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Us faig avinent que el Ple de I'Ajuntament, en sessió ordinària de data 28 de febrer de 2017,
va aprovar el següent acord:

"AP-201713825. Resoldre les al.legacions presentades a la modificació inicial del
Reglament Orgànic Municipal i aprovar-lo definitivament.

ldentificació de l'expedient: Resolució de les al.legacions presentades a la modificació del
Reglament Orgànic Municipal aprovat inicialment per acord del Ple, de 29 de novembre de
2016, i aprovar-lo defin itivament.
Tipus de resolució: Dictamen
Òrgan que resol: Ple
ANTECEDENTS
1. Aprovació definitiva del Reglament Orgànic Municipal de I'Ajuntament de Badalona
mitjançant acord de ple de data 29 de febrer de 2009.
2. La Llei 3912015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de las Administracions
Públiques (LPACAP) í la Llei 4012015, d'1 de octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic
(LRJSP), instauren la tramitació electrÒnica com a l'única forma de substanciar el
procediment administratiu, exigint el ple funcionament electrònic en l'organització,
funcionament i actuació de les Administracions, de manera que la e-Administració integral, la
transparència, I'accés i reutilització de la informació del sector públic conformen el nou model
d'Administració Pública. El nou model d'Administració haurà de garantir el compliment dels
principis generals que han de regir I'organització, el funcionament i l'actuació de
l'Administració Pública establerts a l'art. 3 de la LRJSP i, haurà de garantir també, que
l'ordenament de les relacions "ad intra" es dugui a terme a través de mitjans electrònics que
assegurin la interoperabilitat i seguretat dels sistemes, la protecció de les dades de caràcter
personal.
3. En aquest context, el Ple de l'Ajuntament, en sessió de data 29 de novembre de 2016 va
aprovar inicialment la modificació del ROM per d'incorporar un sistema d'enregistrament en
vídeo de les sessions del Ple municipal que garanteixi I'autenticitat i integritat de les
gravacions i es pugui utilitzar, en tot o en part, com a nou suport documental per a les actes
que estén el secretari general de la Corporació i per al llibre d'actes en el qual aquestes són
transcrites.
La modificació consisteix en la inclusió d'uh nou dpartat a l'art. 38 del ROM, amb el següent
tenor literal:
"38.6 Establir l'enregistrament en vídeo de les sessions del Ple, mitjançant un sistema que

garantèixi I'autenticitat i integritat de les gravacions, com a nou suport documental per a les
actes i llibres d'actes de les referides sessions."
5. L'expedient ha estat sotmès als tràmits d'informació pública i d'audiència mitjançant la
publicació dels corresponents anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data
27 de desembre de 2016, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya n(tm.7271, de 21 de
desembre de 2016, al diari "El Perioòdico i al Tauler d'Anuncis de I'Ajuntament.
6. Durant el termini d'informació pública i audiència es van presentar, en temps i forma,
al.legacions per part del Director de I'Oficina Antifrau de Catalunya, amb data d'entrada en el
Registre General d'aquest Ajuntament de 7 de febrer de2017. Aquestes al'legacions, en la
part que interessa, diuen el següent:
L'al.legació primera: fa referència a una consideració d'estil. En aquest sentit es recomana
"revisar la concordança dels temps verbals d'aquest apartat afegit amb els 5 precedents."
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L'al.legació segona: l'Oficina Antifrau considera que, d'acord amb I'art. 70 de la LRBRL en la
redacció donada per la Llei 6712003 ila interpretació de I'Agència Espanyola de Protecció de
Dades en I'informe 052612009, la modificació del ROM que es pretén realitzar, com una
mesura per donar una major transparència a les sessions del Ple, podria ser ampliada i

millorada amb la incorporació d'un redactat similar al següent: "Quan les entitats locals
celebrin sessions plenàries, facilitaran, excepte que concorrin causes justificades
d'impossibilitat tècnica o econòmica, el seu accés a través d'internet, bé transmetent la
sessió, bé donant accés a l'arxiu audiovisual enregistrat un cop celebrada la mateixa. En tot
cas, les persones assistents podran realitzar la gravació de les sessions pels seus propis
mitjans, respectant el funcionament ordinari de la institució."
Vist l'infome emès pel secretari general i de I'interventor general als efectes del previst per
I'art. 179.1 b) TRLMRLC, quant a I'adequació legal de les disposicions de rang superior del
text reglamentari una vegada introduTdes les modificacions resultant de les al'legacions
l'admissió de les quals es proposen.
CONSIDERACIONS JURI DIQUES
Primera. Examen de les al'legacions
- Al'legació primera.
Vista I'al.legació formulada i la redacció de l'article 38 en la seva globalitat, no hi ha cap motiu
per tal no adequar la redacció en el sentit en què es proposa a l'al'legació, i, en
conseqüència, es proposa la seva estimació.
- Al.legació segona.
Pel que fa a la proposta d'establir al ROM la previsió de facilitar l'accés a través d'internet a
les sessions plenàries, cal assenyalar que malgrat la referida disposició reglamentària no
recull aquesta previsió, l'Ajuntament de Badalona fa anys que proporciona el referit accés,
tant amb la retransmissió de la sessió com donant accés a l'arxiu audiovisual enregistrat.
Pel que fa a la proposta de recollir expressament al ROM que els assistents a les sessions
plenàries podran realilzar la "gravació de les sessions pels seus propis mitjans, respectant el

funcionament ordinari de la institució", hem de manifestar que no compartim la necessitat de
reflectir al ROM aquesta previsió, atesos els nombrosos pronunciaments judicials que
mantenen que la gravació dels plens municipals constitueix una manifestació de les llibertats
d'expressió i d'informació, reconegudes a I'art 20 CE , i que és un dret que no precisa
d'autorizació prèvia, en aquest sentit es fa valdre per totes la STS, Sala del Contenciós
Administratiu, de24 de juny de 2015.
No obstant això, atenent que les al.legacions formulades per I'Oficina Antifrau de Catalunya a
la modificació del ROM, amb caràcter de propostes, pretenen incidir en aquells aspectes que,

directament o indirecta, guarden relació amb els àmbits sobre els que recauen les funcions
generals que la Llei 1412008, del 5 de novembre, de I'Oficina Antifrau de Catalunya atribueix
a I'esmentada Oficina, amb l'objectiu d'enfortir la integritat de les institucions i dels servidors
públics, es considera convenient l'estimació de I'al'legació.
Normativa aplicable a la tramitació de la modificació del ROM de l'Ajuntament de Badalona
La tramitació de la modificació del Reglament Orgànic és la general per a les disposicions de
caràcter general establerta per l'art. 49 de la LRBRL, en la seva redacció introduida per la Llei
5712003, de 16 de desembre -en el mateix sentit arts. 178 del TRLMRLC i 60 i ss. del
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny.
L'òrgan competent per a la seva aprovació, de conformitat amb els afts.22.2 d) y 47.3.a) de
la LRBRL, és el Ple de I'Ajuntament requerint vot favorable del majoria absoluta del número
legal dels membres de la Corporació.
Atès I'art. 179.1.b) TRLMRLC, resulta preceptiva, l'emissió d'informe previ del secretari ide
l'interventor de la Corporació.
Atès l'art. 70 de la LRBRL una vegada aprovat i publicat, conforme a la legislació de règim
local abans esmentada, el text reglamentari entrarà en vigor transcorregut el termini de
quinze dies hàbils des de la publicació íntegra del seu text al BOPB.
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Per tot l'exposat, conforme a I'art. 82.2 del Reglament d'organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, previ el
dictamen de la Comissió d'estudi, informe i consulta de Badalona Democràtica, es proposa
que I'Ajuntament en Ple adopti la següent proposta i resolgui de conformitat:
PRIMER.- Estimar les al.legacions presentades per I'Oficina Antifrau de Barcelona, amb data
d'entrada en el Registre General d'aquest Ajuntament de 7 de febrer de 2017, a I'acord
d'aprovació inicial de la modificació del Reglament Orgànic Municipal de I'Ajuntament de
Badalona, adoptat pel Ple de I'Ajuntament en data 29 de novembre de 2016, pel qual s'afegia
un nou apartat a l'art. 38 del ROM.
En conseqüència, el text de I'art. 38.6, una vegada introduïdes les modificacions resultants de
les esmenes admeses, queda redactat de la següent manera:
"38.6 S'ha d'establir un sistema d'enregistrament en vídeo de les sessions del Ple que

garanteixi l'autenticitat i integritat de les gravacions, com a nou suport documental per a les
actes i llibres d'actes de les referides sessions. Així mateix, s'ha de facilitar, excepte que
concorrin causes justificades d'impossibilitat tècnica o econòmica, el seu accés a través
d'internet, bé transmetent la sessió, bé donant accés a l'axiu audiovisual enregistrat un cop
celebrada la mateixa. En tot cas, les persones assistents han de poder realitzar la gravació
de les sessions pels seus propis mitjans, respectant el funcionament ordinari de la institució."
SEGON.- Publicar l'acord d'aprovació definitiva iel text reglamentari íntegre al ButlletÍ Oficial
de la Província, al Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament, al Portal de Transparència i inserir
anunci referint el BOPB en que s'hagués publicat íntegrament el text aprovat al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya i a un diari de major difusió local.
TERCER.- Notificar I'acord d'aprovació definitiva, dins del termini de 15 dies següents a la
seva adopció, a les administracions estatal (Delegació del Govern) i autonÒmica
(Departament de Governació), amb la remissió del text íntegre del ROM, als efectes previstos
a I'article 65 LRBRL.
QUART.- La modificació del Reglament Orgànic de I'Ajuntament de Badalona entrarà en vigor
una vegada transcorregut el termini de quinze dies hàbils des de la publicació íntegra del seu
text al BOPB.'

Contra les disposicions administratives de caràcter general no es pot interposar cap recurs en
via administrativa.

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu
interposar recurs contenciós administratiu, davant la Sala del Contenciós Administratiu del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dins el termini de dos mesos, a comptar des del
dia següent al de la seva notificació.

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.

La qual cosa us comunico als efectes oportuns

La secretària accidental
(Res. 08/07/201 6)

Remedios Hijano Cruzado

Badalona, 1 de març de 2017
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