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MONTSERRAT FREIXA i COSTA, Secretària de l'Ajuntament de Torelló,
CERTI FICO:
Que segons consta a l’acta de la sessió de la Comissió informativa d’administració i
hisenda, i seguretat ciutadana i mobilitat, reunida el dia 24 de gener de 2022 en Sessió
Ordinària, es va informar favorablement el dictamen que es transcriu a continuació, per
la qual cosa se sotmetrà a l’aprovació del ple municipal:

RELACIÓ DE FETS:
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1.- La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques (LPACAP) incorpora com a novetats un nou Títol IV relatiu a
l’exercici de la potestat normativa que d’acord amb el preàmbul de la pròpia llei busca
tres objectius:
a) Millorar la planificació normativa ex ante, previ a la seva elaboració, en nom
d’una major seguretat jurídica i la predictibilitat de l’ordenament jurídic.
b) Incrementar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de
normes, entres les quals destaca la necessitat de demanar, amb caràcter previ
a l’elaboració de la norma, l’opinió dels ciutadans i empreses sobre problemes
que es pretenen solucionar amb la iniciativa, la necessitat i oportunitats de la
seva aprovació, els objectius de la norma i les possibles solucions alternatives.
c) Enfront l’avaluació ex post, ja que juntament amb el deure de revisar de
manera continua l’adaptació de la normativa als principis de bona regulació,
s’imposa l’obligació d’avaluar periòdicament l’aplicació de les normes en vigor,
amb l’objecte de comprovar si han complert els objectius perseguits i si el cost i
càrregues derivats d’elles estava justificat i adequadament valorat.
2.- Amb aquesta finalitat l’article 132 de la LPACAP recull l’obligació que tenen les
administracions, d’aprovar un “Pla normatiu” que contingui les iniciatives
reglamentàries que han de ser aprovades en l’any següent. Aquest Pla, un cop
aprovat, es publicarà obligatòriament al portal de Transparència de l’Administració
corresponent.
3.- La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern també recull l’obligació de fer pública la informació relativa a les
decisions i les actuacions amb una rellevància jurídica especial; els procediments
administratius relacionats amb l’exercici de les seves competències i en l’article 10
preveu les obligacions de publicitat activa i transparència en les decisions i actuacions
de rellevància jurídica.
4.- La regidoria d’educació ha informat de la necessitat de modificar el Reglament de
servei de l’Escola Municipal de Música per tal que el model de gestió passi de ser
indirecta a ser directa, canviar el model pedagògic i de sistema de l’Escola de Música.
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5.- El gabinet d’alcaldia ha informat de la necessitat d’aprovar un Reglament d’honors i
distincions ja que la corporació no en disposa de cap.
6.- La regidoria de promoció econòmica ha manifestat la voluntat d’aprovar un
Reglament sobre la utilització de la Sala d’Actes de l’edifici de La Cooperativa i
regularitzar d’aquesta manera el seu ús i accés.
7.- La regidoria de seguretat ciutadana ha informat de la necessitat de modificar el
Reglament regulador de l’accés restringit al cas antic de Torelló per tal d’ampliar-ne el
seu àmbit i modificar els accessos d’alguns carrers.
FONAMENTS DE DRET:
Primer.- Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les
administracions públiques (LPACAP).
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Segon.- Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
Tercer.- Al tractar-se d’un pla normatiu que conté les ordenances i reglaments, que el
ple de l’Ajuntament haurà d’aprovar en exercici de les competències que li atribueixen
l’article 22.2d) i el procediment d’aprovació de les ordenances de l’article 49 de la Llei
7/1.985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en concordança amb els
articles 52.2d i 178 del Decret Legislatiu 2/2.003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya, la competència per aprovar el
Pla normatiu correspon al ple municipal, i no es requereix per la seva aprovació cap
quòrum especial.
Per tot això, la Comissió informativa, dictamina favorablement la proposta i la sotmet a
l’aprovació del ple municipal.
Primer.- Aprovar el Pla normatiu per a l’any 2022 que es detalla a continuació:
Departament d’Educació:
1.- Modificació del Reglament de servei de l’Escola Municipal de Música per tal
que el model de gestió passi de ser indirecta a ser directa, canviar el model
pedagògic i de sistema de l’Escola de Música.
Departament d’alcaldia:
1.- Aprovació d’un Reglament d’honors i distincions ja que la corporació no en
disposa de cap.
Departament de promoció econòmica:
1.- Aprovació d’un reglament per la utilització de la sala d’actes de l’edifici de La
Cooperativa per regular-ne el seu accés i ús.
Departament de seguretat ciutadana:
1.- Modificació del Reglament regulador de l’accés restringit al casc antic de
Torelló per tal d’ampliar-ne el seu àmbit i modificar els requisits d’accés.
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Segon.- Disposar la publicació del Pla Normatiu en el portal de transparència de
l’Ajuntament de Torelló, tal com preveu l’article 132 de la LPACP i els articles 8 i
següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
Tercer.- Comunicar aquests acords a la persona responsable del departament
d’educació i al de Serveis a les Persones i al tècnic d’informació i participació als
efectes de la publicació del Pla normatiu aprovat a la web de transparència de
l’Ajuntament de Torelló.
Quart.- Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada,
en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta
notificació.
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé
directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant els Jutjats del Contenciós-Administratiu de la província de
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció
de la notificació corresponent.
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Alternativament, si el vostre domicili és en una altra província, el recurs contenciósadministratiu podrà interposar-se davant els jutjats contenciosos administratius amb
competència territorial a la província de la localitat on residiu.
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci
administratiu - silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- es podrà interposar
recurs contenció administratiu en qualsevol moment a partir de l’endemà del dia en
què, d’acord amb la seva normativa específica, es produeixi l’acte presumpte.
No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.

I per a què així consti i tingui els efectes que correspongui, lliuro aquest certificat per
ordre i amb el vistiplau del Sr. Alcalde, fent l’advertiment a què es refereix l’article 206
del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i a
reserva dels termes que resultin de l’aprovació de l’acta corresponent.

