
CRISTINA ALTÉS JUÁREZ, secretària accidental de l’Ajuntament de Roda de Berà,

CERTIFICO:  Que el  Ple  d’aquesta  Corporació  local,  en  sessió  ordinària  de data  29 de 
novembre  de  2018,  va  adoptar,  per  unanimitat dels  membres  assistents,  la  següent 
proposta d’acord:

El Ple d’aquesta Corporació local, en sessió ordinària de data 26 de juliol de 2018, va adoptar,  
entre d’altres, l’acord d’aprovació inicial  del  Reglament Orgànic Municipal  de l’Ajuntament de 
Roda de Berà.

L’esmentat  acord fou sotmès al  tràmit  d’informació pública per un termini  de 30 dies hàbils,  
prèvia comunicació de l’anunci corresponent en el Butlletí de la Província núm. 155 de 9 d’agot 
de 2018, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7680 de data 8 d’agost de 2018, al 
tauler d’anuncis de la Corporació i a la pàgina web institucional.  

Durant el termini de 30 dies hàbils d’informació publica s’han presentat al·legacions per part de 
l’Oficina Antifrau de Catalunya, emeses a l'empara dels art. 1 i 3 de la Llei 14/2008, del 5 de 
novembre,  de  l'Oficina  Antifrau  de  Catalunya,  així  com  de  l'article  13.2.d)  de  les  Normes 
d'actuació i regim intern de l'Oficina Antifrau de Catalunya, segons el qual correspon a la Direcció 
de  Prevenció  formular  al  director  o  directora  de  l'Oficina  propostes  i  recomanacions  sobre 
disposicions normatives vigents o en tràmit d'aprovació perquè les elevi al Parlament, al Govern, 
als ens locals i, en els termes en que la normativa ho permeti, a les institucions i els organismes 
estatals, comunitaris i internacionals.

Les  al·legacions  presentades  han  estat  informades  per  la  Comissió  Especial  d’estudi  per  la 
redacció  del  Reglament  Orgànic  Municipal,  creada  en  data  27  d’octubre  de  2018  pel  Ple 
Municipal, en la sessió extraordinària que va tenir lloc el dia 19 de novembre de 2018.

S’ha emès informe de secretaria de data 22.11.2018 en el que es valoren les recomanacions  
formulades, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,  
Reguladora de les Bases del Règim Local, i article 178 del Text Refós de la Llei Municipal i de  
Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 65 del Reglament 
d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, la 
Comissió  Informativa  Governació,  Ciutadania,  Transparència  i  Ocupació,  proposa  al  Ple  de 
l’Ajuntament, l’adopció del següent acord:

ACORD

PRIMER.  Desestimar  parcialment les  al·legacions  presentades  per  l’Oficina  Antifrau  de 
Catalunya, en relació a l'expedient d'aprovació del Reglament Orgànic Municipal, segons l’estudi 
efectuat per la comissió especial del ROM i pels motius expressats en l'Informe de secretaria de  
data  22.11.2018,  del  qual  es  remetrà  còpia  als  interessats  juntament  amb la  notificació  del 
present acord.

SEGON. Estimar parcialment les al·legacions presentades per l’Oficina Antifrau de Catalunya, 
en relació a l'expedient d'aprovació del Reglament Orgànic Municipal, segons l’estudi efectuat 
per la comissió especial del ROM i pels motius expressats en l'Informe de secretaria de data 
22.11.2018, del qual es remetrà còpia als interessats juntament amb la notificació del present 
acord,  i  en  conseqüència,  introduir  a  l'expedient  les  modificacions  indicades  en  l’esmentat 
informe.



TERCER.  Aprovar  amb  caràcter  definitiu,  la  redacció  final  del  text  del  Reglament  Orgànic 
Municipal,  una  vegada  resoltes  les  reclamacions  presentades  i  incorporades  a  aquesta  les 
modificacions  derivades  de  les  al·legacions  estimades,  en  els  termes  en  que  figura  en 
l'expedient. 

QUART. Publicar aquest Acord definitiu amb el text íntegre del Reglament en el Butlletí Oficial de 
la Província, en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, anunciant la referència del Butlletí Oficial de 
la Província en què s'hagi publicat íntegrament el text en el Diari  Oficial  de la Generalitat de 
Catalunya, no produint el Reglament Orgànic Municipal efectes jurídics menters que no hagin  
transcorregut quinze dies comptats des de l'endemà al de la publicació; segons el previst en els 
articles 65 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 178.2 
del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu  
2/2003, de 28 d'abril,  i 66.1 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals  
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

I perquè consti, als efectes oportuns, i a reserva dels termes que resultin de l’aprovació de l’acta, 
segons  preveu  l’article  206  del  RD  2568/1986,  de  28  de  novembre,  expedeixo  el  present 
certificat amb el vistiplau del Sr. Alcalde, a Roda de Berà document signat electrònicament al  
marge.

Ho certifica la secretària accidental amb el vist i plau de l’alcalde.
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