
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT

ANUNCI sobre aprovació provisional de la modificació del Reglament orgànic municipal (ROM).

El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 25 de juny de 2020, va adoptar un acord d'aprovació
provisional per a la modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM) per tal de poder celebrar sessions dels
òrgans col·legiats de l'Ajuntament per mitjans electrònics, en el següent sentit:

 

“Primer. Modificar l'acord de Ple de data 31 de març de 2020 per tal que les sessions plenàries telemàtiques
que es celebrin a l'empara de la present situació provocada per la crisi sanitària del Covid-19, inclosos estat
d'alarma com fases de desescalada, puguin tractar tant assumptes de caire extraordinari com així mateix
assumptes de caràcter ordinari, podent-se celebrar sessions ordinàries.

 

Segon. Aprovar inicialment la modificació del vigent Reglament Orgànic Municipal, per tal de poder celebrar
sessions dels òrgans col·legiats de l'Ajuntament per mitjans electrònics més enllà de la situació descrita en
l'acord plenari de data 31 de març de 2020. El text proposat s'incorporaria com annex al vigent document, amb
la següent redacció:

 

FUNCIONAMENT PER MITJANS ELECTRÒNICS DE LES SESSIONS DELS ÒRGANS COL·LEGIATS DE
L'AJUNTAMENT

 

Article 1. Del funcionament dels òrgans col·legiats a distància. Tots els òrgans col·legiats es podran constituir,
convocar, celebrar les seves sessions, adoptar acords i remetre actes a distància, amb l'objectiu de permetre
l'assistència dels seus membres de forma no presencial adaptant a l'àmbit municipal la possibilitat oberta per la
Llei 40/2015. Sobre la base de la potestat d'autoorganització de l'Administració local, es podrà permetre que
les sessions dels òrgans col·legiats de les Entitats Locals puguin dur-se a terme per mitjans electrònics i
telemàtics, podent donar-se dues situacions:

- Celebració de les sessions dels òrgans col·legiats en situacions excepcionals.

- Celebració de les sessions dels òrgans col·legiats en situacions no excepcionals.

 

Article 2. De la celebració de les sessions dels òrgans col·legiats en situacions excepcionals. El funcionament de
les sessions dels òrgans col·legiats de l'Ajuntament podrà dur-se a terme a distància a través de mitjans
electrònics sempre que es donin les circumstàncies excepcionals contemplades en l'article 46.3 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

Per a això, és necessari que l'alcalde o el President, o qui vàlidament els substitueixi a aquest efecte de la
convocatòria d'acord amb la normativa vigent, deixi constància de la concurrència d'alguna de les situacions
excepcionals següents:

- Força major.

- Greu risc col·lectiu.

- Catàstrofes públiques.

Per a la vàlida constitució i celebració de les sessions per mitjans electrònics i telemàtics, els membres
participants hauran de trobar-se en territori espanyol i quedar acreditada la seva identitat. Per a això,
s'acreditarà la identitat de cadascun dels assistents mitjançant l'accés a la seu electrònica amb certificat
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electrònic.

S'haurà d'assegurar la comunicació entre els membres participants en temps real durant la sessió, disposant-se
els mitjans necessaris per garantir el caràcter públic o secret d'aquestes segons sigui procedent legalment en
cada cas.

 

Article 3. De la celebració de les sessions dels òrgans col·legiats en situacions no excepcionals. A més de la
celebració d'aquestes sessions en els supòsits excepcionals previstos en l'article anterior, es permetrà la
celebració de sessions dels òrgans col·legiats a distància a través de mitjans electrònics, per garantir
flexibilitzar el lloc en el qual poden celebrar-se les sessions i amb l'objectiu de fer complir amb el dret de
participació i l'exercici del ius oficium que consagra l'article 23.2 de la Constitució Espanyola.

Es podran donar dos supòsits:

- Celebració íntegra de la sessió de l'òrgan col·legiat a distància a través de mitjans electrònics.

- Celebració parcial de la sessió de l'òrgan col·legiat a distància a través de mitjans electrònics, perquè
l'assistència d'algun dels membres es veu impedida per concórrer alguna de les següents circumstàncies:

- Baixa.

- Permís o situació assimilada per maternitat o paternitat.

- Embaràs.

- Malaltia greu.

 

Article 4. Forma de celebració de les sessions. El mitjà electrònic pel qual es duran a terme les sessions dels
òrgans col·legiats a distància serà, de manera preferent, la videoconferència, que permetrà una identificació
visual de l'assistent. Aquest sistema de videoconferència haurà de generar un fitxer amb l'enregistrament de la
sessió. El fitxer generat haurà de complir uns estàndards d'autenticitat, per a això es podran obtenir una sèrie
d'evidències tecnològiques que garanteixin el fidel reflex del que s'ha tractat en la sessió. Aquestes evidències
hauran de permetre garantir:

1. Que el fitxer és l'original i que per tant recull amb veracitat el contingut de la sessió.

2. Que aquest no es pot modificar o alterar per tercers.

3. Haurà de garantir en el temps i de forma segura, la seva accessibilitat, la seva custòdia i la conservació,
tant del fitxer de l'enregistrament audiovisual com de les evidències tecnològiques obtingudes per garantir la
seva autenticitat, conforme als requisits establerts en l'Esquema Nacional de Seguretat.

A més, amb l'objectiu de què no pugui ser alterat, el fitxer de l'enregistrament que es genera, juntament amb
les diferents evidències tecnològiques que garanteixen la seva autenticitat, hauran de formar part de
l'expedient electrònic.

Per certificar l'autenticitat de les sessió celebrada per mitjans electrònics i garantir la seguretat del fitxer
generat, es podran obtenir uns hash o empremtes digitals que permetin identificar de forma inequívoca el
fitxer d'enregistrament audiovisual de la sessió telemàtica, signar i segellar electrònicament les evidències
obtingudes, incorporar una sèrie de metadades a l'enregistrament audiovisual, custodiar el fitxer de
l'enregistrament audiovisual i les seves evidències de forma segura, o altres operacions d'índole similar.

 

Article 5. Sistema d'identificació dels assistents. Per a la vàlida constitució i celebració de les sessions dels
òrgans col·legiats a distància a través de mitjans electrònics i telemàtics, els membres que participin en
aquestes sessions hauran de trobar-se en territori espanyol i quedar acreditada la seva identitat. Per a això,
s'acreditarà la identitat de cadascun dels assistents mitjançant l'accés a la seu electrònica amb certificat
electrònic.

 

Article 6. Desenvolupament de la sessió. Fixada l'hora d'inici de la sessió, els membres que participin en
aquestes hauran d'estar disponibles deu minuts abans, amb la finalitat de que per part de Secretaria es
constati el quòrum necessari per al desenvolupament de la sessió. Aquest quòrum haurà de mantenir-se durant
tota la sessió pel que haurà de donar-se fe de la identitat dels membres per part de la Secretària. Constatat el
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quòrum per l'Alcaldia iniciarà la sessió.

El primer punt de l'ordre del dia consistirà en l'adopció d'un acord d'autorització del funcionament telemàtic de
la sessió, assenyalant les condicions tècniques en què s'ha de produir i acceptant les causes que motiven la
seva celebració per aquests mitjans.

L'Alcaldia prendrà la paraula a l'inici de cada punt, moderant el torn d'intervencions i cedint al seu torn la
paraula als regidors que així ho sol·licitin de forma inequívoca, a fi que es desenvolupi el debat amb normalitat
d'acord amb les regles generals reguladores del desenvolupament dels Plens.

Durant tota la sessió, s'haurà d'assegurar la comunicació entre els membres participants en temps real,
disposant-se els mitjans necessaris per garantir el caràcter públic o secret d'aquestes segons sigui procedent
legalment en cada cas.

En el cas de què, durant el transcurs de la sessió, la comunicació per a algun dels assistents es vegi
interrompuda per dispositives tècniques, es considerarà com a abandó del saló de sessions de la Casa
Consistorial. No obstant això, es podran presentar dues situacions:

1. Desconnexió puntual:

Si la falta de connexió és puntual, de manera que es perd, però es recupera passats uns instants, per part de
Secretària es consignarà en l'acta aquesta situació, amb indicació de l'hora a la qual es produeix l'absència
virtual de la sessió i l'hora a què es produeix el reingrés. Així, es podran donar diferents escenaris atenent el
moment exacte en el qual es produeix la desconnexió:

a) Si es produeix la desconnexió una vegada iniciat el punt de l'ordre del dia i es recupera una vegada iniciada
la votació, l'assistent a la sessió no podrà votar, per la qual cosa computarà el seu vot com a abstenció. A més,
es ressenyarà en l'acta que la incorporació a la sessió té lloc després de celebrada la votació (l'article 98.3 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals estableix que iniciada la votació
cap membre corporatiu pot ingressar ni abandonar la sessió).

b) Si es produeix la desconnexió una vegada iniciat el punt de l'ordre del dia i es recupera una vegada
finalitzada la votació, el vot de l'assistent a la sessió també computarà com a abstenció.

c) Si es produeix la desconnexió una vegada iniciada la votació, si l'assistent a la sessió ha votat, cal entendre
que el seu vot és vàlid, si no ha votat, computarà com a abstenció.

d) Si es produeix la desconnexió una vegada iniciat el punt de l'ordre del dia i es recupera durant el transcurs
de diversos punts de l'ordre del dia després, en el punt en què es produeix la desconnexió, el vot de l'assistent
a la sessió computarà com a abstenció. En els punts en els quals perduri desconnectat, ni votarà ni computarà
el seu vot, simplement romandrà com a absent, sent la votació el resultat dels vots favorables, contraris i
abstencions dels assistents.

e) Quan es recuperi la connexió, s'ingressarà en la sessió en el punt de l'ordre del dia en què aquesta es trobi.
Si no s'ha començat encara la votació, podrà votar amb tota normalitat. Si ha començat la votació, l'assistent a
la sessió no podrà votar, però computarà com a abstenció, indicant-se en l'acta que la incorporació a la sessió
té lloc després de celebrada la votació

2. Desconnexió definitiva:

La desconnexió definitiva s'equipararà a l'abandó definitiu de la sessió. En aquest cas, es podran presentar els
següents escenaris:

a) Si la desconnexió es produeix una vegada iniciat un punt de l'ordre del dia i ja no es recupera, s'indicarà en
l'acta. Quant a la votació d'aquest punt, computarà com a abstenció. En la resta dels punts, no computarà la
votació.

b) Si la desconnexió es produeix una vegada acabat un punt de l'ordre del dia, però abans d'iniciar-se el
següent, i ja no es recupera, igualment es reflectirà en l'acta sense que computi des d'aquest moment, a cap
efecte.

 

Article 7. Sistema d'emissió del vot. Perquè pugui garantir-se el sentit del vot de les decisions que es tractin en
les sessions, i a fi que no es produeixin errors tècnics, s'opta per dur a terme un sistema de votació individual
que consistirà a preguntar, per part de l'Alcaldia, a cadascun dels assistents el sentit del seu vot (a favor, en
contra o abstenció), de manera que per part de Secretaria es verifiqui l'autenticitat de cadascuna de les
manifestacions fetes pels membres assistents, alhora que deixa constància d'això.
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Per verificar el sistema de votació, es repetirà aquesta acció per dues vegades. Una vegada constatat el
resultat de les votacions, per part de Secretaria s'informarà en veu alta del quòrum obtingut, sense perjudici de
què posteriorment per part d'Alcaldia es verifiqui si s'entén aprovat o no l'acord.

Durant tot el procés de votació, haurà de garantir-se l'autenticitat del vot i la llibertat per emetre-ho.

 

Article 8. Acta de la sessió per mitjans electrònics. S'haurà de fer constar la justificació d'aquesta modalitat de
sessió per alguna de les circumstàncies que ho permeten.

Igualment, es farà constar la justificació de l'omissió de la indicació de lloc de celebració.

Les intervencions que s'haguessin produït en la sessió pels càrrecs públics i funcionaris seran íntegrament
recollides en suport d'àudio i/o vídeo. Aquest document recull la literalitat de les intervencions de cada membre
i s'integra en el document electrònic de forma enllaçada.

Per part de Secretaria s'haurà d'estendre acta que, en tot cas, contindrà els següents extrems (regulats en
l'article 18.1 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic):

- Els assistents.

- L'ordre del dia de la reunió.

- Les circumstàncies del lloc i del temps en què s'ha celebrat.

- Els punts principals de les deliberacions.

En el cas que, en el fitxer de l'enregistrament de la sessió celebrada s'incorporin les manifestacions dels
principals punts principals de les deliberacions, no s'haurà de recollir aquest extrem en l'Acta que s'aixequi de
la sessió.

- El contingut dels acords adoptats.

A aquest Acta es podrà incorporar:

- Fitxer de l'enregistrament de la sessió celebrada.

- Certificat del secretari de l'autenticitat i integritat d'aquest.

- Altres documents en suport electrònic.

Aquests fitxers hauran de conservar-se de manera que es garanteixi la integritat, l'autenticitat i l'accés a
aquests.

Quant als precs i preguntes, aquests no formen part del contingut mínim de les actes de les sessions plenàries,
per la qual cosa per part de Secretària no s'estarà obligat a recollir aquest extrem en l'acta, tret que es doni
lectura oral a les preguntes formulades per escrit en la pròpia sessió, de manera que es podran incorporar al
fitxer de l'enregistrament que, en tot cas, acompanyi a l'Acta.

Les preguntes que s'hagin formulat per escrit amb antelació a la celebració de la sessió es respondran en la
pròpia sessió, amb el que quedaran reflectides en l'enregistrament.

 

Article 9. Del caràcter públic de les sessions. Per acomplir caràcter públic de les sessions, aquestes podran ser
retransmeses en ràdio o streaming per a la ciutadania a través de la seu electrònica de l'Ajuntament i a les
xarxes socials del municipi.

 

Tercer. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats per un termini mínim de trenta dies,
mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d'anuncis de la Corporació, perquè
aquests puguin examinar l'expedient i formular les reclamacions i els suggeriments que estimin pertinents. De
no presentar-se reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament
sense necessitat d'acord exprés pel Ple.”

 

Per tant, atès el punt tercer de l'acord adoptat pel Ple, se sotmet aquest expedient a informació pública i
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audiència dels interessats per un termini de 30 dies, mitjançant publicació d'aquest anunci en el BOPB, DOGC i
en un mitjà de comunicació escrita diària i en el tauler d'anuncis de la Corporació, perquè l'expedient es pugui
examinar i es formulin les reclamacions i els suggeriments que s'estimin pertinents. De no presentar-se
reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat
d'acord exprés del Ple.

 

Sant Vicenç de Montalt, 29 de juny de 2020

 

Javier Sandoval Carrillo

Alcalde

 

(20.182.026)
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