Divendres, 13 d'abril de 2012
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Cornellà de Llobregat
EDICTE
Aprovada definitivament per acord plenari de data 28 de març d’enguany, la modificació de diversos articles del
Reglament Orgànic Municipal d’aquest Ajuntament, la qual va ser aprovada inicialment mitjançant acord plenari de 23
de desembre de 2011, i en conformitat amb el que disposa l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, es procedeix a la publicació íntegra del seu text, als efectes de la seva entrada en vigor al cap
de quinze dies de la seva publicació total.
...
Acord Plenari de data 28 de març de 2012
Mitjançant acord plenari adoptat el passat dia 22 de desembre de 2011, aquest Ajuntament va procedir a l’aprovació
inicial de la modificació de diversos articles del Reglament Orgànic Municipal, ordenant que aquest fos sotmès al tràmit
d’informació pública i audiència als interessats preceptivament establert.
Atès que un cop finalitzat el període d’exposició pública el passat dia 27 de febrer d’enguany, es constata la presentació
d’un escrit d’al·legacions i/o suggeriments per part del Grup Polític Municipal de Convergència i Unió, en el qual es
plantegen diferents esmenes de redacció alternativa que afecten, totalment o parcialment, als articles 102, 103, 106 i
149, a més d’addicionar un nou article entre els 106 i 107, una nova Disposició Addicional 1ª, i addicionar una cinquena
columna en l’annex 5 de l’esmentat Reglament Orgànic, que es concreten en els termes següents:
• Article 102
En relació amb aquest article es proposa la supressió de la frase “i es corresponsabilitzen” referent a la naturalesa
jurídica del Consell de Ciutat, quedant el text del tenor literal següent:
...
El Consell de ciutat és el màxim òrgan consultiu i de participació de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en el qual els
representants de la ciutadania i de l’Ajuntament participen dels principals assumptes de la ciutat.
...
• Article 103
En relació amb aquest article es proposa afegir un punt setè amb la redacció següent:

7. Proposar iniciatives ciutadanes, sol·licitar la convocatòria d’audiències públiques, proposar l’impuls de processos
participatius, consultes ciutadanes i referèndums, com també jurats ciutadans.
...
• Article 106
Tot i que no es concreta que la proposta d’addició vagi referida a aquest article, pel seu contingut s’interpreta que es
proposa substituir el seu paràgraf primer pel text següent:
...
Els Vicepresidents/es seran escollits d’entre els/les membres de les institucions i les entitats associatives presents al
Consell de Ciutat que hagin manifestat prèviament la seva voluntat de ser escollits/des.
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• Article nou entre el 106 i el 107
Es proposa l’addició d’un article nou, entre els articles 106 i 107 del ROM, del tenor literal següent:
...
• Article 107.- Observadors
La Presidència, en funció dels temes a tractat, podrà convocar altres regidors/es, responsables d’entitats i professionals
de reconegut prestigi a participar en les sessions plenàries del Consell, amb veu però sense vot. Els membres del
Plenari podran fer arribar la seva proposta de convidats per tal que la Presidència la valori.
Els Regidors o Regidores municipals hi poden assistir en qualitat d’observadors, amb veu però sense vot.
...
• Article 149
En relació amb aquest article es proposa la supressió, en el seu últim paràgraf, de l’incís “que només podran utilitzar els
vocals que no ostentin el càrrec de regidor/a”, quedant el paràgraf literalment redactat en la forma següent:
...
En l’ordre del dia de totes les sessions hi haurà un torn de precs i preguntes.
...
• Disposició Addicional 1a. nova
Es proposa l’addició d’una Disposició Addicional 1ª al ROM, del tenor literal següent:
...
A iniciativa de la meitat del nombre legal dels membres del Consell de Ciutat i dels òrgans municipals legitimats, es
podrà iniciar el procediment per a modificar el present Reglament que haurà de portar la comissió Informativa pertinent o
Alcaldia en un termini de dos mesos al Ple municipal.
...
• Annex número 5 del ROM:

Atès que aquestes al·legacions no són susceptibles de ser estimades, en considerar que van en contra de l’esperit del
mateix Consell de Ciutat ja que:
• El Consell de Ciutat ha d’esdevenir el màxim òrgan consultiu del consistori i no altre ple municipal. És el màxim òrgan
de participació de caràcter consultiu i, per tant, no vinculant, entenent d’aquesta manera que la corresponsabilitat que es
demana als membres no té cap naturalesa jurídica sinó ètica o moral.
• Els Grups municipals estan representats al Consell de Ciutat amb la figura d’un regidor per grup com a membre de ple
dret, i queda clar al mateix text que es poden constituir Comissions de Treball, a les quals seran convidades aquelles
persones que es considerin necessàries. Per tant, no cal ampliar el número de membres del Consell de Ciutat.
• D’altra banda i en quant a l’annex 5 del Reglament Orgànic Municipal, relatiu a la publicitat de les declaracions
patrimonials dels Regidors i Regidores, observa perfectament l’objectiu pel qual ha estat creat, que no és altre que
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Es proposa afegir una cinquena columna al document que figura com annex núm. 5 del ROM, on els Regidors amb
dedicació completa o parcial d’aquest Ajuntament hagin de posar la quantitat de la quota líquida de la seva declaració
d’IRPF.
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donar transparència a la situació patrimonial dels Regidors i Regidores d’aquest Ajuntament i, per tant, no cal afegir més
informació al respecte.
Per tot això, el Tinent d’Alcalde i Regidor de l’Àrea d’Economia i Interior, en exercici de les competències que m’han
sigut conferides en virtut de la delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm.
4523/2011, de 14 de juny, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 23 de juny de
2011, i vist l’informe núm. 15/2012, de 6 de març, emès per la Secretària General, proposa al Ple l’adopció dels
següents,
ACORDS
Primer.- Desestimar íntegrament i per les raons anteriorment exposades, les al·legacions presentades pel Grup Polític
Municipal de Convergència i Unió, durant el tràmit d’exposició pública, i aprovar definitivament la modificació de
l’esmentat Reglament Orgànic Municipal.
Segon.- Publicar íntegrament el text de l’esmentat Reglament en el Butlletí Oficial de la Província, entrant en vigor un
cop transcorreguts quinze dies a partir de la seva total publicació.
Així mateix es publicarà en el tauler d’anuncis de la Corporació i s’inserirà el corresponent edicte en el Diari Oficial de la
Generalitat i en el Butlletí d’Informació Municipal, anunciant la referència del Butlletí Oficial de la Província en que s’hagi
publicat íntegrament el text.
Tercer.- Comunicar aquest acord a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya, als efectes previstos en
l’article 65.3 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, dins del termini dels quinze dies següents a la
seva aprovació definitiva.
Quart.- Comunicar aquest acord al Portaveu del Grup Polític Municipal que ha comparegut en el tràmit d’exposició
pública presentant al·legacions, als efectes legals escaients.
...
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Cornellà de Llobregat, 29 de març de 2012
L’alcalde, p. d. f., la secretària general, Carmen Alonso Higuera
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