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ANUNCI

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL, APROVADA
DEFINITIVAMENT PER ACORD DEL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL DE 23
DE FEBRER DE 2018
“Article 10: Dret i deure d’assistència
•

S’afegeix un nou apartat, el 3, amb la següent redacció:

S’entendrà vàlidament acomplert el deure d’assistència a les sessions del Plenari del
Consell Municipal quan les regidores i regidors en situació de baixa, permís o situació
assimilada per maternitat, paternitat, embaràs o malaltia greu que impedeixi la seva
assistència a la sessió, s’acullin a la possibilitat d’assistència telemàtica i de votació
remota per mitjans electrònics en els termes previstos en aquest Reglament.
Article 84: Votacions
•

En l’apartat 2 (“Abans de començar la votació, l’alcalde/essa en plantejarà
clarament i concisament els termes i la manera d’emetre el seu vot.”), s’afegeix:

... amb indicació, en el seu cas, de la forma en què ho faran les regidores i regidors
que assisteixin telemàticament a la sessió per causa de maternitat, paternitat, embaràs
o malaltia greu.
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En compliment d’allò disposat a l’acord que s’ha transcrit, i de conformitat amb allò
establert a l'article 178.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, en relació a l’article 70.2
de la Llei 7/1982, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, es procedeix a
la publicació íntegra del precepte modificat a efectes de la seva entrada en vigor.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Contra aquest acord que és definitiu en via administrativa, es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent al d’aquesta publicació. No obstant, es pot interposar qualsevol altre recurs
que es consideri adient.
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“RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública; APROVAR
definitivament la modificació del Reglament Orgànic Municipal, amb la finalitat de
regular la possibilitat d'assistència telemàtica i de votació remota per causa de
maternitat, paternitat, embaràs o malaltia greu dels membres de la Corporació com a
garantia del dret de representació; i PUBLICAR el text íntegre de la modificació en el
Butlletí Oficial de la Província a efectes de la seva entrada en vigor, de conformitat
amb allò disposat a l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
del Règim Local.”

A

El Plenari del Consell Municipal, en la seva sessió celebrada el dia 23 de febrer de
2018, va adoptar el següent acord:
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA: Assistència telemàtica a les sessions i
votació remota per mitjans electrònics

3. Un cop justificada documentalment la circumstància habilitant per acollir-se a la
possibilitat contemplada en el número 1 anterior, no obstant això, el regidor o
regidora en qui concorri podrà no fer-ne ús, assistint presencialment a la sessió en
el lloc on aquesta se celebri.
4. El sistema d’assistència telemàtica i de votació remota estarà sota el control de
l’Alcalde/ssa i de la Secretaria General i haurà de complir els requisits i respectar
els principis recollits en les Lleis 39 i 40/2015, d’1 d’octubre, en especial els de
seguretat i accessibilitat.
5. Correspon a l’Alcalde/essa vetllar perquè aquelles persones que assisteixin
telemàticament al desenvolupament de la sessió puguin exercir els seus drets
d’igual manera a com ho farien si hi estiguessin presents físicament i, en particular,
els de votació remota per mitjans electrònics, formular observacions a l’acta,
intervenir en els debats, plantejar qüestions d’ordre, demanar la retirada d’un
assumpte o que resti sobre la taula i el de respondre a al·lusions.
En qualsevol cas, resta exclosa de la possibilitat de vot remot la votació secreta
prevista en l’article 88.3 d’aquest Reglament.”

Barcelona, 26 de febrer de 2018
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El Secretari General.- Jordi Cases i Pallarès
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2. El procediment s’iniciarà a sol·licitud de la persona interessada mitjançant escrit
adreçat a l’Alcaldia i presentat a la Secretaria General, acompanyat de l’acreditació
de la baixa, permís o situació assimilada per maternitat, paternitat, embaràs o
malaltia greu que impedeixi la seva assistència a la sessió i de la seva durada,
amb una antelació mínima de 24 hores a l’inici de la sessió.

Data 5-3-2018

1. Les regidores i regidors en situació de baixa, permís o situació assimilada per
maternitat, paternitat, embaràs o malaltia greu que impedeixi la seva assistència a
la sessió, durant el període del seu gaudi o vigència, podran acollir-se a la
possibilitat d’assistir de forma telemàtica a les sessions del Plenari del Consell
Municipal i de votar-hi remotament per mitjans electrònics, de conformitat amb allò
que s’estableix en la present disposició.

A

S’incorpora una nova disposició addicional (la tercera) sota el títol que s’ha dit i
amb la següent redacció:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
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