Ajuntament de Canovelles

ANTECEDENTS
Atès que s’ha procedit a l’elaboració de la memòria d’Alcaldia de la consulta pública prèvia
a l’elaboració de la normativa reguladora de la gravació de les sessions del ple de
l’Ajuntament i de la instal·lació de la vídeo-acta a les sessions del ple de l’Ajuntament de
Canovelles.

Atès que l’article 133 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques, estableix que amb l’objectiu de millorar la
participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a
l’elaboració del projecte de norma, es dugui a terme una consulta pública, a través del
portal web de l’Ajuntament de Canovelles, amb l’objectiu de recollir l’opinió dels ciutadans i
organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores
Atès el Decret de l’alcaldia núm. 951, de data 18 de juliol de 2019, pel que es resol delegar
les funcions d’alcalde, Decret publicat en el BOP de Barcelona de data 26 de juliol de 2019.
És pels motius anteriorment exposats, que
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FONAMENTS DE DRET

DECRET

RESOLC:
Primer. Obrir consulta pública amb caràcter previ a l’aprovació de la normativa reguladora
de la gravació de les sessions del ple de l’Ajuntament i de la instal·lació de la vídeo-acta a
les sessions del ple de l’Ajuntament, amb el contingut de la Memòria d’Alcaldia que es
reprodueix a continuació:
“MEMÒRIA DE L’ ALCALDIA DE LA CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA ELABORACIÓ DE LA
NORMATIVA REGULADORA DE LA GRAVACIÓ DE LES SESSIONS DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT I DE LA INSTAL·LACIÓ DE LA VIDEO-ACTA A LES SESSIONS DE PLE
DE L’AJUNTAMENT DE CANOVELLES
De conformitat amb el previst a l’article 133 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de millorar
la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ
a l’elaboració del projecte de la normativa, s’ha de dur a terme una consulta pública, a través
del portal web de l’Ajuntament de Canovelles, amb l’objectiu de recollir l’opinió dels
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ciutadans i organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma
sobre:
a)
b)
c)
d)

Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
Els objectius de la norma.
Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

En compliment d’allò esmentat, el marc en el que es planteja la nova norma és el següent:
A- PROBLEMES QUE ES PRETENEN SOLUCIONAR AMB LA INICIATIVA

Cal que l’Ajuntament es doti de la corresponent norma que contempli i reguli la gravació de
les sessions del ple de l’Ajuntament, i la utilització de les vídeo actes.
B – NECESSITAT I OPORTUNITAT DE LA SEVA APROVACIÓ
La voluntat de realitzar la gravació de les sessions del ple de l’Ajuntament que faci possible
la seva major difusió entre la ciutadania i la seva utilització en un sistema de vídeo actes, fa
necessari de disposar de la corresponent norma que ho contempli i ho reguli.
L’article 8.1 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, estableix entre altres extrems, que l’Administració pública, en aplicació
del principi de transparència, ha de fer pública la informació relativa a: c) les decisions i
actuacions amb una rellevància jurídica especial. m) Qualsevol matèria d’interès públic.
L’article 10.2 de la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús de mitjans electrònics del sector públic,
estableix que les entitats locals han de publicar en llur seu electrònica les actes de les
sessions del ple. En llur publicació, s’han de tenir en compte els principis i les garanties que
estableix la normativa de protecció de dades i de la protecció del dret a l’honor i a la intimitat.
A aquests efectes, s’hi poden incloure dades de caràcter personal sense comptar amb el
consentiment de la persona interessada, si es tracta de dades referents a actes debatuts al
ple de la corporació o a disposicions objecte de publicació en el butlletí oficial corresponent.
En la resta de supòsits, sens perjudici del que disposin altres lleis, la publicació únicament
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El nou sistema ha de fer front a una altra problemàtica, com és la limitació de mitjans
tecnològics i humans actualment disponibles per part de l’Ajuntament, essent necessari
cercant una millora en l’eficiència en el funcionament.
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Entre altres problemes, es pretén solucionar la limitació dels mitjans d’accés que hi ha al
contingut de les sessions del ple de l’Ajuntament, el qual es veu limitat bàsicament a assistir
físicament a la celebració de les sessions, o a la lectura de les actes.
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L’Ajuntament de Canovelles vol cercar el màxim de transparència i accés a la informació,
sempre respectant la normativa de protecció de dades, per aconseguir un major
coneixement per part de la ciutadania del funcionament dels òrgans municipals, i encara
més, del ple de l’Ajuntament. Es vol facilitar l’accés de la ciutadania a la informació dels
plens municipals, a les intervencions dels regidors, dels acords adoptats, i de les votacions
emeses.
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és possible si es compta amb el consentiment de la persona interessada o les dades no es
poden, en cap cas, vincular amb la persona interessada mateixa.
La normativa de règim jurídic del sector públic, aprovada per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
vol potenciar la utilització de mitjans electrònics, també en la celebració de les sessions dels
òrgans col·legiats de l’administració, obrint també la utilització de les videoactes.
En el seu article 18, estableix en relació a les actes que:

Cuando se hubiese optado por la grabación de las sesiones celebradas o por la utilización
de documentos en soporte electrónico, deberán conservarse de forma que se garantice la
integridad y autenticidad de los ficheros electrónicos correspondientes y el acceso a los
mismos por parte de los miembros del órgano colegiado.”
Ara bé, la Disposició Addicional vint-i-unena de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, anteriorment
citada, estableix que
“Las disposiciones previstas en esta Ley relativas a los órganos colegiados no serán de
aplicación a los órganos Colegiados del Gobierno de la Nación, los órganos colegiados de
Gobierno de las Comunidades Autónomas y los órganos colegiados de gobierno de las
Entidades Locales.”
I entre els òrgans de govern de les entitats locals, trobariem el ple de l’Ajuntament.
La legislació de règim local regula les actes del ple de l’Ajuntament, i contempla una sèrie de
requisits a complir, entre altres els articles 110 i 111 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i l’article 109 del
Reglament d’Organització i Funcionament dels Ens Locals.
La necessitat d’estudiar la tramitació de la normativa, és per regular la utilització del mitjans
electrònics i per estudiar la viabilitat de fins a quin extrem es pot utilitzar el sistema de les
vídeo actes.
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2. El acta de cada sesión podrá aprobarse en la misma reunión o en la inmediata siguiente.
El Secretario elaborará el acta con el visto bueno del Presidente y lo remitirá a través de
medios electrónicos, a los miembros del órgano colegiado, quienes podrán manifestar por
los mismos medios su conformidad o reparos al texto, a efectos de su aprobación,
considerándose, en caso afirmativo, aprobada en la misma reunión.
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Podrán grabarse las sesiones que celebre el órgano colegiado. El fichero resultante de la
grabación, junto con la certificación expedida por el Secretario de la autenticidad e integridad
del mismo, y cuantos documentos en soporte electrónico se utilizasen como documentos de
la sesión, podrán acompañar al acta de las sesiones, sin necesidad de hacer constar en ella
los puntos principales de las deliberaciones.
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“1. De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el Secretario, que
especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias
del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así
como el contenido de los acuerdos adoptados.
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C – OBJECTIUS DE LA NORMA
Els objectius de la norma, és disposar del marc normatiu o regulació municipal que permeti,
en la mesura que sigui possible, cercar una solució a la problemàtica anteriorment exposada
i fer front a les necessitats exposades.
D – POSSIBLES SOLUCIONS ALTERNATIVES REGULADORES O NO REGULADORES
En el moment de confecció de la present memòria, no es coneixen solucions alternatives, si
no és esperar a que es tramiti i aprovi nova normativa per part de l’Estat o de la Comunitat
Autònoma.”
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Ho mana i signa l’Alcalde accidental a Canovelles
Document signat electrònicament al marge
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Tercer. Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis i al Portal de transparència de la
Corporació.
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Segon. Establir un termini de participació de quinze dies a partir de l’endemà de la seva
publicació.

