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ANUNCI
APROVACIÓ DEFINITIVA I ENTRADA EN VIGOR DE LA MODIFICACIÓ DELS ARTICLES 38 I 39 DEL REGLAMENT
ORGÀNIC MUNICIPAL
El Ple de l’Ajuntament de Torredembarra, en la seva sessió ordinària duta a terme en data 15 de juny de 2017, va
aprovar inicialment el projecte de modificació dels articles 38 i 39 del Reglament orgànic municipal (ROM).
D’acord amb l’article 65.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995,
de 13 de juny, els reglaments i ordenances s’entendran aprovats definitivament si no s’hi presenta cap reclamació
ni al·legació durant la informació pública subsegüent a l’aprovació inicial. El secretari ha certificat que no s’han
produït al·legacions, esmenes, ni suggeriments en el termini d’exposició pública, per la qual cosa l’aprovació inicial
ha esdevingut definitiva.
Havent transcorregut el termini previst a l’article 70.2 en relació amb l’article 65 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local, es procedeix a la publicació íntegra del text dels dos articles modificats, la qual entrarà
en vigor en la data de la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
Torredembarra, 6 d’octubre de 2017
L’alcalde, Eduard Rovira Gual
MODIFICACIÓ DES ARTICLES 38 i 39 DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL

Article 39. De les actes. De l’enregistrament en vídeo o/i àudio de les sessions.
1. Les actes del Ple s’hauran de confeccionar en document escrit, en paper o electrònic, d’acord amb la disponibilitat
de les eines adients per a garantir la seva autenticitat, integritat, seguretat i perdurabilitat.
2. El contingut de l’acta s’haurà d’ajustar a allò establert per les lleis de règim local, i, supletòriament, el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre), si bé pel que fa a les intervencions dels membres de la Corporació en les deliberacions, es limitarà
a la identificació dels intervinents en cada punt, remetent l’acta, en quant al contingut concret de les mateixes, a
l’enregistrament que preveu l’article 38.2, i que la complementarà.
No obstant, cas de produir-se en el decurs de la deliberació qualsevol incidència rellevant, a judici del Secretari, per
iniciativa pròpia o a petició de qualsevol membre de la Corporació, aquesta es consignarà a l’acta.
3. Les imatges i l’àudio (o si s’escau, només l’àudio), de les sessions, excepte la part corresponent als punts de
l’ordre del dia declarats secrets d’acord amb l’article anterior, s’hauran d’editar informàticament amb l’objecte de
facilitar el seguiment de les intervencions produïdes i dels acords adoptats, de manera que restin identificats en
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Article 38. Publicitat de les sessions.
1. Les sessions plenàries seran públiques, i es donarà la difusió pertinent per tal que els ciutadans puguin assistir a
la sessió. Podran assistir també, i enregistrar l’acte, els mitjans de comunicació.
2. L’Ajuntament haurà de fer de cada sessió un enregistrament íntegre, bé de la imatge i de la veu, o bé, en funció
de la disponibilitat de les eines adients, només de la veu. Aquesta gravació, en un suport amb les condicions del
punt 1 de l’article 39, complementarà l’acta de la corresponent sessió.
3. Previ acord de la majoria absoluta es podrà acordar que el debat i la votació d’un punt de l’ordre del dia sigui
secret quan afecti el dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o la pròpia imatge de les persones, en els termes
establerts per la normativa legal vigent.
4. En cas de declarar-se secret el punt o punts en qüestió, el tractament dels mateixos es traslladarà al final de la
sessió, de manera que abans de començar el tractament d’aquests punts el públic assistent pugui desallotjar el
saló de sessions, romanent només en la sala els membres de la Corporació i el Secretari. Així mateix, durant el
tractament dels punts declarats secrets no es produirà enregistrament de cap tipus.
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tot moment els intervinents, els diferents punts de l’ordre del dia, les votacions i els acords adoptats. El document
resultant haurà de ser certificat pel secretari abans de ser publicat a la seu electrònica municipal.
4. Les actes es redactaran amb promptitud per tal que puguin ser sotmeses a votació del Ple a la següent sessió
ordinària.
5. L’acta de l’última sessió del Ple, abans de la renovació de la Corporació, es sotmetrà a aprovació en una darrera
sessió plenària que tindrà lloc, a aquests únics efectes, el tercer dia hàbil previ al de constitució de l’ajuntament.
6. Les actes del Ple municipal son públiques a tots els efectes i aquestes o un extracte on consti com a mínim el
contingut íntegre dels acords adoptats, s’exposarà en els taulers d’anuncis de la Corporació i a la pàgina web,
excepte aquells punts que hagin estat considerats com a secrets.

https://www.dipta.cat/ebop/
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