sistema que s'utilitzi haurà
donar liment als requisits legals qui li siguin d'aplicació conforme a la

ativa 'aplicació."

2 RECOMANACIÓ SEGONA

DEURES DELS REGIDORS/ES MUNICIPALS

(Art.54.e)

Com la mateixa recomanació manifesta és una valoració d'estil. Però cap
obstacle existeix per donar-li aquesta redacció:

" e) Respectar el Codi de Conducta i bon govern aprovat o que aprovi el Ple
de I'Ajuntament"
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3.- REcomnrunCló TERcERA (APROVAcIó oel cODl Élc DINS D'UN
TEMPS DETERMINAT)

L'Ajuntament d'lgualada disposa d'una Ordenança de Transparència, Accés a

la Informació i Reutilització de I'Ajuntament d'lgualada i ens vinculats
dependents publicada al BOP de data 14.3.2016 i que va entrar en vigor el
19.3.17. Es en la mateixa, on s'haurien de regular aquestes matèries atès que
es una ordenança específica on s'hauria de contemplar el Codi Ètic en
coordinació amb 

-la 
resta de la mateixa. En qualsevol cas, el Codi Èt¡c no

requereix que es fixi cap termini atès que s'ha d'aprovar sense necessitat de
fixar cap termini ni necessitat, en principi, de cap ordenança.

En la seva conseqüència, no es considera necessari recollir aquesta
recomanació.

rÓ oulnrA (sANcloNS)4.-

A I'article 54 només es va afegir "òrgan competent", la resta no s'ha modificat.
apartat segon fa referència a tot I'apartat 1 i no només a

En la seva conseqüència, no s'està fent referència només
en el futur, tingui atributda la funció de vetllar per I'execució del
que també de conformitat amb el que resulti de I'aprovació del

Per tant, aq
I'apartat 1.e
ul' rgan que

i" enca-q
'õ
E
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ipelP de I'Ajuntament i/o la modificació de Ordenança de Transparència,
ala ació i Reutilització de I'Ajuntament d'lgualada i ens vinculats

d publicada al BOP de data 14.3.2016 i que va entrar en vigor el
3

I que fa les iniciació i instrucció del Procediment és en I'Ordenança
entada on es podrà preveure, sense perjudici que la Llei 1912014 del 29 de

d bre preveu tot un règim sancionadora als articles 76 i ss i, sobretot,
procediment, el seu article 85.que fa

nla conseqüència, no es considera necessari recollir aquesta

IÓ CINQUENA

GISTRES PÚBLICS D'INTERESSOS I DE BÉNS

64.7 a 65.1, segon paràgraf)

a) Atenent la recomanació el paràgraf segon de l'article 65 restaria redactat de
la següent manera, tot posant en plural.

"Els Registres de béns patrimonials i el de causes de possible incompatibilitat i

activitats susceptibles de generar ingressos econòmics, tindran caràcter públic i

podran ser consultats pels ciutadans, prèvia sol'licitud efectuada a I'efecte, a
través del Registre General de l'Ajuntament."

b)Pel que fa a I'apartat 7è de I'article 64 sembla coherent amb el que es
manifesta a l'article 65 paràgraf segon. No obstant això, es considera adient la

redacció de I'apartat 7e de I'article 64 que restaria redactat de la següent
manera:

1
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Ajuntament d'lgualada

"7. En qualsevol cas, només el titular de la Secretaria i les persones que
directament designi podran tenir accés a la gestió dels Registres lnclosa la

documentació i informació que contenen."

Atès que, a la vista de les consideracions posades de manifest, procedeix
atendre les recomanacions Primera, Segona i Cinquena i, en canvi, no atendre
les recomanacions Tercera i Quarta, presentades per I'OAC.

Atès que la competència correspon al Ple Municipal, de conformitat amb allò
que disposen els articles 22.2.d) de la Llei711985, de 2 d'abril, Reguladora de
les bases de règim local, 52.2.d) del Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya i 65 del Reglament d'Obres, activitats i Serveis dels Ens
Locals; amb el quòrum de la majoria absoluta del número legal de membres de
la Corpo
2 d'abril,

en aplicació del que disposa I'article 47.2.f) de la Llei711985, de
de les bases de règim local.

Es proposa Ple, l'adopció de I'acord següent:

Primer.- ar les recomanacions Primera, Segona i Cinquena efectuades
per I'OAC, e relació a les modificacions dels articles 21.4,54.e),64.7 i 65.1,
segon del ROM, pels motius posats de manifest en la part expositiva

rd. En conseqüència, els esmentats articles 21.4, 54.e), 64.7 a

1, segon ràgraf resten redactats de la manera següent

cle 21.- actes de les sessions

Les de les sessions plenàries municipals, previ acord de
Ple, podrán realizar, en tot cas i sense excepcions, per

itjà de no sistemes tecnológics de la informació i la comunicació, tal com la
per permetin I'enregistrament del so ilo de la imatge i que

nteixin de forma fefaent tant la integritat del contingut enregistrat com la
En aquests casos, el document electrònic que contingui I'acta

rà l'únic document vàlid a tots els efectes legals, i les actes en format
c ncorporaran al llibre d'actes, el qual haurà de ser elaborat en

port e ic, en les mateixes condicions de garantía d'integritat i

itat el seu contingut. En qualsevol cas, el sistema que s'utilitzi haurà
donar comp liment als requisits legals qui li siguin d'aplicació conforme a la

ativa d'aplicació."

Article 54.- Deures del Regidors/es Municipals
()

" e) Respectar el Codi de Conducta i bon govern aprovat o que aprovi el Ple
de I'Ajuntament."

Article 64.- Registre Públics d'interessos i de béns
()
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"7. En qualsevol cas, només el titular de la Secretaria i les persones que
directament designi podran tenir accés a la gestio dels Registres lnclosa la

documentació i informació que contenen."

Article 65.- Publicitat de les declaracions i accés als Registres
()
Apartat 1, Segon paràgraf:

"Els Registres de béns patrimonials i el de causes de possible incompatibilitat i

activitats susceptibles de generar ingressos econòmics, tindran caràcter públic i

podran ser consultats pels ciutadans, prèvia sol'licitud efectuada a I'efecte, a
través del Registre General de l'Ajuntament."

Segon.- No atendre a les recomanacions Tercera i Quarta efectuades per
I'OAC, pels motius posats de manifest en la part expositiva d'aquest acord.

Tercer.- Ap definitivament la modificació del Reglament Orgànic
el redactat aprovat inicialment pel Ple Municipal del dia 28 deMunicipa

febrer de
els quals
acord.

201 , a excepció dels articles 21.4,54.e), 64.7 i 65.1, segon paràgraf,
redactats segons el text que figura en I'apartat primer d'aquest

Quart.- T a I'Administració de I'Estat i de la Generalitat de Catalunya,
d'ap definitiva i una còpia íntegra i fefaent de la modificació del

lament.

ES licarà, el text de la modificació del Reglament, en el Butlletí
de la rovíncia, en el taulell d'edictes de la casa consistorial i al taulell

la seu electrònica de I'Ajuntament d'lgualada
.seu , per un termini de dos mesos.

'anunc en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència al
utlletí Ofici de la Província en què s'hagi publicat íntegrament el text de la

Reglament.

(

ificació

nquè.- La ificació del Reglament aprovada entrarà en vigor, una vegada
ment i publicat el text de la modificació íntegrament en el

letí Ofi de la Província i hagi transcorregut el termini de quinze dies
a I'article 65.2 de la Llei 711985, de 2 d'abril, Reguladora de lesàbils,

de règim local.

Facultar I'Alcalde de I'Ajuntament d'lgualada perquè atorgui els
documents públics i privats necessaris o convenients i dugui a terme totes les
actuacions necessàries per a l'execució i constància de tot el que s'ha acordat.

Setè.- Efectuar la publicació corresponent, en el portal de la transparència.

Sotmès I'assumpte a votació constituit el Ple de I'Ajuntament amb el quòrum de
més d'un terç de membres, en votació ordinària i per majoria absoluta
obtinguda per 17 vots a favor dels Grups Municipals de Convergència i Unió,
Esquerra Republicana de Catalunya, Socialistes d'lgualada i Partit Popular de
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Catalunya i 3 vots d'abstenció dels Grups Municipals de Candidatura d'Unitat
Popular (CUP) i Decidim lgualada del total de 21 Regidors, que de dret i fet
composen la Corporació, S'APROVA la proposta en tots els seus termes."

Contra I'acord anterior, que esgota la via administrativa, I'interessat pot interposar recurs
contenciós administratiu davant la Sala d'aquesta jurisdicció del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya en un termini màxim de dos mesos a comptar de I'endemà de la present
notificació. No obstant, s'hi pot interposar qualsevol altre recurs si es considera procedent.

La qual cosa us notifico per al vostre coneixement i efectes

lgualada, 31 de m e 2017

El secretari,

Memb iGarcía
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