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Amb el present escrit li trasllado l'acord adoptat per I'Ajuntament Ple de 15 de maig de
2017 i que copiat literal de I'Esborrany de I'Acta, en la part escaient, diu:

..7.. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D'AL.LEGACIONS I APRoVACIÓ DEFINITIVA
DE LES MODIFICACIONS PARCIALS DE L:ARTICULAT DEL REGLAMENT

Atès que el Ple municipal en sessió ordinària de 23 de gener de 2Q17 va aprovar
inicialment la modificació del vigent Reglament Orgànic Municipal, constituida per un
nou text actualitzat i millorat resultant de la refosa del ROM vigent amb incorporació de
les diverses esmenes presentades pels grups polítics municipals i que es concreten en
la modificació parcial dels articles 11,22,26,28,30, 31, 34, 35 i 36, així com la
supressió de la disposició transitòria segona decaiguda en haver estat ja
implementada la transformació dels antics Consells de Districte en Consells de Barri i

restant la disposició transitòria primera com a disposició transitòria única concernent a
la implementació dels nous mitjans informàtics i telemàtics com un dels drets per a la
realització de les seves funcions i tasques de treball per part de tots els membres
electius de la Corporació municipal, tot això en els termes del text diligenciat de
document normatiu incorporat a I'expedient, adequant-se la corresponent proposta
elevada en el seu dia al Ple, al resultat del treball de la Comissió Especial de revisió
integral del ROM.

Atès que en el propi acord plenari es va disposar de sotmetre I'expedient a informació
pública durant un termini de 30 dies hàbils a comptar del següent al de publicació de
I'anunci corresponent en el BOPB, de conformitat amb el que disposa l'article 49.b) de
la Llei 711985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL), als efectes
de formulació d'eventuals al'legacions i/o suggeriments per part de qualsevol persona
interessada, tot determinant-se així mateix que les modificacions del vigent ROM i text
refós resultant restarien aprovades amb caràcter definitiu, sense necessitat d'adoptar-
se nou acord, en el supòsit que durant el període d'exposició pública de I'expedient no
s'hagués presentat cap suggeriment o reclamació, havent estat publicat el
corresponent Edicte en el DOGC núm. 7306 de data 10 de febrer de 2017, BOPB de la
mateixa data, tauler d'edictes de la Casa de la Vila, web municipal i diari El Punt Avui
de data 2 de febrer de 2017. Complementàriament als anuncis en diaris oficials, fou
tramès en suport digital a les diverses associacions i entitats del municipi el text
íntegre de les modificacions de l'articulat del ROM als efectes de facilitar la major
participació ciutadana en la fase d'informació pública amb possibilitat efectiva de
consulta directa immediata del text i de formulació d'al'legacions i suggeriments.

Atès que durant el període d'exposició pública han estat formulades al'legacions
únicament per part de l'Oficina Antifrau de Catalunya (OADC) a través d'escrit
presentat en data 21.03.2017 mitjançant correu certificat.

Vist I'informe de Secretaria General emès en data 5 d'abril de 2017 circumscrit a
l'anàlisi del marc legal i aspectes jurídics dimanants dels suggeriments de l'Oficina
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Antifrau de Catalunya sobre ampliació parcial d'alguns articles, tot concretant-se els
suggeriments de I'OADC sobre l'articulat del ROM i la seva posada en connexió amb
el marc legal aplicable en els següents termes:

"Article 26.- Caràcter públic de les sessions"

- Pel que fa a I'apartat 4) s'al'lega que la retransmissió en directe dels Plens, per
streaming al web de l'ajuntament i íntegrament pels mitjans de comunicació públics o
privats que concorrin, constitueix una mesura de transparència i participació ciutadana
positiva, però cons¡dera f'OADC que aquesta mesura "es completaria amb la previsió

Valoració al.leqació: Si bé el propi caràcter públic legalment establert de les sessions
plenàries del Ple comporta de manera inherent la possibilitat que el públic assistent
pugui utilitzar gravadores o dispositius d'enregistrament sense que el seu ús hagi estat
mai prohibit, s'estima aquesta part de I'al'legació.

- En la pròpia al'legació es recomana "considerar I'opoñ
característica de la immediatesa de les qravacions" i uque la copia de les q

també la puqui sol.licitar qualsevol ciutadà" ja que en el ROM únicament es preveu
que els grups municipals puguin sol'licitar-ne una còpia.

Valoració al.leoació: La immediatesa de les gravacions ja concorre en la pràctica, en
ésser disponibles al web municipal que incorpora un link a la web de Cugat.cat i pel fet
que les sessions plenàries es retransmeten en directe (so i imatge) per part de l'Entitat
Pública Empresarial Local (EPEL) "Cugat.cat" que gestiona en aquest municipi el
servei públic audiovisual local de comunicació segons allò previst a la Llei autonòmica
2212005, de 29 desembre, de comunicació audiovisual de Catalunya, i article 85 bis de
la LRBRL, que fa un reenviament pel que concerneix a les EPEL, als articles 53 a 60
de la Llei 6/1997, de 14 d'abril, d'Organització iFuncionament de I'Administració
General de I'Estat.

Pel que fa a que la còpia de les gravacions pugui ésser lliurada als ciutadans que ho
demanin, s'accepta la incorporació d'aquesta previsió al ROM, si bé deixant constància
que fins tant es pugui implementar legalment a l'Administració local la vídeo-acta de
les sessions plenàries, la còpia que es lliuri no podrà ésser certificada per Secretaria
General respecte la seva autenticitat i integritat que sí s'atribueix legalment a les actes
de les sessions plenàries.

En el sentit esmentat no resulta apllcable actualment en les corporacions locals la
regulació del funcionament dels òrgans col'legiats continguda en els articles 15 i 18 de
la Llei bàsica estatal, 4012015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, pels
següents motius:

a) L'article 15.1) en disposar que el regim jurídic dels òrgans col'legiats s'ajustarà a les
normes contingudes en la Llei, afegeix que aquesta obligació s'imposa "sin periuicio de,i
la disposició final dissetena de la pròpia llei contempla l'adaptació normativa
necessària tot disposant que "en el plazo de un año a partir de la entrada en vioor de

incompatibles con lo previsto en esta Lev".
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b) Resulta indubtable que dites peculiaritats organitzatives pel que fa al funcionament
dels òrgans col.legiats municipals, es contenen respecte al funcionament del Ple
municipal en els articles 46i47 de la Llei 711985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
de règim local (LRBRL) i articles 97 a 111 del Decret Legislatiu 212003, de 28 d'abril,
pel qual s'aprova el vigent text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
(LMc).

En consequència, s'estima el suggeriment de I'OADC si bé amb la precisió que les
esmentades còpies de les gravacions no tindran caràcter formal d'acta de la sessió
certificable per Secretaria General fins tant hagi estat legalment implementada la

vídeo-acta de les sessions plenàries en la legislació de règim local.

"Article 34.- fiègi@ions"
En I'al.legació de I'OADC referida a aquest article s'assenyala que'seria recomanab!-e.

lloc de forma immprliela emh indcnendèneia otte rtesnrés esaaioui tna nosferior data
d'aprovació de I'acta"

Valoració al'legació: Resulta en principi inviable en base al marc jurídic actual
incorporar al ROM aquesta determinació en els termes proposats per l'Oficina Antifrau,
pels següents motius:

- Segons els articles 110 ¡ 111 de la LMC, les actes han de formalitzar-se per escrit i

ésser incorporades o bé en un llibre d'actes o en plecs de fulls habilitats legalment,
essent aquesta última forma la que es troba implementada en aquest municipi
mitjançant la transcripció de les actes de les sessions plenàries -una vegada
aprovades- en plecs de fulls de paper d'ofici oficial degudament numerats i que al final
de cada any són relligats amb el corresponent diligenciat.

- Si bé actualment les sessions plenàries són gravades en àudio i també en vídeo així
com retransmeses en directe per part de I'Entitat Pública Empresarial Local Cugat.cat,
ambdós enregistraments, avui per avui, no poden substituir l'acta escrita fins tant la
legislació bàsica estatal sobre règim local sigui adaptada a la regulació sobre òrgans
col.legiats establerta per la Llei 4Q12015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector
públic (articles 15-18, específicament pel que fa a la gravació de les sessions i

obtenció d'un fitxer resultant junt amb la certificació expedida pel Secretari sobre
autenticitat i integritat del mateix), essent presumible que aquesta adaptació normativa
es trobi efectuada a horitzó 2 d'octubre de 2017 dins del termini d'un any establert en
la disposició final dissetena, apartat 1), de la precitada Llei estatal 4012015.

- Sembla necessari de remarcar que, fins tant sigui aprovada, l'Acta de la sessió té
naturalesa d'esborrany, tal com es desprèn de I'article 206 del Reial Decret 2568/1986,
de 28 de novembre, pel qual s'aprova el reglament d'organització, funcionament i

règim jurÍdic de les Entitats Locals, que permet emetre certificacions dels acords abans
que s'aprovi l'Acta, sempre que es faci salvetat en aquest sentit.

- En un ordre pràctic, cal deixar constància que les actes de les sessions plenàries en
aquest municipi serien més pròpiament pel seu contingut diaris de sessions, en la
mesura que recullen no una expressió sintètica de les intervencions sinó una
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tranqcripció literal i tenint en compte que la durada dels plens ordinària es situa en una

forquilla de 5 a 7 hores, esdevé materialment impossible disposar I'endemà de la

sessió del text íntegre de I'acta ja que es transcriu manualment en fitxer word per part

de personal admin'lstratiu de Secretaria General escoltant en el corresponent àudio el

contingut de les intervencions.

Sens perjudici de l'anterior, seria viable d'incorporar a l'article 34 del ROM una addició

en el punt 5è concretada en que "/a publicitat de les actes de les sessions plenàries

tindrà ttoc de forma immediata una vegada es trobi estable¡ta en la legislació de règim

local la formalització de les acfes en àudio o vídeo ceftificables".

En conseqüència s'estima aquesta al.legació si bé amb la supraesmentada precisió.

"Article 35.- Drets dels membres elecfes"

En I'al.legació de I'OADC es proposa pel que fa al subapartat 1, lletra i) segon
paràgraf, ìa supressió de la frase "de I'Aiuntament de què formin paft", ia que "s'enfén

que el membre electe ño serâ de l'Aiuntament".

Valoració al.leqació: Cal assenyalar que aquesta anomenada"consíderació d'estil" que

es formula en l'al'legació no procedeix en la pràctica pels següents motius:

- Quan es fa referència al dret a la percepció d'assistències en els termes previstos per

l'article 75.3) de la LBRL, per part dels membres electius que no tinguin règim

econòmic de dedicació parcial ni exclusiva, es considera necessari d'explicitar "dels

òrgans cot-tegiats de què formin part" puix que si bé tots els regidors integren el Ple

municipal, aquesta circumstància no es dóna òbviament en la Junta de Govern Local,

en les Comissions lnformatives municipals ni en la Comissió Especial de Comptes de

les que sols en forma part un representant de cada grup municipal, així com tampoc en

la Junta de Portaveus integrada únicament pel portaveu de cada grup polític

municipal.

Pel que es refereix a I'al.legació circumscrita a les percepcions econòmiques per part

dels membres electes tot recomanant que "el ROM explicités l'obliqatorietat de donar
publicitat a aquesta quantia assenvalada pel Ple municipal", procedeix d'assenyalar
que no corresp on al ROM d'establir aquesta obligatorietat de publicitat que ja es troba
preceptu ada per I'article 75.5) de la LRBRL, en disposar que hauran de publicar-se

íntegrament en el BOPB i en el tauler d'anuncis de a Corporació els acords plenaris

referents a (i) les retribucions dels càrrecs amb dedicació exclusiva i parcial i règim de

cació, (ii) les quanties de les indemnitzacions i assistències, (iii) i la determinació

dels membres electius que realitzaran les seves funcions en règim de dedicació

exclusiva o parcial.

En conseqüència es desestima aquesta al'legació.

"Article 36.- Drets luncionals específics dels qrups municipals"

En les al.legacions de I'OADC es recomana la previsió en el ROM de que es

confegeixi un reglament que contingui el registre i les condicions d'utilització i

possibles sancions pel mal ús dels equips informàtics i telèfons mòbils amb accés a

internet i adreça electrònica de forma individualitzada, posats a disposició dels
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membres electes que ho sol'licitin segons estableix la corresponent mod¡f¡cac¡ó del
reglament orgànic.

Valoració al.leqació: Si bé no concorre objecció d'incorporar aquesta previsió en el
ROM, sembla més adequat de residenciar-la en un Codi ètic mun¡cipal, procedint
d'assenyalar que en l'apartat 5.7) del "CODI DE CONDUCTA DEIS MEMBRES
ELECTIUS I DEL PERSONAL DIRECTIU DE L'AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL
VALLÈS' aprovat inicialment pel Ple municipal en sessió de 21 de novembre de 2016,
es disposa "fer un (ts eficaç, eficient i responsable dels recursos materials de /es
institucions p(tbIiq ues" .

Cal indicar que en el propi Codi de Conducta, hom preveu de manera expressa en el
seu apartat 7è'Règim sancionador" que en cas d'incompliment dels principis de bona
conducta, s'aplicarà el règim sancionador establert en el capítol ll del títol Vll de la Llei
catalana 1912014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública
i bon govern.

En conseqüència es proposa desestimar aquesta al'legació.

En base a l'anterior i en exercici de l'àmbit de competència atribuiT al Ple per l'article
52.2.r) de la Llei 2l2OO3, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, es sotmet al Ple municipal la següent.

PROPOSTA D'ACORDS

PRIMER.- EST¡MAR les al'legacions formulades per I'Oficina Antifrau de Catalunya
(OADC) respecte als suggeriments de complementació dels articles 26 i 34 del
Reglament Orgànic Municipal, en els següents termes de redacció addicionada
remarcada en negreta i cursiva sobre eltext inicial:

Afticle 26.- Caràcter públic de les sessions

tl
4. Els Plens i les audiències públiques seran retransmesos en directe, per streaming al
Web de l'Ajuntament i íntegrament pels mitjans de comunicació públics municipals o
privats que concorrin, excepte en aquells casos en que segons la legislació de règim
local poden ésser secrets el debat i la votació referits als assumptes susceptibles
d'afectar els drets fonamentals de la ciutadania a què es refereix l'article 18.1) de la
Constitució, quan així s'acordi per majoria absoluta.' E/s ciutadans podran
enregistrar les sessions pels seus propis medis.

Les gravacions, tant d'àudio com d'àudio i vídeo, hauran de ser disponibles al web
municipal amb caràcter immediaú i els grups municipals així com qualsevol ciutadà
podran sol'licitar-ne una còpia.
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5. S'aixecarà acta de les sessions i aquesta serà pública i accessible des del web
municipal amb compliment en tot cas de la Llei de Protecció de Dades de caràcter
personal.

La publicitat de les acfes de les sessions plenàries tindrà ltoc de forma
immediata una vegada es trobi establerTa en la legislacíó de règim local la
formaliEació de /es acúes en àudio o vídeo ce¡tificables formalment per
Secretaria General.

Fíns tant es trobi legalment implementada en la legislació de règim local ta
vídeo-acta de les sessions plenàries, serà dispo nible amb caràcter ímmediat a la
sessió la seva gravació en àudio o vídeo però sense validesa legal de
certificació.

SEGON.- DESESTIMAR les al'legacions formulades per I'Oficina Antifrau de
Catalunya (OADC) respecte als suggeriments de complementació dels articles 35 i 36
del Reglament Orgànic Municipal, en base a la motivació jurídica explicitada en la part
expositiva o preàmbul dels presents acords

TERCER.- PUBLICAR I'acord d'aprovació definitiva del Reglament Orgànic Municipal
junt amb el text de l'articulat modificat, tant pel que fa a les modificacions introduÏdes
en I'aprovació inicial com a I'estimació parcial ara de les al.legacions o suggeriments
de I'OADC, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i el corresponent edicte al
DOGC indicant la susdita publicació, tot això als efectes de la seva entrada en vigor,
en els termes establerts a I'art.65.2) de la Llei 711985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local, en relació amb l'art.66.1) del Decret 17911995, de 13 de juny,
pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals".

Tot el qual li comunico per al seu coneixement i als efectes legals procedents.

Sant Cugat del Vallès ,7 de juny de 2017

EL SECRETARI GENERAL,
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