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CRISTINA ALTÉS JUÁREZ, secretària accidental de l’Ajuntament de Roda de Berà,
CERTIFICO: Que el Ple d’aquesta Corporació local, en sessió ordinària de data 26 de
novembre de 2020, va adoptar, per MAJORIA dels membres assistents, amb 9 abstencions
(6 vots del grup municipal de TRIA, 1 vot del grup municipal d’ERC-AM, 1 vot del grup
municipal de C’s i 1 vot del grup municipal de Populars per Roda) i 4 vots a favor ( 3 del
grup municipal del PSC-CP i 1 del grup municipal de JUNTS per Roda), la següent proposta
d’acord:
El Grup Municipal del PSC a Roda de Berà, a l'empara del què disposa la Llei de Bases de el
Regim Local i el ROM de Roda de Berà, sotmet a la consideració del Ple de l'Ajuntament de
Roda de Berà la següent proposta d'acord para el:
CREACIÓ DEL CONSELL SECTORIAL LOCAL
AUDIOVISUALS PÚBLICS DE RODA DE BERÀ

DE

COMUNICACIÓ

I

MITJANS

El vigent Reglament Orgànic Municipal de Roda de Berà, a iniciativa del Partit Popular que
varem recalçar, insta a la creació del Consell Sectorial Local de Comunicació i Mitjans
Audiovisuals Públics. Així es menciona com a novetat en el seu preàmbul:
Es regulen els consell sectorials de participació, amb el mandant concret de crear-ne, al
menys, el consell de comunicació local, tasca que requerirà l’aprovació del seu reglament
orgànic per part del ple de la Corporació.
En l’article 110 del ROM s’estableix,
D’acord amb l’establert amb aquesta subsecció, es crearà, al menys, el Consell Sectorial
Local de Comunicació i Mitjans Audiovisuals Públics de Roda de Berà.
I en l’article 111 diu,
Els Consells sectorials de participació seran creats, a proposta de l’Alcaldia, mitjançant
acord plenari, en el que s’acordi la seva constitució i s’iniciï la tramitació per a l’aprovació
del seu reglament orgànic.
En conseqüència, el Grup Municipal PSC-CP a Roda de Berà presenta aquesta moció, perquè
mitjançant el procediment oportú, sigui sotmès a la consideració del Ple de l’Ajuntament el
següent
ACORD
ÚNIC.- Interessar a l'Il·lm. Sr. Alcalde s’iniciï la tramitació per la creació del Consell de
Comunicació Local.
Del seu reglament orgànic,amb la seva denominació, àmbit sectorial d’actuació del
Consell, finalitats, atribucions (que únicament seran de caràcter informatiu, consultiu o de
proposta), òrgans de govern que tindran que estar conformats, com a mínim, per un
òrgan unipersonal i un òrgan col·legiat en el qual existeixi representació de tots els grups
polítics municipals, dels Regidors i Regidores afectats per raó de la matèria que tinguin
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Exposició de Motius

delegada; dels Regidors i Regidores no adscrits; de les entitats cíviques i ciutadanes i de
les entitats representatives a la ciutat, del sector afectat.
Així com les atribucions dels òrgans de govern, tot i respectant les possibles facultats
d’autoregulació del seu funcionament intern.

I, perquè consti, als efectes oportuns, i a reserva dels termes que resultin de l’aprovació de
l’acta, segons preveu l’article 206 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, expedeixo el
present certificat amb el vistiplau del Sr. Alcalde, a Roda de Berà document signat
electrònicament al marge.
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Ho certifica la secretària accidental amb el vist i plau de l’alcaldia.

