
 

 
SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’OLESA DE MONTSERRAT 

GRUP MUNICIPAL 
AJUNTAMENT D’OLESA DE MONTSERRAT 

 
 
 
Mireia Monfort Sòria, Regidora  i Portaveu  del Grup Municipal d’Esquerra Republicana 
de Catalunya – Acord Municipal d’aquest Ajuntament, presenta la següent 
modificació de la 
 
 

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ I REVISSIÓ DEL REGLAMENT ORGANIC 
MUNICIPAL D’OLESA DE MONTSERRAT 

 
 
Atès que aquest Reglament va ser aprovat al 1988, amb puntuals revisions del mateix. 
 
Atès que amb caràcter puntual, s’han realitzat recentment modificacions del 
Reglament Orgànic Municipal. 
 
Atès l’augment en l’ús, per exemple, de les noves tecnologies.  
 
Atès que ja varem expressar en reiterades ocasions la necessitat d’una revisió, no 
parcial sinó global del Reglament Orgànic Municipal. 
 
 
 
PROPOSEM  
 
Primer. Proposem als grups municipals presents al consistori, un debat, per realitzar una 
amplia revisió del mateix. 
 
Segon. Per que en quedi constància, proposem tot un seguit de millores, 
modificacions, ampliacions del contingut del actual ROM, com a seguiment i 
constatació de les demandes ja fetes des d’ERC amb anterioritat. 
 

 

Algunes Propostes de Modificació del ROM: 
 

1- Modificar en tots els casos, el concepte Comissió de Govern  per Junta de 
Govern, donat que es el que s’utilitza en l’actualitat. 

 
2- Modificar: 

Art. 10.- Convocatòria i Ordre del Dia 
Punt 4.- La convocatòria amb l’ordre del dia haurà de ser notificada a les 
persones electes en el seu domicili o lloc designat a tal efecte, i que prèviament 
hagin posat en coneixement, per escrit, de la secretaria general, deixant-se 
constància de la recepció a la citada secretaria. En el cas que els regidors ho 
acceptin per escrit, la convocatòria i l’ordre del dia s’enviarà per correu 
electrònic, que serà contestat amb avis de rebuda amb signatura electrònica, 
per part dels regidors. La certificació electrònica corresponent, serà tramitada 
per l’Ajuntament i lliurada a tots els regidors. 
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3- Modificar: 

Art. 11.- La documentació del Ple 
Punt 2.- A partir del mateix dia de la convocatòria, la documentació relativa als  
diferents temes a tractar en el Ple, romandran a la secretaria de l'Ajuntament, 
on podran ser consultats pels regidors/es almenys durant l’horari d’oficina. A 
més,tota la documentació corresponent als expedients, estarà disponible a la 
intranet de l’Ajuntament amb accés a tots els Regidors; els documents no 
electrònics, seran escanejats i adjuntats a l’expedient electrònic. Els Grups 
municipals, disposaran d’un equip informàtic per accedir a la Intranet Municipal 
en els respectius despatxos de Grup. 
 

4- Modificar: 
Art. 16.- Els precs i preguntes  
 
1.- S'entén per prec, la formulació d'una proposta d'actuació adreçada a 
algun dels òrgans de govern municipals. Els precs formulats en el si del Ple, 
podran ser debatuts, però no votats. Poden plantejar precs tots els/les 
regidors/es o els Grups  Municipals a través de llurs portaveus. 
 
2.- Els precs poden ser plantejats oralment o per escrit i, si s'escau, seran 
debatuts en la sessió següent, sense perjudici de que ho siguin en la mateixa. 
 
3.- S'entendrà com a pregunta, qualsevol qüestió plantejada als òrgans de 
govern en el si del Ple. Pot plantejar preguntes qualsevol regidor/a o Grup 
Municipal a través de llur Portaveu. 
 
4.- Les preguntes plantejades oralment en el decurs d'una sessió, seran 
contestades ordinàriament pel destinatari en la sessió següent, sense perjudici 
que l'interpelat/ada doni resposta immediatament. 
 
5.-Les preguntes plantejades per escrit, seran presentades a l'alcalde/essa una 
vegada conegut l'Ordre del Dia de la sessió i amb una antelació d’un mínim 
d'un dia hàbil abans de la seva celebració, essent llegides a la sessió pel 
proposant o portaveu del grup municipal que les presenti. Les preguntes 
formulades per escrit seran contestades ordinàriament en la sessió o, motivant-
ne el retard, en la següent. 
 
6.- Poden plantejar precs i preguntes, per a ser tractades en el Ple, les entitats 
ciutadanes i/o els/les ciutadans/es. En aquest cas, hauran de ser adreçats per 
escrit a l'alcalde/essa, amb copia a la resta de grups municipals. L’alcalde/essa  
pot no acceptar-los per raó de la seva improcedència, donant-ne còpia als/a 
les portaveus. 
 

5- Modificació: 
Art. 26.- Les sessions extraordinàries del Ple 
 
4.- A les sessions extraordinàries del Ple Municipal no es tractaran precs ni 
preguntes, ni s'admetran mocions d'urgència. 

 
 

6- Modificació: 
Art. 27.- Les actes de les sessions 
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1.- Serà funció del/de la secretari/ària la d'aixecar acta de cada sessió del Ple 
Municipal, en la que es reculli el text exacte dels acords presos, les votacions 
produïdes, una referència succinta a les posicions dels Grups Municipals sobre 
els mateixos, així com les altres dades a què es refereix la legislació de règim 
local. També caldrà fer constar en acta aquelles manifestacions fetes pels/per 
les regidors/es o Grups quan el sentit del seu vot i les altres que s'esmenten a 
aquest Reglament o a la legislació, sempre que es demani expressament la 
constància en acta. Alternativament, les intervencions i posicionaments dels 
membres de la Corporació i grups municipals es podran transcriure literalment 
mitjançant l’ús de sistemes tècnics de gravació i reproducció adequats. 

 
2.- També serà responsabilitat del/de la secretari/ària la custòdia de les actes, 
l'emissió i traducció dels acords i l'elaboració del llibre d'actes. 
 
3.- Les actes de Ple Municipal seran públiques a tots els efectes, i s'exposaran al 
tauler d'anuncis de la Corporació i a la pàgina web de l’Ajuntament. 
 
 

7- Modificació: 
Art. 31.- Els Decrets de l'Alcaldia 
 
1.- Llevat de les ordres de direcció de caràcter menor, les decisions de 
l'Alcaldia hauran d'ésser expressades formalment a través de Decrets 
d'Alcaldia, que seran comunicats a tots aquells que tinguin un interès directe i 
legítim en la decisió. 
 
2.- L'alcalde/essa haurà de trametre a la Secretaria de la Corporació una 
còpia de tots els Decrets d'Alcaldia. El/la secretari/ària numerarà els Decrets 
d'Alcaldia i els conservarà en un registre que tindrà el caràcter de públic, 
expedint les certificacions que li siguin demanades pels membres electes o per 
qualsevol ciutadà/ana amb interès directe. 

 
 

8- Modificació: 
Art. 37.- Funcionament de la Comissió JUNTA de Govern 
 
4.- La convocatòria i l'Ordre del Dia  de la Comissió JUNTA de Govern, seran 
tramesos als membres de la mateixa amb una antelació mínima de dos dies 
hàbils. No serà necessària la tramesa de convocatòria i Ordre del Dia per escrit 
en els casos d'urgència, en els que serà suficient la convocatòria oral o 
telefònica, sense perjudici de la prèvia ratificació de dita urgència a l’inici de la 
sessió. Així mateix, es lliurarà còpia als portaveus dels grups municipals amb els 
mateixos mitjans establerts en l’apartat 4 de l’article 10 del present Reglament 
 

9- Modificació: 
Art. 40.- Acta de les sessions 
 
De cada sessió resolutiva, el/la secretari/ària aixecarà acta, amb els 
requeriments i continguts establerts per a les actes del Ple, i que serà tramesa 
tant als membres de la Comissió JUNTA de Govern, com a la resta de 
regidors/es. amb els mateixos mitjans establerts en l’apartat 4 de l’article 10 del 
present Reglament 
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10- Modificació: 
Art. 49.- Naturalesa jurídica de les Comissions Informatives 
 
1.- Les comissions informatives són òrgans que no tenen atribució resolutòria i, 
per tant, no adopten acords. Tenen com a funcions l’estudi, l’informe i la 
consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple o de la 
Comissió de Govern quan actuï per delegació d’aquest. També poden 
intervenir en relació amb els assumptes que s’han de sotmetre a la Comissió 
Junta de Govern quan aquest òrgan els demani dictamen. Així mateix, podran 
efectuar el seguiment dels òrgans de govern municipal, sense perjudici de les 
funcions de control que corresponen al Ple. 

 
2.- El nombre, la denominació, la competència i la composició de les 
comissions informatives seran aprovats pel Ple. 
 
3.- Les comissions informatives estaran integrades tan sols per regidors/es i hi 
hauran d’ésser representats tots els grups municipals en proporció directa al 
nombre dels membres de dret que cadascun dels grups tingui de representació 
al Ple. Podrà establir-se el sistema de vot ponderat als efectes d’agilitzar el 
funcionament de les comissions. 
 
4. Actuarà de secretari/ària qui ho sigui de l’Ajuntament o funcionari/ària en qui 
delegui. 

 
 

11- Modificació: 
Art. 50.- Comissions Informatives de caràcter específic 
 
1.- Al marge de les Comissions Informatives de caràcter estable a les que fa 
referència l'article anterior, i de la Comissió Especial de Comptes, el Ple podrà 
crear comissions informatives per a temes específics, de caràcter temporal, a 
l’objecte de recabar la informació sobre un tema , i emetre el corresponent 
dictamen, que sotmetrà al Ple. 
 
2.- El procediment per a la creació i designació dels seus membres serà el que 
s'estableixi en aquesta secció per a les Comissions Informatives generals, amb 
l'única especificitat que es disoldran automàticament en elevar el seu 
dictamen al Ple. 
 

12- Modificació: 
Art. 52.- Normes de funcionament de les Comissions Informatives 
 
1.- Per constituir-se legalment, es requereix, en primera i segona convocatòria, 
l’assistència mínima d’un terç del nombre legal dels seus membres que, en tot 
cas, no serà inferior a tres. Aquest quòrum s’haurà de mantenir tota la sessió. 
També serà preceptiva l’assistència de la Presidència i del/de la secretari/ària 
de cada comissió o de qui legalment els substitueixi. 
 
2.- La convocatòria es farà per escrit i amb un termini mínim de tres dies hàbils 
d’antelació a la realització de la sessió, es lliurarà als seus membres . amb els 
mateixos mitjans establerts en l’apartat 4 de l’article 10 del present Reglament 
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3.- Els membres de les comissions poden votar a favor, en contra o abstenir-se. 
S’admetrà també la possibilitat de fer reserva de vot. Encara que es manifesti la 
postura de vot a la sessió, aquesta manifestació no és vinculant per a la 
votació posterior de cada grup municipal o regidor/a en el moment de la 
sessió de Ple. 
 
4. Les sessions seran convocades per la Presidència i, si escau, per la 
vicepresidència i, si no, per l’alcaldia, establint el caràcter de sessió ordinària, 
extraordinària i extraordinària urgent d’acord amb les característiques definides 
per a les sessions de Ple. Aquestes últimes hauran de ratificar prèviament la 
urgència, com a primer punt de l’ordre del dia, amb el vot a favor de la 
majoria absoluta del nombre legal de membres. 
 
5.- Les comissions podran nomenar grups de treball de durada limitada a la 
preparació i documentació dels assumptes de la seva competència. Així 
mateix l’Alcaldia, a iniciativa pròpia o de les Comissions Informatives 
corresponents, podrà convocar sessions conjuntes de dos o més comissions als 
efectes de tractar d’assumptes interdepartamentals. 
 

 
13- Modificació: 

Art. 58.- Ajuts materials als Grups Municipal 
 
 
3.- Els grups municipals podran fer ús dels despatxos o locals municipals per a 
poder exercir les seves funcions com a grup i rebre visites. L’ús d’aquests 
despatxos es gestionarà i coordinarà per l’Alcaldia i es tindran en compte, a 
l’hora de la seva disposició, les necessitats funcionals dels diversos grups 
municipals i la coordinació amb la gestió normal dels serveis. Els grups 
municipals, disposaran com a mínim d’un equip informàtic conectat a la xarxa 
de l’Ajuntament, i amb accés a la intranet expressa pels regidors. Així mateix, 
disposaran d’adreça de correu electrònic 
 
 

14- Modificació: 
Art. 77.- Dret general a la informació 
 
1.- Tots els membres electes tenen dret a obtenir de la Presidència la informació 
necessària per a l'exercici del seu càrrec, i a accedir als expedients 
administratius, antecedents, dades o d'altra documentació municipal i a 
obtener-ne còpia física o electrónica previa solicitud 

 
15- Modificació: 

 
Art. 78.- Informació d'accés directe 
 
Els serveis administratius municipals o els/les funcionaris/es corresponents 
esdevindran obligats a facilitar informació en dies i hores prèviament acordats, 
sense prèvia autorització, en els següents casos: 
 
a) Quan es tracti del accés dels membres corporatius que tinguin delegacions 
o responsabilitats de gestió, en la informació pròpia de les seves 
responsabilitats. 
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b) Quan es tracti de l'accés de qualsevol membre de la Corporació a la 
informació i documentació corresponent als assumptes que hagin d'ésser 
tractats pels òrgans col.legiats dels quals són membres, així com a les 
resolucions o acords adoptats per qualsevol òrgan municipal. i a obtener-ne 
còpia física o electrónica previa solicitud 
 
c) Quan es tracti de l'accés dels membres corporatius a la informació o 
documentació pública de l'Ajuntament que sigui de lliure accés per a 
qualsevol ciutadà/ana, així com als expedients administratius en els que el 
membre electe pugui tenir la condició d'interessat/da d'acord amb la legislació 
administrativa. i a obtener-ne còpia física o electrónica previa solicitud 

 
 

16- Modificació: 
Art. 79.- Procediment per a sol.licitar informació 
 
1.- La informació no esmentada a l'article anterior haurà de demanar-se a 
l'alcalde/essa, o al/a la regidor/a delegat/ada, qui ordenarà al departament 
administratiu corresponent que faciliti l'accés a la mateixa, per part del/de la 
regidor/a interessat/ada. 
 
2.- Excepte en els supòsits esmentats a l'article anterior, en cap cas podrà 
facilitar-se als/a les regidors/es l'accés directe a la informació, sense la prèvia 
autorització de l'alcalde/essa, tinent d'Alcalde que el/la substitueixi o regidor/a 
delegat/ada corresponent. Aquesta autorització podrà ser, però, puntual o de 
caràcter genèric. 

 
 
17- Modificació: 

Art. 80.- Casos de denegació de la informació 
 
1.- L'alcalde/essa o regidor/a delegat/ada que rebi la sol.licitud esmentada a 
l'article anterior, podrà denegar-la en els següents supòsits: 
 
a) Quan el coneixement o difusió de la informació pugui vulnerar el dret 
constitucional a l'honor, la intimitat personal o familiar, o la pròpia imatge de les 
persones. 
 
b) Quan es tracti de matèries afectades per la legislació general sobre secrets 
oficials o per secret sumarial. 
 
2.- En tot cas, en els supòsits de denegació de la informació sol.licitada, l’acord 
denegatori haurà d’estar motivat i es lliurarà a l’interessat per escrit 
 

18- Modificació: 
Art. 81.- Autorització i consulta de la informació sol.licitada 
 
1.- Les sol.licituds de documentació o informació hauran d'esser contestades en 
el termini màxim de quatre dies a comptar de la data de presentació de la 
sol.licitud.  
 
2.- Transcorregut el citat termini, sense dictar-se resolució denegatòria, 
s'entendrà atorgat l'accés a la informació demanada. 
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3.- En termes generals, la informació haurà de ser consultada en l'arxiu o en les 
dependències administratives allà on es trobi. Això no obstant, es podrà retirar 
la documentació sense abandonar en cap cas les dependències municipals, 
sota la responsabilitat del/de la funcionari/a encarregat/ada de la seva 
custòdia, i sempre que el regidor/a interessat/ada signi un rebut de recepció 
de la totalitat de l'expedient. 

 
4.- Els lliuraments de còpies físiques o electròniques, es limitaran als casos 
esmentats (Quan es tracti de l'accés de qualsevol membre de la Corporació a 
la informació i documentació corresponent als assumptes que hagin d'ésser 
tractats pels òrgans col.legiats dels quals són membres, així com a les 
resolucions o acords adoptats per qualsevol òrgan municipal), o als casos 
expressament autoritzats per l'alcalde/essa. 
 
 

19- Modificació: 
L’entrada en vigor del present reglament deroga en tota la seva extensió el 
Reglament Orgànic Municipal aprovat el 28 de gener de 1988, publicat en el 
Butlletí Oficial de la província núm.43, de 19 de febrer de 1988, i totes les seves 
modificacions puntuals posteriors. 

 
20- Modificació: 

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA 
 
 
El present Reglament Orgànic Municipal entrarà en vigor als quinze dies hàbils 
posteriors al de la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la província de 
Barcelona, i sempre que hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils als 
quals fa referència l’article 70.2, en relació amb l’article 65.2 de la LRBRL. 

 
 

Olesa de Montserrat, 30 de març de 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olesa de Montserrat a octubre de 2009 
 
 
 
 
 

Mireia Monfort Sória 
Regidora i Portaveu ERC-AM 


