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INFORME DE SECRETARIA
ASSUMPTE: esborrany Reglament sobre l’ús dels horts socials i ecològics de Torredembarra
S’emet el present informe en compliment de l’article 3.3 lletra d) -1º del Reial Decret 128/2018
de 16 de març, que determina entre les matèries objecte d’informe previ per part del Secretari
l’aprovació o modificació d’ordenances i reglaments.
ESTUDI DE L’ESBORRANY
D’acord amb la comunicació de la secretària de la comissió d’estudi de data 30 de novembre a
la qual adjunta l’esborrany definitiu, la Comissió, designada per acord del Ple de 20 de febrer
de 2020, va finalitzar en data 13 de juliol la seva tasca, aprovant dit esborrany.
Per altra part, s’ha acreditat que s’ha realitzat el tràmit de consulta pública en Internet, sense
que s’hagin realitzat propostes al respecte per part de la ciutadania o de les possibles
associacions o entitats interessades.
Pel que fa a l’esborrany, he procedit a revisar el text del mateix, i considero que en general
s’adequa a la legalitat vigent. No obstant això, cal fer dues modificacions en l’article 19 i un altra
en la Disposició Final.
La primera, i més important, en relació a l’article 19, té a veure amb la determinació de l’òrgan
sancionador, doncs es designa a “la Junta de Govern Local, per delegació de l’alcaldia”.
Aquesta atribució de competències contravé la normativa vigent (art. 21.1.a de la LRBRL i
53.1.s de la LMRLC), que atribueix als Alcaldes les sancions per infraccions d’ordenances
municipals, excepte que la facultat estigui atribuïda a altres òrgans (que no és el cas d’aquetes
sancions). Aquesta facultat, com a la majoria de les que les lleis de règim local atorguen als
alcaldes pot ser delegada als regidors delegats o a la Junta de Govern Local, però la potestat li
correspon sempre a qui ostenti en cada moment el càrrec d’Alcalde, i la delegació s’ha de fer
expressament, per a cada mandat corporatiu, sense que pugui ser establerta
reglamentàriament.
La segona modificació que cal fer és numerar correctament els paràgrafs, doncs en el text que
se’ns ha facilitat s’observen dos apartats amb número 1 i 2.
En conseqüència, i per ajustar el redactat a la legalitat i evitar els defectes en la numeració dels
paràgrafs, cal redactar l’article 19 així:
“Article 19. Procediment Sancionador
1. Les persones usuàries dels horts ecològics municipals estan obligades a complir tot el
que s’estableix en aquest reglament; i en el que no està previst en aquest, es tindrà en
compte la normativa vigent en la matèria.
2. Les persones usuàries que per dol, culpa, negligència o encara a títol de no observació

Plaça del Castell, 8 43830 Torredembarra. Tel. 977640025. Fax 977644904 Nº Reg. E. L. 4315360009
secretaria@torredembarra.cat

AG emisor: 1
Inicials: ROI
Any: 2020
Núm. Registre:73
Expedient: AG1/G108/17/04-05

causin danys en les instal·lacions o parcel·les demanials en les quals se situen els horts
ecològics, o en contrariïn la destinació pròpia i les normes que els regulen, seran
sancionades – si escau – per via administrativa amb una multa, l’import de la qual
s’estableix en aquestes normes, sens perjudici de la reparació del dany i de la restitució
del bé ocupat irregularment.
El mal ús de les instal·lacions i els usos incorrectes, poden donar peu a l’aplicació de
sancions.
3.Tipificació: Les faltes es tipifiquen com a lleus, greus i molt greus.
a) Són faltes lleus: La vulneració dels deures descrits en l’article 16 de les presents
bases.
b) Són faltes greus: La reincidència en una falta lleu dins del termini d’un any.
c) Són faltes molt greus: La reincidència en una falta greu dins del termini d’un any.
4. Instrucció i sanció :
a) L’òrgan instructor serà el/la funcionari/a designat de la regidoria de Sostenibilitat
L’òrgan sancionador serà, d’acord amb les lleis de règim local, l’Alcalde, sense perjudici
de que delegi aquesta atribució en altre òrgan.
5. Sancions:
a) Les faltes lleus es sancionaran amb amonestació verbal i amb multes mínimes de 60€ i
fins a un import màxim de 300€.
b) Les faltes greus es sancionaran amb amonestació escrita, feta pública i amb multes de
300,01€ fins a 600€.
c) Les faltes molt greus es sancionaran amb la pèrdua del dret a la llicència i amb multes
de 600,01€ fins a 1.500€.”
Per altra part, s’observa en la Disposició final una vacatio legis d’un dia per a l’entrada en vigor
del reglament, un cop publicat en el Butlletí Oficial de la Província, la qual cosa no està prevista
ni en la LRBRL (art. 70.2) ni en el ROAS (article 66.1), que fan coincidir l’entrada en vigor amb
la completa publicació del text en el BOPT. Això sí, sempre que hagi transcorregut el termini de
quinze dies de l’article 65.2 de la LRBRL, és a dir, el termini que tant l’administració de l’Estat
com l’autonòmica tenen per a requerir a l’entitat local si consideressin que el reglament o
ordenança infringeixen l’ordenament jurídic. Per tal d’unificar criteris amb altres normes
reglamentàries aprovades, proposem establir la següent redacció de la Disposició Final:
“DISPOSICIÓ FINAL
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Aquest Reglament entrarà en vigor d'acord amb el que disposa l'article 70.2 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb el que
preveu l'article 65.2 del mateix text legal, una vegada que, complerts els tràmits
establerts, el seu text aparegui completament publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona.”
En qualsevol cas, per part de Secretaria no es fa la tramesa de l’anunci fins la finalització del
termini de quinze dies establert en l’article 65.2; indicant-se ja en el propi anunci que la data
d’entrada en vigor és la de publicació.
CONCLUSSIÓ
En conseqüència, incorporant aquestes correccions al text del reglament, no hi ha inconvenient
legal en què s’aprovi inicialment pel Ple de l’ajuntament el text que ha elaborat la comissió
d’estudi.
L’acord del Ple no requereix majoria absoluta.
Torredembarra, a la data de signatura electrònica.
El Secretari,

CPISR-1 C
Rafael
Orihuel
Iranzo

Firmado
digitalmente por
CPISR-1 C Rafael
Orihuel Iranzo
Fecha: 2020.12.01
15:41:31 +01'00'

ABREVIATURES
LRBRL.... Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local
LMRLC.... Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
ROAS..... Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals
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