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Ordenances i Reglament. Orgànics
 ROM. Actualització i modificació 2020
 Proposta inicial

SECRETARIA GENERAL

INFORME JURÍDIC

ASSUMPTE:  Proposta d’actualització i modificació del Reglament Orgànic Municipal

Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 654/2020, de 10 de febrer, pel qual es resol:

a. Declarar la caducitat del procediment per a la modificació i actualització del ROM
iniciat l’any 2016.

b. Iniciar un nou procediment amb el mateix objecte, al qual s’han d’incorporar els
documents, tràmits i actuacions realitzades a l’expedient caducat, amb excepció
de les propostes de modificació elaborades per les opcions polítiques
representades al Ple al mandat anterior que actualment no es troben
representades per cap Grup polític municipal.

c. Encarregar a aquesta Secretaria General la elaboració del corresponent informe
jurídic que actualitzi  l’Informe núm. 101/2015, de 12 de novembre i l’actualització
de l’esborrany de text articulat  de 6 de juny  de 2016, elaborat amb motiu del
procediment caducat, amb les modificacions legislatives i jurisprudencials que hi
hagin pogut tenir alguna incidència.

Aquesta Secretaria General, a petició de l’Alcaldia i en conformitat amb el que disposa
l’article 179.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pels qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMC), en concordança amb
l’article 47.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i
amb l’article 3.3.a) del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim
jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, informa
en els termes següents:
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I. ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS

Com a tràmit previ a la incoació l’any 2016 del procediment per a la actualització i
modificació del ROM i a petició del llavors Regidor delegat d’Economia i Governança,
aquesta Secretaria General va elaborar el seu informe jurídic núm. 101/2015, de 12 de
novembre, en el que, després de analitzar-ne el nivell d’actualització en aquell moment
d’aquest Reglament, s’enumeraven els aspectes susceptibles de modificació o
actualització.

Aquest informe va ser complementat posteriorment amb dos nous documents:

 Una proposta inicial, degudament motivada i justificada, de text articulat de
modificació del ROM, que si be no incorporava la totalitat dels aspectes que
aquesta Secretaria indicava com a necessaris o recomanables al punt III del seu
informe núm. 101/2015, de 12 de novembre, de Proposta d’actualització i
modificació del ROM, en concret els seus punts 1, 2, 5 i 8, si suposava un punt de
partida que recollia els aspectes següents:

a. Els aspectes que figuraven en el meu informe 101/2015,  de 12 de
novembre, que corresponien a aquesta Secretaria, per tractar-se
d’aspectes purament jurídics d’actualització legislativa i/o jurisprudencial
i/o de millora de la seva redacció per raons de seguretat jurídica.

b. La proposta que aquesta Secretaria va trametre a l’Alcaldia el passat mes
de juliol de 2016, en contestació a l’encàrrec rebut a la Junta de Portaveus
immediatament anterior, de nova redacció de l’article 150 del ROM, a fi
d’incorporar el règim lingüístic de les actes i, també, el sistema de gravació
en streaming i de vídeo acta, sistema que actualment ja està implementat.

c. Els aspectes que la Regidora d’Innovació Urbana i Presidència va indicar de
forma específica a aquesta Secretaria mitjançant correus electrònics de 27
de juliol de 2016.

 L’informe jurídic núm. 17/2017, de 20 de gener, en el qual s’analitzaven les
propostes inicials de modificació presentades pels Grups polítics municipals els
dies 10 i 11 de novembre de 2016, amb l’únic fi de determinar quines d’aquestes
propostes eren de naturalesa purament política o de definició de model, sense cap
transcendència jurídica que requereixi la intervenció d’aquesta Secretaria, i quines
tenien transcendència legal i requerien el meu pronunciament jurídic.
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En aquest informe es feia constar, també, que al text articulat inicial s’havia omes
la proposta d’actualització de l’article 184, penúltim paràgraf, en el qual s’havia de
modificar la referència que es feia a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, per una
referència a la legislació de procediment administratiu i a la de Transparència, accés
a la informació i bon govern.

A la vista d’aquests antecedents i de l’encàrrec rebut, i seguint idèntica estructura que al
primer informe, es procedeix a analitzar el nivell d’actualització del ROM i els aspectes
susceptibles de modificació o actualització en la data actual.

II. NIVELL D’ACTUALITZACIÓ DEL ROM

Amb l’objecte de regular la seva pròpia organització i en ús de la potestat
d’autoorganització que tots els ens locals tenen reconeguda des de l'entrada en vigor de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, l’Ajuntament de
Cornellà de Llobregat va aprovar el seu primer ROM l'any 1985.

Amb posterioritat a aquest acord, aquest Reglament va ser complementat i modificat
mitjançant sengles acords plenaris adoptats en els anys 1991 i 1992, fins que a l’any 2000
s’escomet una tasca més ambiciosa, consistent en aprovar un nou ROM, que és el que
està vigent en aquests moments i que va derogar totes les normes municipals anteriors
en matèria d’organització  - ROM, Reglament de Participació Ciutadana, Reglament
regulador dels Consells Municipals de Zona, etc. -. Aquest ROM obeïa a un doble objectiu,
per una banda, actualitzar la nostra norma orgànica fonamental a les nombroses
modificacions legislatives que s’havien operat en aquell moment a la legislació bàsica com
a conseqüència del que es va donar en denominar Pacte Local i, per altra banda,
potenciar el ROM com a instrument organitzatiu primari, que donés resposta i autèntic
contingut a l’exercici de la potestat d’autoorganització.

Tot i que amb l'informe d'aquesta Secretaria General núm. 29/2002, de 22 d'octubre,
l’any 2002 es van a arribar a iniciar els treballs per a l'adaptació del ROM que exigia la Llei
autonòmica 3/2002, de 22 de març, per la qual es va aprovar la quarta modificació de la
LMC, l’Ajuntament, per motius de prudència, va demorar llavors l’inici d’aquesta
adaptació fins l’últim trimestre de l’any 2004, doncs quan la legislació autonòmica ja
estava actualitzada, van començar les reformes de la legislació bàsica de Règim local amb
la promulgació de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de Mesures per a la Modernització
del Govern Local.

Des de llavors, es a dir, des de la reforma del ROM que es va aprovar definitivament l’any
2005, aquest Reglament ha sigut modificat en quatre ocasions mes:
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1. Any 2007

Aquesta reforma tenia per objecte introduir una sèrie de modificacions a la
redacció llavors vigent del ROM com a conseqüència de tres causes fonamentals:

a. La primera i principal va ser la necessitat d’ajustar el ROM al nou marc legal
derivat de l’entrada en vigor de la Llei estatal 8/2007, de 28 de maig, de
Sòl, que va venir a donar nova redacció a diversos preceptes de la Llei
bàsica estatal 7/1985, de 2 d’abril.

b. La segona obeïa a la necessitat d’adaptar la norma orgànica a la nova
situació legislativa derivada de la nova redacció de l’article 73.3 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, LRBRL, al voltant de la condició de regidor i/o regidora
no adscrit.

c. I la tercera i última causa que va provocar la modificació del ROM va ser  la
necessitat d’aprofitar aquell procés d’adaptació al nou marc legal, per
introduir una correcció d’errors que afectava a l’article 92.1, en el qual es
va incórrer l’any 2005, quan es va procedir a la revisió del ROM.

2. Any 2009

Aquesta reforma va ser més puntual, i tant sols va tenir per objecte incorporar al
ROM una modificació dels districtes i seccions municipals.

3. Any 2011

La modificació operada l’any 2011 va tenir per objecte incorporar al ROM les
previsions oportunes, a fi d’adaptar el seu contingut a les noves determinacions
derivades de l’entrada en vigor de les Lleis 11/2007, de 22 de juny, d’accés dels
ciutadans als serveis públics i 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans
electrònics al sector públic de Catalunya, en les que tant el legislador estatal com
el legislador autonòmic apostaven decididament pel foment i generalització de la
utilització de mitjans electrònics per part de les Administracions Públiques, tant en
les seves relacions internes com en les seves relacions externes, contemplant,
entre altres, diferents mesures, tals com la prevista en l’article 12 de la primera
d’aquestes normes, en concordança amb l’article 58.3 de la segona, sobre la
possibilitat de substituir o complementar la publicació d’actes i comunicacions
municipals legalment prevista en el Tauler d’Anuncis, per a la seva publicació en la
seu electrònica; la contemplada en el article 17 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
Règim jurídic i de procediment de les Administracions Públiques de Catalunya,
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sobre la preferència de la convocatòria dels òrgans col·legiats per mitjans
electrònics, o la continguda a l’article 27.6 de la Llei 11/2007, de 22 de juny,  en
relació amb la realització de comunicacions i notificacions electròniques.

A això s’unia una doble previsió legal, en primer lloc, la possibilitat que, mitjançant
un reglament, es pogués establir l’obligatorietat de comunicar-se amb
l’Administració únicament per mitjans electrònics, quan els interessats fossin
persones jurídiques o col·lectius de persones físiques que per raó de la seva
capacitat econòmica o tècnica, dedicació professional o altres motius acreditats,
tinguessin garantit l’accés i disponibilitat dels mitjans tecnològics precisos, com
succeeix amb els regidors i regidores. En segon lloc, la possibilitat de tramitar els
expedients i els procediments de forma preferent per mitjans electrònics.

Doncs be, com a conseqüència d’aquell nou marc jurídic i tecnològic l’Ajuntament
va impulsar la introducció de diferents modificacions puntuals a l’articulat del
ROM, a fi d’incorporar les determinacions necessàries per establir el següent:

 El sistema de convocatòria telemàtica de determinats òrgans col·legiats
municipals.

 Preveure la possibilitat que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat pogués
substituir o complementar el Tauler d’Anuncis municipal per les publicacions
directes en la seu electrònica municipal.

 La tramitació dels expedients administratius i de procediments, tant en
format paper com en format electrònic.

També s’aprofitava per a incorporar al ROM les previsions necessàries derivades
de les modificacions operades en la LOREG, com a conseqüència de l’entrada en
vigor de la Llei Orgànica 2/2011, de 28 de gener, respecte de les mocions de
censura.

4. Any 2013

Per últim, l’any 2013 es va reformar el ROM amb un múltiple objecte:

a. Incorporar al ROM la doctrina del Tribunal Constitucional continguda a la seva
sentencia 161/2013, de 26 de setembre, respecte de la necessària publicitat
parcial de les sessions de la Junta de Govern local, quan exerciti competències
delegades pel Ple.
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b. Adaptar les previsions del ROM al nou marc jurisprudencial derivat de les
últimes sentències dictades pel Tribunal Suprem sobre el dret dels regidors i
regidores no adscrits a formar part de les Comissions Informatives.

c. Donar nova redacció a l’article 93 del ROM, a fi d’incorporar l’assistència
d’aquesta Secretaria General a les sessions de la Junta de Portaveus.

d. Adequar el ROM al marc legal aplicable llavors, concretament a l’article 164.4
del TRLMC, que inclou la previsió de facilitar als membres de la Corporació
documentació íntegra de tots els assumptes inclosos en l’ordre del dia de les
sessions dels òrgans col·legiats des del moment de la convocatòria.

e. També es va aprofitar aquesta reforma per a esmenar diverses errades de
transcripció que contenia el ROM, totes elles referides a remissions
normatives efectuades en diversos dels seus articles a altres preceptes
d’aquesta mateixa norma, que s’arrossegaven des de que anys abans es va
ampliar el seu articulat amb nous preceptes.

Des de llavors, no s’inicia cap altre procediment per a modificar i actualitzar el ROM fins
l’any 2016, s’instrueix el procediment al qual ens hem referit en els antecedents
administratius d’aquest informe, que recentment s’ha declarat caducat, tot i que en
aquells moments es podia dir que era un dels Reglaments Orgànics de Catalunya més
actualitzats, ja que, en contra de la praxis més habitual en la majoria d’Ajuntaments i
resta d’ens locals, no sols l’Ajuntament havia vingut introduint, de forma periòdica i
reiterada des de la seva aprovació, les modificacions pertinents per a mantenir-lo
permanentment actualitzat, tant pel que fa al marc legal vigent en cada moment, com pel
que fa a la doctrina dictada pels Tribunals a nivell de jurisprudència constitucional i a
nivell de  jurisprudència ordinària, sinó que, a més, ha anant operant la previsió
continguda en la  Disposició Addicional Única del ROM, segons la qual:
...

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Els preceptes d’aquest Reglament que, per sistemàtica legislativa, incorporen aspectes de la
legislació bàsica de l’Estat, o de la legislació autonòmica, i aquells en que es facin remissions a
preceptes d’aquestes, s’entenen automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en que es
produeixi la revisió o modificació d’aquesta legislació, a excepció que resultin compatibles o
permetin una interpretació harmònica amb les noves previsions legislatives.

...
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III. ASPECTES SUSCEPTIBLES D’ACTUALITZACIÓ O MODIFICACIÓ

Partint de la situació anterior i donant compliment al mandat contingut al punt tercer de
la part dispositiva del Decret de l’Alcaldia núm. 654/2020, de 10 de febrer, aquesta
Secretaria General considera que, amb independència de les modificacions que des del
punt de vista polític es vulguin impulsar, els aspectes més significatius a tenir en compte
de cara a la actual modificació del ROM serien els següents:

1. Determinació de la infraestructura mínima de mitjans materials i personals dels
Grups polítics municipals i criteris d’utilització.

Com s’ha vingut recomanant per aquesta Secretaria General, entre d’altres, als
seus informes núm. 97/2011, de 15 de novembre,  88/2013, de 21 de novembre i
101/2015, de 12 de novembre, seria convenient aprofitar aquesta reforma per a
determinar quina és la infraestructura mínima dels mitjans materials i personals a
que tenen dret els Grups Polítics Municipals a la que es refereix l’article 89.i) de la
versió actualment vigent del ROM, i quins els criteris i les condicions d’utilització
d’aquests mitjans, en compliment de les exigències derivades de la previsió
continguda a l’article 170.1 del TRLMC.

2. Regulació de les condicions d’accés i ús dels mitjans d’informació i difusió
municipal.

En aquests mateixos informes també es recomanava establir la  regulació de les
condicions d’accés i ús dels mitjans d’informació i difusió municipal per part dels
Regidors i Regidores i per part dels Grups Polítics Municipals, en aquest cas a la
vista del que disposa l’article 170.2 del TRLMC.

3. Incorporació de les determinacions derivades de la Llei 10/2014, de 26 de
setembre, de Consultes Populars no Referendàries de Catalunya

També seria convenient adequar la Secció 1ª del Títol 8º del ROM, sobre
Informació i participació ciutadana, a la Llei 10/2014, de 26 de setembre, de
Consultes Populars no Referendàries de Catalunya, ja que aquest aspecte no es va
adequar al seu moment a l’espera que el Tribunal Constitucional es pronunciés
sobre el seu contingut.

4. Determinacions derivades de la legislació catalana de transparència, en
particular, creació del Registre de Grups d’Interès i aprovació del Codi de
Conducta
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En relació amb aquesta Llei, s’hauria d’estudiar la introducció dels aspectes que,
relacionats amb aquesta qüestió, es consideressin convenients, en particular pel
que es refereix a la creació del Registre de Grups d’Interès i al Codi de Conducta,
als quals es refereixen, respectivament, els seus articles 47 i següents i 55.3.

5. Determinacions derivades de la modificació de l’article 75.8 de la LRBRL en
matèria d’incompatibilitats

Incorporar les previsions oportunes respecte de la modificació operada a l’article
75.8 de la LRBRL por la Disposició Addicional 9.4 del Reial Decret Legislatiu núm.
7/2015, de 30 d’octubre, que modifica les previsions contingudes a la LRBRL
mitjançant  la Llei 8/2007, de 28 maig.

A comptar d’aquestes reformes resulten d’aplicació als membres electes
municipals que haguessin ostentat responsabilitats executives a les diferents àrees
en què s'organitzi el govern local, en règim retribuït i de dedicació exclusiva, les
limitacions a l'exercici d'activitats privades contingudes en l'article 15 de la Llei
3/2015, de 30 de març, reguladora de l’exercici d’alt càrrec de l’Administració
General de l’Estat.

Aquestes limitacions, que es troben circumscrites a l'àmbit territorial municipal i a
un període màxim de dos anys des de la finalització del mandat, interpretat aquest
terme en sentit ampli, és a dir, referit a la data de cessament efectiu de l'electe,
suposa l'aplicació del règim següent:

a. Noves activitats professionals

Impossibilitat de prestar els seus serveis en empreses o societats privades
relacionades directament amb les competències del càrrec que hagin
exercit, entenent-se que es dóna aquesta relació directa quan els electes,
directament o per delegació o substitució, hagin dictat resolucions
relacionades amb aquestes societats o empreses, o hagin  intervingut en
sessions d'òrgans col·legiats que hagin adoptat algun acord relacionat amb
les mateixes.

b. Represa d'activitats professionals

Quan es tracti de la reincorporació a empreses privades en les quals amb
anterioritat a exercir el càrrec electe haguessin exercit la seva activitat
professional, únicament serà compatible i, per tant, possible aquesta
reincorporació, quan l'activitat que vagin a exercir en elles sigui en llocs de

http://aranzadi.aranzadidigital.es/maf/app/document?startChunk=1&endChunk=2&stid=marginal_chunk&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_legis&marginal=RCL5c�19855c�799&version=&srguid=i0ad8181600000150fb55acfb3a3f7876&lang=spa&src=withinResuts&spos=1&epos=1&mdfilter=mdlegisfilter
http://aranzadi.aranzadidigital.es/maf/app/document?startChunk=1&endChunk=2&stid=marginal_chunk&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_legis&marginal=RCL5c�19855c�799&version=&srguid=i0ad8181600000150fb55acfb3a3f7876&lang=spa&src=withinResuts&spos=1&epos=1&mdfilter=mdlegisfilter
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treball que no estiguin directament relacionats amb les competències que
com a electe haguessin desenvolupat,  ni possibilitin l'adopció de decisions
que afectin al càrrec públic ocupat.

Quan es tracti de la seva reincorporació a la funció pública, aquestes
limitacions també resultaran aplicables a l’electe quan tingui autoritzada la
compatibilitat per a prestar serveis retribuïts de caràcter privat.

d. Participació en societats contractistes de l'Administració

Durant aquest període de dos anys tampoc podran celebrar, ni
personalment ni mitjançant societats o empreses participades directa o
indirectament en més del 10 per 100, contractes d'assistència tècnica, de
serveis o similars amb l’Ajuntament, quan tinguin relació directa amb les
funcions que exercien a l’Administració municipal, ni com a contractistes
directes - empresari individual o empresa - ni com a subcontractistes
d'aquests.

A efectes del seu control, les persones afectades per aquestes limitacions hauran
d'efectuar durant aquest període de dos anys una declaració sobre les activitats
que vagin a realitzar, amb caràcter previ al seu inici. Aquesta declaració entenc
que s'ha d'efectuar davant el Ple, que s'haurà de pronunciar, comunicant la seva
decisió a l'interessat i a l'empresa o societat en la qual pretengui l'electe prestar
els seus serveis en el termini d'un mes, i d'estimar que l'activitat privada es troba
en algun dels supòsits anteriorment esmentats, aquesta comunicació a l'interessat
i a l'empresa o societat afectada s'efectuarà a efectes que aquests puguin realitzar
al·legacions prèvies a la adopció de la decisió definitiva analitzades les quals es
resoldrà de forma definitiva.

Paral·lelament, la reforma de la LRBRL va introduir, també, la possibilitat que els
Ajuntaments contemplessin compensacions econòmiques durant aquest període
de dos anys per a aquells electes que, com a conseqüència de l'anterior, no puguin
exercir la seva activitat professional ni percebin retribucions econòmiques per
altres activitats.

6. Implementació de les previsions contingudes a les Lleis 39/2015, d’1 d’octubre,
de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i 40/2015,
d’1 d’octubre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i, en el seu cas,
de la implantació a l’Ajuntament de  l’Administració electrònica.
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S’haurien d’introduir al ROM les modificacions que resultessin necessàries per a la
implementació de les previsions contingudes en aquestes dues lleis, tant per
contemplar de forma expressa a l’article 150 del ROM el règim actual de vídeo
actes del Ple que es va implantar l’1 de gener de 2016, prèvia consulta a la Junta
de Portaveus que va tenir lloc el dia 11 de desembre de 2015,  com pel que es
refereix a la regulació del règim jurídic d’expedició de còpies autèntiques de
documents als expedients electrònics – article 171 del ROM - i altres aspectes del
procediment que així ho requereixin, contemplats als articles 164 a 174 del ROM.

7. Desenvolupament de les previsions legals relacionades amb la dotació dels
Grups polítics municipals

A la vista de les qüestions que sobre el règim jurídic de la dotació dels Grups
polítics municipals es susciten com a conseqüència de la seva deficient i insuficient
regulació legal, seria recomanable que el ROM desenvolupés, aclarint-les,
aquestes mínimes previsions de les lleis, en particular pel que es refereix al seu
destí i a les condicions i calendari de control pel Ple de la seva comptabilitat.

8. Incorporació al ROM de les mesures acordades pel Ple de 27 d’octubre de 2016.

Com a conseqüència de l’aprovació pel Ple de 27 d’octubre de 2016 d’una esmena
plantejada pel PSC-CP a una Moció sobre transparència presentada pel Grup
municipal de Ciutadans, es va aprovar incorporar com a punt de debat de la
Comissió d’estudi per a la revisió i modificació del ROM, entre altres aspectes
exigits per la legislació de transparència relatius als membres de la corporació, la
possible publicació en el portal de transparència, com a informació activa, de
l’agenda de l’Alcalde i dels regidors i regidores municipals.

9. Racionalitzar la nomenclatura dels Grups polítics

A fi de facilitar i simplificar les qüestions relacionades amb la denominació dels
Grups polítics, es proposa, si així es considera, la incorporació d’una mesura
existent en altres Ajuntaments, consistent en que la denominació dels Grups
polítics municipals sigui de forma automàtica i sense necessitat de cap
determinació, la mateixa que la denominació de la candidatura amb la qual es va
concórrer a les eleccions.

10. Actualització dels models de declaracions de patrimoni i activitats dels regidors i
regidores
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També seria convenient que s’actualitzessin aquestes declaracions, ja que en la
meva opinió han restat molt obsoletes, mitjançant l’adopció dels models aprovats
per la Diputació de Barcelona que s’adjunten a aquest informe, o de qualsevol
altre que es consideri adient.

11. Per últim, s’hauria d’aprofitar per revisar la possible existència de errades o
disfuncions del ROM

En aquest sentit es proposa, entre d’altres correccions, el següent:

a. Completar les previsions de l’article 112 del ROM, a efectes de determinar que
les facultats d’autoregulació del seu funcionament per part dels Consells
sectorials s’hauran d’ajustar a les previsions contingudes als articles 15 a 18 de
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

b. Esmenar l’article 129 en relació amb els punts següents:

 Apartat 2, a fi d’incorporar la previsió que totes les mesures
relacionades amb l’establiment o modificació del cartipàs
municipal que s’elevin al Ple per l’a seva aprovació o
coneixement, adoptaran la forma de Moció d’Alcaldia, ajustant el
ROM amb aquesta mesura a la pràctica habitual.

 Apartat 5, esmenar l’errada que es conté quan es dona a
entendre que les esmenes parcials poden ser alternatives.

c. Completar les previsions de l’últim apartat de l’article 133,  a fi de deixar clar
que en cas d’esmenes a la totalitat o de caràcter alternatiu, es votin aquestes
en primer lloc, ja que, de prosperar, fan decaure tant la proposta o moció
inicial com les esmenes parcials que s’haguessin presentat en relació amb les
mateixes.

d. Millorar la redacció de l’article 144 del ROM respecte de la conformació de
l’Ordre del Dia de la Junta de Govern, a fi d’adequar-la a la seva estructura
actual, mitjançant la introducció d’un apartat de competències pròpies.

e. Completar les previsions contingudes a l’article 145 del ROM, ja que tot i el seu
títol, no contempla el quòrum de votació de la Junta de Govern.
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f. Esmenar la redacció de l’apartat vuitè de l’article 147 del ROM, ja que aquests
òrgans no adopten acords, sinó que dictaminen les propostes que se’ls
presenten, pel que la redacció actual indueix a error.

g. Adaptar l’article 166 del ROM, que regula els informes preceptius, a les
previsions contingudes al Reial Decret 128/2018, de 16 de març pel qual es
regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de
caràcter nacional, ja que aquest Reial Decret contempla la possibilitat de que,
no sols una Llei, sinó també un reglament, pugui establir com a preceptius
determinats informes de Secretaria.

h. Eliminar del ROM referències a Lleis derogades, com succeeix amb el seu
article 175, en el qual encara es fa una referència a la Llei 30/1992.

IV. ACTUALITZACIÓ DEL TEXT ARTICULAT ENCARREGAT MITJANÇANT EL DECRET DE
L’ALCALDIA NÚM. 654/2020, DE 10 DE FEBRER

A la vista de l’encàrrec realitzat pel Decret de l’Alcaldia de referència, consistent en
actualitzar el text articulat de 6 de juny de 2016 amb les modificacions legislatives i
jurisprudencials que des de llavor s’hagin pogut produir, s’acompanya a aquest informe,
com a document independent, text articulat actualitzat en el que, a la vista de l’encàrrec
rebut i de les instruccions rebudes amb motiu de la redacció del text de l’any 2016 per la
llavors Regidora d’Innovació Urbana i Presidència mitjançant correu electrònic de 27 de
juliol de 2016,  tot i la opinió d’aquesta Secretaria sobre la necessitat de la seva
incorporació, no s’incorpora previsió alguna en relació amb els temes que a continuació
es relacionen:

a. La modificació dels models de les declaracions dels Regidores i Regidores sobre
causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o
els pugui proporcionar ingressos econòmics i sobre béns patrimonials a les quals es
fa referència a l’article 8 del ROM, i a aquests efectes recomana la utilització de les
aprovades per la Diputació de Barcelona a disposició dels municipis de la província
que s’adjunten a aquest document com annexos núm. 1, 2 i 3.

b. La Determinació de la infraestructura mínima de mitjans materials i personals dels
Grups polítics municipals i criteris d’utilització.

c. La regulació de les condicions d’accés i ús dels mitjans d’informació i difusió
municipal.
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d. El desenvolupament de les previsions legals relacionades amb la dotació dels Grups
polítics municipals

e. La regulació del Codi de Conducta i del Registre dels Grups d’interès als que es
refereix la legislació de transparència.

f. La incorporació al ROM de les mesures acordades pel Ple de 27 d’octubre de 2016
en matèria de transparència a la qual s’ha fet referència en el punt 8 de l’apartat
anterior d’aquest informe.

g. Modificar l’article 13 del Reglament Orgànic regulador del Síndic de Greuges de
Cornellà de Llobregat, concretament el seu últim incís, en el qual es preveu que:
...

A efectes de la deguda coordinació i control i sense perjudici que el Síndic es pugui dirigir
a persones, autoritats, departaments, ens instrumentals o agents municipals concrets, els
requeriments es dirigiran a l’Alcalde, a través de la Secretaria General de l’Ajuntament,
que es l’Àrea que coordina els requeriments que puguin efectuar el Síndic/a de Greuges
de Catalunya i el Defensor/a del Pueblo.

...
A fi d’adaptar-lo a la actual organització municipal, en tractar-se d’una funció que ja
no correspon a aquesta Secretaria General des de fa anys.

En conseqüència, respecte d’aquest extrems, aquesta Secretaria resta a l’espera de les
indicacions corresponents.

Per últim, únicament recordar que d’acord amb la legislació en matèria de transparència,
de procediment administratiu de les AAPP i de règim jurídic del sector públic, per a
impulsar la modificació del ROM resultarà necessari realitzar els tràmits i elaborar els
documents següents:

 Elaborar una Exposició de Motius de la reforma que justifiqui la seva adequació  als
Principis següents:

 Necessitat i eficàcia: justificació de la raó d’interès general, identificant els
interessos perseguits i justificant la seva adequació.

 Proporcionalitat: regulació mínima imprescindible per atendre necessitat a
cobrir i constatació que no n’hi ha altra menys restrictiva de drets.
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 Seguretat jurídica: Ha de ser coherent amb l’Ordenament jurídic nacional i de la
UE, per generar un marc estable, predictible, integrat, clar i de certesa, que
faciliti el seu coneixement i comprensió i la pressa de decisions de persones i
empreses.

 Transparència: Obligació AAPP de facilitar l’accés senzill, universal i actualitzat
de les normes en vigor i els documents de la seva elaboració.

  Eficiència: La norma ha d’evitar càrregues administratives innecessàries o
accessòries i racionalitzar en la seva aplicació la gestió dels recursos públics,
quantificant i valorant, quan afecti a despeses o ingressos públics presents o
futurs, la seva repercussió i efectes, supeditant-se als Principis d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.

 Elaborar la corresponent Memòria d’avaluació d’impacte normatiu, en els termes
previstos per la Circular de Secretaria núm. 1/2020, de 3 de febrer.

 En aplicació de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la
Informació i Bon Govern de Catalunya, específicament del que es disposa al seu
article 10, respecte a les decisions i actuacions de rellevància jurídica, ha d’haver un
procediment previ d’elaboració de la norma, que ha de constar a la seu electrònica,
en el qual s’incloguin les memòries i els documents justificatius de la tramitació dels
avantprojectes normatius, la realització del qual es convenient que resti acreditada
en la part dispositiva del corresponent dictamen.

Per tant, fins que aquesta Secretaria no disposi de la informació suficient sobre l’abast de
la modificació, no podrà procedir a elaborar la Exposició de Motius de la reforma ni la
Memòria d'Impacte normatiu, tràmits que, junt els derivats de les obligacions de
publicitat activa, tal i com es contempla al punt quart de la part dispositiva del Decret de
l’Alcaldia núm. 654/2020, de 10 de febrer, seran realitzats quan, a la vista de les
aportacions dels diferents Grups polítics municipals, s’elabori l’Avantprojecte de
modificació i actualització del ROM. 

En Cornellà de Llobregat, a la data i amb les signatures electròniques que figuren en
aquest.

   SECRETÀRIA GENERAL
Carmen Alonso Higuera



15

Original:   Expedient
Còpies: Sr. Alcalde
 Sra. Regidora de Presidència
 Sr. Regidor d’Economia i Administració
 Arxiu



ANNEX NÚM. 1

Registre d’Interessos
Secretaria General

REGISTRE D’INTERESSOS.     SECCIÓ 1ª ACTIVITATS

(DECLARACIÓ D’INCOMPATIBILITATS I ACTIVITATS QUE PROPORCIONEN O
PODEN PROPORCIONAR INGRESSOS ECONÒMICS )

MEMBRES ELECTES:

Nom i cognoms
................................................................................................................

Ajuntament  ........................................................ Càrrec: Alcalde/ssa  / Regidor/a 

Partit Judicial .................................................................................................................

Data pressa possessió / cessament / fi mandat.....................Mandat
..............................

DIRECTIUS / FUNCIONARIS D’ADM. LOCAL AMB HABILITACIÓ NACIONAL:

Nom i cognoms
................................................................................................................

Càrrec.............................................................................................................................
..

Data accés / fi càrrec     ...................................

TIPUS DECLARACIÓ :  

Presa de possessió /accés càrrec  Cessament / fi mandat o càrrec  variació   

En compliment del que disposa l’article 75.7 de la Llei reguladora de les bases del
règim local, i l’article 163 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 l’art. 8.1.h) de
la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, i a l’art. 56 de la llei autonòmica 19/2014, de
29 de desembre, ambdues de transparència, accés a la informació pública i bon



govern, i d’acord amb les Instruccions de funcionament i gestió del Registre
d’Interessos de la Diputació de Barcelona, formulo la següent

DECLARACIÓ:

1) Que SI/NO estic incurs/a en causa d’incompatibilitat de les previstes en la legislació
vigent.

2) Que en cas d’estar incurs/a en causa d’incompatibilitat, opto pel càrrec de :

3) Que en relació amb els càrrecs i les activitats que desenvolupo i/o les que em
proporcionen o poden proporcionar ingressos econòmics, indico les següents:

3.1 Càrrecs que exerceixo amb caràcter institucional o per als quals he estat
designat/da per la meva condició, amb caràcter unipersonal i/o en òrgans
col·legiats directius o consells d’administració, de qualsevol administració,
organisme i/o empreses de capital públic.

Organisme Càrrec Retribució
Indemnització

per assistències

SI / NO SI / NO

SI / NO SI / NO

SI / NO SI / NO

SI / NO SI / NO

SI / NO SI / NO

SI / NO SI / NO

SI / NO SI / NO

SI / NO SI / NO

SI / NO SI / NO

SI / NO SI / NO

SI / NO SI / NO

SI / NO SI / NO



SI / NO SI / NO

SI / NO SI / NO

 Res a declarar en aquest epígraf 

3.2 Altres activitats públiques

3.2.1 Llocs, professions o activitats

Administració, organisme o
empresa pública Localitat

Denominació lloc
o càrrec

Forma de
retribució

 Res a declarar en aquest epígraf 

3.2.2 Càrrecs en cambres o col·legis professionals

Corporació Localitat Càrrec Retribució Dieta/
Indemnització

SI / NO SI / NO

SI / NO SI / NO

SI / NO SI / NO

 Res a declarar en aquest epígraf

3.2.3 Percepció de pensions de drets passius o de la Seguretat Social

Organisme Pagador Concepte

 Res a declarar en aquest epígraf



3.2.4 Altres càrrecs institucionals

Òrgan/Institució càrrec retribució
dieta/

indemnització

SI / NO SI / NO

SI / NO SI / NO

SI / NO SI / NO

SI / NO SI / NO

SI / NO SI / NO

SI / NO SI / NO

Res a declarar en aquest epígraf

3.3 Activitats privades

3.3.1 Activitats per compte propi

Empresa Domicili social Localitat Descripció
activitat

NIF

 Res a declarar en aquest epígraf

3.3.2 Activitats per compte d’altri

Empresa Domicili social Localitat Descripció
activitat

NIF



 Res a declarar en aquest epígraf

3.3.3 Exercici de càrrecs amb funcions de direcció, representació o
assessorament de societats mercantils i civils, fundacions i consorcis amb
finalitat lucrativa

Societat, fundació o
consorci

Domicili social Activitat privada
de la societat:

C à r r e c
desenvolupat

Res a declarar en aquest epígraf

3.3.4 Càrrecs i/o participació superior al 10% en el capital del/de la declarant,
cònjuge o persona vinculada amb anàloga relació de convivència afectiva i
descendents sobre els que s’exerceixi la representació legal, en empreses
d’obres, serveis o subministraments, qualsevol que sigui la seva naturalesa,
concertades amb el sector públic estatal, autonòmic o local

Empresa Participació NIF Titular Parentiu

 Res a declarar en aquest epígraf



3.4 Qualsevol altra remuneració amb càrrec als pressupostos de les
administracions públiques, els seus organismes o empreses

4) Observacions, aclariments o ampliació de dades

(localitat i data)   

Davant meu:
El/La Declarant,           El/La
Secretari/a general

(nom i cognoms)      (nom
i cognoms)

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, s’informa a la persona interessada que les dades facilitades, i la pròpia declaració,
seran incloses en el fitxer del registre d’interessos, conservant-se en suport paper i en suport electrònic,
previ el seu escaneig. El responsable del fitxer és l’Ajuntament i seran tractades amb la finalitat de
mantenir actualitzat el registre d’interessos d’activitats i béns patrimonials dels membres electes, el
personal directiu i/o amb habilitació estatal.



Igualment s’informa a les persones titulars de les dades que podran exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició en els termes i amb les condicions establertes a la llei, dirigint un escrit adreçat a l’
Alcaldia/Presidència amb indicació expressa de les actuacions a realitzar.

Amb la signatura d’aquesta declaració el/la declarant, accepta la normativa que regula el Registre
d’Interessos de l’Ajuntament Igualment autoritza a fer-la pública al Portal de Transparència o a la Seu
Electrònica Corporativa, en la forma prevista a les Instruccions de funcionament i gestió del Registre
d’Interessos, d’acord amb les normes vigents sobre transparència.

ANNEX NÚM. 2

Registre d’Interessos
Secretaria General

REGISTRE D’INTERESSOS.     SECCIÓ 2ª BÉNS PATRIMONIALS

(DECLARACIÓ DE BÉNS I PATRIMONI)

MEMBRES ELECTES:

Nom i cognoms
...............................................................................................................................

Ajuntament  .....................................................................    Càrrec: Alcalde/ssa  /
Regidor/a 

Partit Judicial
...............................................................................................................................

Data pressa possessió / cessament / fi mandat............................    Mandat
...................................

DIRECTIUS / FUNCIONARIS D’ADM. LOCAL AMB HABILITACIÓ NACIONAL :

Nom i cognoms
................................................................................................................

Càrrec.............................................................................................................................
..

Data accés / fi càrrec     ...................................

TIPUS DECLARACIÓ :  

Presa de possessió / accés càrrec       Cessament / fi mandat o càrrec        variació   



En compliment del que disposa l’article 75.7 de la Llei reguladora de les bases del
règim local, i l’article 163 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 l’art. 8.1.h) de
la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, i a l’art. 56 de la llei autonòmica 19/2014, de
29 de desembre, ambdues de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, i d’acord amb les Instruccions de funcionament i gestió del Registre
d’Interessos de la Diputació de Barcelona, formulo la següent

DECLARACIÓ:

A. BÉNS IMMOBLES: (Pisos, cases, locals, aparcaments, terrenys, sòl agrícola, i anàlegs)

Tipus
de bé

Ubicació

(població i adreça)

Coeficient
propietat

Càrregues o
gravàmens

(especificar)

Títol
adquisició

Data/any
adquisició

Valor cadastral o
Valor escripturat

(especificar)

 Res a declarar en aquest epígraf



B. BÉNS MOBLES:

B.1 VEHICLES

Marca i Model Matrícula Any d’adquisició

 Res a declarar en aquest epígraf

B.2 VALORS REPRESENTATIUS DE LA CESSIÓ A TERCERS DE CAPITALS
PROPIS
 (Deute Públic, obligacions, bons, certificats de dipòsits, pagarés i altres valors
equivalents)

Descripció Valoració

Total

 Res a declarar en aquest epígraf

B.3 VALORS REPRESENTATIUS DE LA PARTICIPACIÓ EN FONS PROPIS DE
QUALSEVOL TIPUS D’ENTITAT (accions i participacions)

Descripció Valoració o nombre de títols
(especificar)



Total

 Res a declarar en aquest epígraf

B.4 DIPÒSITS EN COMPTE CORRENT O D’ESTALVI, A LA VISTA O A TERMINI,
COMPTES FINANCERS I ALTRES IMPOSICIONS EN COMPTE

Entitat dipositària % Titularitat Saldo actual o
saldo mitjà

(especificar)

Total

 Res a declarar en aquest epígraf

B.5 ALTRES BÉNS I DRETS DE VALOR UNITARI SUPERIOR A 18.000 EUROS
(embarcacions, aeronaus, joies, objectes d’art, antiguitats, drets de propietat
intel·lectual o industrial, etc.)

Import / valor total ...................................

Especificar:

 Res a declarar en aquest epígraf



C. ALTRES MANIFESTACIONS RELATIVES A LA MEVA SITUACIÓ PATRIMONIAL/
OBSERVACIONS

REFERÈNCIA A LA LIQUIDACIÓ DELS IMPOSTOS SOBRE LA RENDA, DEL PATRIMONI I
SOCIETATS

Als efectes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, declaro:

 haver procedit a la liquidació per l’impost sobre la Renda de les persones físiques
corresponent al passat exercici, cosa que SI/NO acredito mitjançant fotocòpia del
document d’ingrés o devolució (model 100) o certificació expedida per l’Agència
Tributària.

 no haver presentat la declaració corresponent al darrer exercici per no estar
obligat/da a fer-ho.

Als efectes de l’Impost sobre el Patrimoni, declaro :

 haver procedit a la liquidació per l’impost corresponent al passat exercici, cosa que
acredito aportant fotocòpia del document d’ingrés model 714 o certificació expedida
per l’Agència Tributària.



 no haver presentat la declaració corresponent al darrer exercici per no estar
obligat/da a fer-ho.

Als efectes de l’Impost sobre Societats :

 aporto comprovant de la liquidació de l’Impost corresponent al passat exercici,
respecte de les societats on posseeixo més del 50% del capital o tinc majoria de vot
en la presa de decisions.

 declaro que no tinc participació en societats que ultrapassi el 50% del capital social,
ni tinc majoria de vot en la presa de decisions en cap societat.

Altres declaracions d’impostos exigibles sobre la Renda i/o Patrimoni :

(localitat i data)   

 Davant meu:
El/La Declarant,          
El/La Secretari/a general

(nom i cognoms)     
(nom i cognoms)

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, s’informa a la persona interessada que les dades facilitades, i la pròpia declaració,
seran incloses en el fitxer del registre d’interessos, conservant-se en suport paper i en suport electrònic,
previ el seu escaneig. El responsable del fitxer és l’Ajuntament, i seran tractades amb la finalitat de
mantenir actualitzat el registre d’interessos d’activitats i béns patrimonials dels membres electes, el
personal directiu i/o amb habilitació estatal.



Igualment s’informa a les persones titulars de les dades que podran exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició en els termes i amb les condicions establertes a la llei, dirigint un escrit adreçat a l’
Alcaldia/Presidència amb indicació expressa de les actuacions a realitzar.

Amb la signatura d’aquesta declaració el/la declarant, accepta la normativa que regula el Registre
d’Interessos de l’Ajuntament.

ANNEX 3

REGISTRE D’INTERESSOS.     SECCIÓ 2ª BÉNS PATRIMONIALS

(Declaració a efectes de la seva publicació al Portal de Transparència o Seu
Electrònica)

Data presentació  ......................................      Núm. Registre d’Interessos
..........................

MEMBRES ELECTES:

Nom i cognoms
...............................................................................................................................

Ajuntament  .....................................................................    Càrrec: Alcalde/ssa  /
Regidor/a 

Partit Judicial
...............................................................................................................................

Data pressa possessió / cessament /fi mandat ...........................    Mandat
...................................

DIRECTIUS / FUNCIONARIS D’ADM. LOCAL AMB HABILITACIÓ NACIONAL :

Nom i cognoms
................................................................................................................

Càrrec.............................................................................................................................
..

Data accés / fi càrrec     ...................................

TIPUS DECLARACIÓ :  

Presa de possessió / accés càrrec       Cessament / fi mandat o càrrec        variació   



En compliment del que disposa l’art. 8.1.h) de la Llei estatal 19/2013, de 9 de
desembre, i a l’art. 56 de la llei autonòmica 19/2014, de 29 de desembre, ambdues de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, en relació a l’article 75.7 de
la Llei reguladora de les bases del règim local, i l’article 163 del Text refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, i d’acord amb es Instruccions de funcionament i gestió del Registre
d’Interessos de la Diputació de Barcelona, formulo la següent

DECLARACIÓ:

1.- Que en la data que s’indica he formulat declaració relativa a la meva situació
patrimonial.

2.- Que, en relació amb la declaració corresponent sobre els béns i drets patrimonials
que conformen el meu patrimoni, i per tal de facilitar la publicació de les dades
declarades, al Portal de Transparència o a la Seu electrònica de la Diputació de
Barcelona, i deixar constància al meu expedient en el Registre d’Interessos,
acompanyo aquesta declaració específica, referida a la informació continguda a la dita
declaració.

A. BÉNS IMMOBLES: (Pisos, cases, locals, aparcaments, terrenys, sòl agrícola, i
anàlegs)

Tipus
de bé

Municipi Coeficient
propietat

Càrregues o
gravàmens

(especificar)

Títol
adquisició

Data/any
adquisició

Valor cadastral o
Valor escripturat

(especificar)



 Res a declarar en aquest epígraf

B. BÉNS MOBLES:

B.1 VEHICLES

Marca i Model Any d’adquisició

 Res a declarar en aquest epígraf

B.2 VALORS REPRESENTATIUS DE LA CESSIÓ A TERCERS DE CAPITALS
PROPIS
 (Deute Públic, obligacions, bons, certificats de dipòsits, pagarés i altres valors
equivalents)

Import / valor total ...................................

 Res a declarar en aquest epígraf

B.3 VALORS REPRESENTATIUS DE LA PARTICIPACIÓ EN FONS PROPIS DE
QUALSEVOL TIPUS D’ENTITAT (accions i participacions)

Import / valor total ...................................

 Res a declarar en aquest epígraf

B.4 DIPÒSITS EN COMPTE CORRENT O D’ESTALVI, A LA VISTA O A TERMINI,
COMPTES FINANCERS I ALTRES IMPOSICIONS EN COMPTE

Import / valor total ...................................

 Res a declarar en aquest epígraf

B.5 ALTRES BÉNS I DRETS DE VALOR UNITARI SUPERIOR A 18.000 EUROS
(embarcacions, aeronaus, joies, objectes d’art, antiguitats, drets de propietat
intel·lectual o industrial, etc.)

Import / valor total ...................................



 Res a declarar en aquest epígraf

C. ALTRES MANIFESTACIONS RELATIVES A LA MEVA SITUACIÓ PATRIMONIAL/
OBSERVACIONS

 He fet la liquidació de la renda - IRPF  (exercici anterior)   He aportat justificant

 Aporto comprovant liquidació impost Societats amb participació de més del 50% (exercici
anterior)

(localitat i data)   

 Davant meu:
El/La Declarant,          
El/La Secretari/a general

(nom i cognoms)     
(nom i cognoms)

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, s’informa a la persona interessada que les dades facilitades, i la pròpia declaració,
seran incloses en el fitxer del registre d’interessos, conservant-se en suport paper i en suport electrònic,
previ el seu escaneig. El responsable del fitxer és l’Ajuntament, i seran tractades amb la finalitat de
mantenir actualitzat el registre d’interessos d’activitats i béns patrimonials dels membres electes, el
personal directiu i/o amb habilitació estatal.

Igualment s’informa a les persones titulars de les dades que podran exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició en els termes i amb les condicions establertes a la llei, dirigint un escrit adreçat a l’
Alcaldia/Presidència amb indicació expressa de les actuacions a realitzar.



Amb la signatura d’aquesta declaració el/la declarant, accepta la normativa que regula el Registre
d’Interessos de l’Ajuntament. Igualment autoritza a fer-la pública al Portal de Transparència o a la Seu
Electrònica Corporativa, en la forma prevista a les Instruccions de funcionament i gestió del Registre
d’Interessos, d’acord amb les normes vigents sobre transparència.

DOCUMENTS DE L’EXPEDIENT:

Id del documento
(Fecha Creación)

Nombre del
documento

Tipo de documento Estado de aprobación

1225264 (2020/02/07
11:19:36)

ROM mod.-6 2020
Documento de ficha

PAC_FITXA
INTERESSATS
EXPEDIENT

Firmas habilitadas
presentes

1225309 (2020/02/07
11:23:13)

ROM mod.-6 2020
Documento de ficha

PAC_FITXA
INTERESSATS
EXPEDIENT

Firmas habilitadas
presentes

1225313 (2020/02/07
11:23:57)

ROM mod.-6 2020
Documento de ficha

PAC_FITXA
INTERESSATS
EXPEDIENT

Firmas habilitadas
presentes

1225317 (2020/02/07
11:24:19)

ROM mod.-6 2020
Documento de ficha

PAC_FITXA
INTERESSATS
EXPEDIENT

Firmas habilitadas
presentes

1225319 (2020/02/07
11:24:48)

ROM mod.-6 2020
Documento de ficha

PAC_FITXA
INTERESSATS
EXPEDIENT

Firmas habilitadas
presentes

1225487 (2020/02/07
11:38:25)

ROM mod.-6 2020
Decret Num.
2020/654 - Aprovació
la caducitat i iniciar
nou procediment de
modificació i
actualització del
R.O.M

Decret Desconocido

1227960 (2020/02/10
10:31:42)

ROM mod.-6 2020
TRASLADOS
INTERNOS

PAC_FICHA
TRASLADOS
INTERNOS

Firmas habilitadas
presentes

1227985 (2020/02/10
10:36:09)

ROM mod.-6 2020
Notificació DA.
2020/654

Notificació Desconocido

1228073 (2020/02/10
10:48:55)

ROM mod. 6  2020 CE
31-12-19 resposta
Sra. Briones

Documento por
Defecto

Firmas habilitadas
presentes

1228076 (2020/02/10
10:50:01)

ROM mod.-6 2020 CE
05-02-2020 alcalde -
Diputació

Documento por
Defecto

Firmas habilitadas
presentes

1228092 (2020/02/10
10:50:58)

ROM mod.-6 2020 CE
alcalde Diputació
-dictamen

Documento por
Defecto

Firmas habilitadas
presentes



1228105 (2020/02/10
10:51:35)

ROM mod.-6 2020 CE
donant OK Sr. Briones

Documento por
Defecto

Firmas habilitadas
presentes

1231487 (2020/02/11
11:24:04)

ROM mod.-6 2020 CE.
Notificat als
portaveus el Decret
654/2020

NOTIFICACIO Firmas habilitadas
presentes

1231500 (2020/02/11
11:26:32)

ROM inicial 2000 -
Publicació
CORRECCIÓ ERRADES

Publicació oficial
(DOGC/BOP)

Firmas habilitadas
presentes

1231567 (2020/02/11
11:30:58)

ROM inicial 2000 -
Publicació BOPB -
DEFINITIVA

Reglament Firmas habilitadas
presentes

1231632 (2020/02/11
11:35:31)

ROM mod. 1 2005
Publicació BOPB -
DEFINITIVA

Reglament Firmas habilitadas
presentes

1231664 (2020/02/11
11:37:32)

ROM mod. 2 2007 -
Publicació BOPB -
DEFINITIVA

Reglament Firmas habilitadas
presentes

1231678 (2020/02/11
11:38:42)

ROM mod.-3  2009 -
Publicació BOPB -
DEFINITIVA

Reglament Firmas habilitadas
presentes

1231706 (2020/02/11
11:41:40)

ROM mod.-3 2009  -
Publicació
CORRECCIÓ ERRADES

Reglament Firmas habilitadas
presentes

1231742 (2020/02/11
11:45:24)

ROM mod.-4   2011-1
Publicació BOPB -
DEFINITIVA

Reglament Firmas habilitadas
presentes

1231751 (2020/02/11
11:47:00)

ROM mod.-4  2011-2 -
Publicació BOPB -
DEFINITIVA

Reglament Firmas habilitadas
presentes

1231762 (2020/02/11
11:48:43)

ROM mod.-5 2013
Publicació BOPB -
DEFINITIVA

Reglament Firmas habilitadas
presentes

1231806 (2020/02/11
11:54:22)

ROM mod.-5  2013
DILIGENCIATVIGENCI
A (19-03-2014)

Reglament Firmas habilitadas
presentes

1309876 (2020/03/13
08:42:44)

FICHA EDICIÓN
INFORMANTE Y TIPO
DE INFORME

PAC_FICHA EDICION
INFORMANTE Y TIPO
DE INFORME

Firmas habilitadas
presentes

1309877 (2020/03/13
08:42:48)

FICHA REJILLA
SELECCION DE
INFORMATE Y TIPO
DE INFORME.

PAC_FICHA REJILLA
SELECCION DE
INFORMATE Y TIPO
DE INFORME

Firmas habilitadas
presentes

1309880 (2020/03/13
08:43:34)

PAC_TECNIC QUE
REVISI

PAC_Tècnic asignat Firmas habilitadas
presentes

1309887 (2020/03/13
08:44:20)

PAC_Fitxa result
petició tasca aportar
document

PAC_FITXA RESULTAT
DE LA TASCA PETICIÓ
D'INFORME

Firmas habilitadas
presentes
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