Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Per l'expedient del departament gestor
Número d'expedient N630/2020/000001
El Ple de l'Ajuntament, en sessió de caràcter Ordinari, celebrada el dia 30/04/2020, i sense perjudici
de l'aprovació de l'acta de la corresponent sessió, adoptà, entre altres, el següent acord número
PPL200028:
RELACIÓ DE FETS I FONAMENTS JURÍDICS:
Al Pla Anual Normatiu 2020 es va incloure com a un dels seus objectius la revisió i modificació de la
Instrucció reguladora del funcionament del Registre d'interessos.
Vist l'informe del secretari general sobre l'assumpte.
D’acord amb l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques és necessari amb caràcter previ la realització d’una consulta pública a
través del portal web de l’Administració competent en la que s’ha de demanar l’opinió dels subjectes i
de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre els
següents aspectes:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa .
b) La necessitat i l'oportunitat de l’aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives regulatòries o no .
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Vista la diligència del cap de departament de Participació Ciutadana, sobre el resultat de l'exposició
pública de la consulta prèvia.
Vist el decret de la tinenta d'alcaldia d'Aliances, Innovació i Govern intern de 2 de març de 2020, que
designa la comissió d'estudi encarregada de redactar la proposta de nova regulació.
Vista l'acta de la reunió de la Comissió d'estudi encarregada de redactar la proposta de nova
regulació, on consta la redacció del text corresponent;
Atès que el procediment d'aprovació de les ordenances locals establert als articles 60 i següents del
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals n'exigeix l'aprovació inicial, la informació
pública, i l'aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre ;
Atès que l'article 49.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, disposa que les ordenances s'entendran
aprovades definitivament amb caràcter automàtic si no s'hi presenta cap reclamació ni al·legació;

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment al Ple de la corporació per l'article 22
de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 52 del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya ,
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PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de la Instrucció reguladora del funcionament del
Registre d'interessos segons el text que s'adjunta a aquest acord.
SEGON.- Sotmetre a informació pública aquest acord i el text de la Instrucció pel termini de trenta
dies, a fi que s'hi puguin presentar al·legacions.
TERCER.- Disposar que, si no s'hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d'informació
pública, la Instrucció que ara s'aprova inicialment quedarà aprovada definitivament i es procedirà a la
seva publicació.

La qual cosa us comunico, tot indicant-vos que aquest és un acte de tràmit, no definitiu en via
administrativa, i per tant, no és susceptible de recurs, i això sense perjudici que pugueu exercir el que
estimeu procedent, de conformitat amb el que disposa l'article 40.2 de la Llei 39/2015, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques .

Sant Boi de Llobregat, 5 de maig de 2020
Secretari General Accidental
Ramón López Heredia
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Signat electrònicament
RAMON LOPEZ HEREDIA
Secretari general accidental
Data 05/05/2020
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