CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA
ELABORACIÓ DEL PROJECTE DE REVISIÓ I MODIFICACIÓ DEL VIGENT
REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE TERRASSA

D’acord amb allò establert 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 d’ordenança, es duu a terme una consulta pública, a través del portal web de
l’Ajuntament de Terrassa, amb l’objectiu de recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions
més representatives potencialment afectats per la futura norma i 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
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

Les normes d’àmbit municipal que incorporen determinacions respecte del funcionament dels
òrgans de l’ajuntament, la creació i regulació dels òrgans que tenen caràcter complementari,
determinacions respecte la informació i participació ciutadana, i de l’estatut dels membres de
la Corporació municipal, tenen la naturalesa de normes orgàniques.
En l’actualitat el contingut normatiu de naturalesa orgànica vigent es troba principalment en
les disposicions normatives que seguidament s’indiquen:
Reglament Orgànic Municipal (1998)
Reglament de Participació Ciutadana (2016)
Reglament del/la Síndic/a Municipal de Greuges de Terrassa (2016)
Reglament dels serveis públics municipals de comunicació audiovisual. (2016)
Reglament municipal per a la igualtat de gènere de l’Ajuntament de terrassa (2011)
Ordenança de Transparència, accés a la informació i bon govern. (2016)
Atenent el conjunt dels respectius reglaments de naturalesa orgànica vigents, el Reglament
Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Terrassa es reserva com a continguts principals
aquelles determinacions que es refereixen a l’estatut dels membres de la Corporació, al
funcionament dels òrgans de l’ajuntament, i a la creació i regulació dels òrgans que tenen
caràcter complementari.
El projecte de revisió que s’iniciarà afectarà al Reglament Orgànic Municipal i pretén
solucionar els problemes que es deriven del fet que la seva redacció actual és la que fou
aprovada fa més de divuit anys, i no té en compte en alguns casos, o està manca d’adaptació
en altres, respecte l’evolució normativa que ha seguit la Llei de Bases de Règim Local com el
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i també respecte d’altres
normes municipals de caràcter orgànic que han estat revisades més recentment.

B – NECESSITAT I OPORTUNITAT DE LA SEVA APROVACIÓ

La necessitat de procedir a la revisió del Reglament Orgànic Municipal es correspon amb
l’obligació municipal d’actuar d’acord amb els principis de necessitat, de transparència, i de
seguretat jurídica a l’hora d’exercir la potestat reglamentària. Aquests principis es justifiquen
plenament en aquest cas, en tant que amb la revisió del referit reglament es pretén donar
compliment a la normativa de règim local, i efectuar el necessari desenvolupament
reglamentari en relació a l’estatut dels membres de la Corporació, al funcionament dels
òrgans de l’ajuntament, i de la creació i regulació dels òrgans que tenen caràcter
complementari, per adequar-ho a les característiques pròpies d’aquesta Corporació. També
es justifica davant la necessitat de que la referida regulació ha d’estar actualitzada, i ha de ser
plenament coherent amb la resta de l’ordenament jurídic i amb la resta d’ordenances i
reglaments municipals, perseguint la màxima integració normativa i que faciliti el seu
coneixement i comprensió, i també les actuacions i presa de decisions.
És especialment necessari adaptar el contingut del vigent Reglament Orgànic Municipal en
concordança a les actuacions portades a terme en els darrers anys en ús de la potestat
normativa municipal respecte de les ordenances i reglaments que s’indiquen a continuació:
Reglament de Participació Ciutadana (2016)
Reglament del/la Síndic/a Municipal de Greuges de Terrassa (2016)
Reglament dels serveis públics municipals de comunicació audiovisual. (2016)
Reglament municipal per a la igualtat de gènere de l’Ajuntament de terrassa (2011)
Ordenança de Transparència, accés a la informació i bon govern. (2016)
.
C – OBJECTIUS DE LA NORMA

Els principals objectius del Reglament Orgànic Municipal es les seves determinacions en
relació a l’estatut de les persones que en son membres de la Corporació Municipal (adquisició,
suspensió i pèrdua de la condició, drets i deures, grups polítics municipals), en relació a
l’organització i funcionament dels òrgans bàsics obligatoris, dels òrgans complementaris,
municipal, estiguin adequades a les característiques pròpies de l’Ajuntament de Terrassa
Per tal que el reglament pugui donar una visió més complerta, i facilitar el seu coneixement i
comprensió, també es pretén que el text normatiu integri aspectes legislatius que es recullen
en la normativa bàsica estatal com en la normativa de règim local autonòmica

D – POSSIBLES SOLUCIONS ALTERNATIVES REGULADORES O NO REGULADORES

S’ha de partir de la premissa que la modificació del Reglament Orgànic Municipal de
l’Ajuntament de Terrassa és indefugible i absolutament imprescindible, a la llum de la manca
d’adequació de part del seu contingut a la normativa estatal i autonòmica vigent en aquesta
matèria, que únicament pot subsanar-se a través de la corresponent modificació normativa.
Conseqüentment, no procedir a la revisió projectada del vigent Reglament Orgànic Municipal
no és una opció viable ja que suposaria no atendre els principis de bona regulació pels quals
s’ha de regir l’exercici de la potestat reglamentària per part de l’administració, que actualment
estan previstos a l’article 129 de la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.

Terrassa, 27 de juny de 2017

