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ACLARIMENTS 

• Aquesta és una primera proposta de modificació del ROM municipal. 
Hem modificat aquells capítols i seccions que tracten dels aspectes més 
rellevants en el funcionament de la institució i que la seva millora pot 
suposar un major aprofundiment democràtic en el seu funcionament. 

 
S’han modificat: 

o Títol primer: sobre l’organització institucional de l’ajuntament 
 Capítol primer: dels òrgans de govern municipal 

Les seccions següents: 
 Secció primera: El Ple 
 Secció sisena: Les comissions informatives 
 Secció setena: La comissió especial de comptes 

 Capítol segon: Dels òrgans de representació, 
assessorament i control 
Tot el capítol. 
 

o Títol segon: l’estatut dels membres de la Corporació 
 Capítol quart: Informació i participació dels regidors 

en el govern municipal 
Tot el capítol. 

o Títol tercer: la participació ciutadana 
Tot el títol. 

 
• A la columna de l’esquerra apareix el redactat del ROM vigent. A la de la 

dreta la proposta de la CUP. Si els articles dels apartats modificats no 
apareixen en cap de les dues columnes, implica que es mantenen en el 
seu redactat actual. 
En el supòsit que un article del ROM vigent es modifiqui o desagregi i 
ampliï en dos o més nous articles, aquest/s apareix/en successivament al 
costat de l’original. 
En cas que un article sigui de nova incorporació, a la columna de 
l’esquerra apareix un espai en blanc. 
 
Les propostes d’incorporació de nous articles no apareixen numerades, 
cosa que obligaria a reenumerar el ROM sencer un cop aprovada la nova 

versió i modificar les referències creuades entre articles. Al número dels 
articles incorporats els precedeix la lletra B. En els casos de les 
incorporacions múltiples, se segueix l’ordre alfabètic. 
 

• S’incorpora la flexió de gènere en totes aquelles denominacions que en 
la versió actual del ROM només contemplen el masculí: alcalde/essa o 
alcalde o alcaldessa; regidor/ora o regidor o regidora; secretari/ària o 
secretari o secretària, etc. 
 

• En la versió actual del ROM existeixen algunes faltes ortogràfiques i 
gramaticals. Per exemple, es nombra l’alcalde amb majúscules si bé la 
forma correcta és amb minúscula. 

 
Proposem que un cop consensuat el text definitiu, aquest sigui corregit 
pel Consorci per la Normalització Lingüística. 
 

• Se substitueix tota la normativa espanyola que es referencia en diversos 
articles per la legislació catalana d’aplicació, amb l’afegitó posterior de “i 
altre normativa aplicable”, a fi d’encabir també aquesta última mentre 
sigui d’aplicació al territori català. 
Per exemple, sovint se cita la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases del Règim Local, quan existeix el 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. 

El procés nacional que viu el nostre poble pot acabar conduint en el curt 
o mitjà termini a un procés de ruptura amb l’Estat espanyol i la 
construcció de l’Estat català. Amb el redactat que proposem s’evitaria 
haver de suprimir tota la normativa espanyola a la qual fa referència 
actualment el ROM. Alhora, incorporant l’afegitó “i altra normativa 
aplicable” es contempla aquesta normativa mentre estigui en vigor al 
nostre país. 

• En els articles esmenats ja apareixen aplicades aquestes modificacions 
generals. En la versió definitiva s’haurien d’aplicar també en els articles 
no modificats. 
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TÍTOL PRELIMINAR: DISPOSICIONS GENERALS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

Art. 6  La utilització de la llengua 
 
Segons el que disposa la Llei 7/1983, de normalització lingüística de 
Catalunya, i altra normativa aplicable, la llengua pròpia d’aquest 
Ajuntament és el català. En conseqüència tota la documentació 
municipal serà redactada en aquesta llengua. No obstant això, no es 
perjudicarà en cap cas el dret de tots els ciutadans a relacionar-se 
amb l’Ajuntament en llengua castellana i a obtenir les certificacions o 
qualsevol altra documentació a què tinguin dret en aquesta llengua, si 
així ho sol·liciten. 
 

Art. 6  La utilització de la llengua  
 
Segons el que disposa la Llei 7/1983, de normalització lingüística de 
Catalunya, els articles 6, 32 i 33 de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya, i altra normativa aplicable, la llengua pròpia d’aquest 
Ajuntament és el català. En conseqüència tota la documentació 
municipal serà redactada en aquesta llengua. El Ple municipal ha 
d’aprovar un Reglament específic per a l’ús de la llengua catalana a 
l’Ajuntament segons els criteris que estipula el Consorci per a la 
Normalització Lingüística. 
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TÍTOL PRIMER: SOBRE L’ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL DE 
L’AJUNTAMENT 

CAPÍTOL PRIMER: DELS ÒRGANS DE GOVERN MUNICIPAL 

SECCIÓ PRIMERA: EL PLE 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

Art. 8  Composició i atribucions 

1. Integren el Ple, l’Alcalde i els Regidors de l’Ajuntament, una vegada 
que hagin estat proclamats per la Junta Electoral i hagin pres 
formalment possessió del seu càrrec legalment.  

2. L’Ajuntament en ple assumeix les atribucions que li atorga la Llei 
7/1985, la Llei 8/1987 i qualsevol altra disposició normativa vigent i 
pot delegar aquelles atribucions que siguin susceptibles de ser 
delegades, amb l’abast i les condicions que estableix el Ple municipal 
mateix i d'acord amb les condicions que s’indiquen en aquest 
Reglament.  

3. El règim de funcionament del Ple municipal serà el que s’estableix 
a la Llei 7/1985, la 8/1987  o en qualsevol altra normativa d’aplicació 
vinculant, i en aquest Reglament. 

 

 

Art. 8  Composició i atribucions 

1. El Ple està integrat per l'alcalde/essa i els regidors/es de 
l'Ajuntament, una vegada hagin estat proclamats per la Junta 
Electoral i hagin pres formalment possessió del seu càrrec davant el 
mateix Ple. 

2. L'Ajuntament en Ple assumeix les atribucions que li atorga el DL 
2/2003 (LLMRLC) i qualsevol altra disposició normativa vigent, i pot 
delegar aquelles atribucions que siguin susceptibles de ser-ho, amb 
l’abast i les condicions que estableixi el mateix Ple municipal i d’acord 
amb les condicions que s’indiquen en aquest Reglament. 

3. El règim de funcionament del Ple municipal serà el que s’estableix 
en el DL 2/2003 (LLMRLC) o en qualsevol altra normativa d’aplicació 
vinculant, i en aquest Reglament. 
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Art. B 8  Classes de Sessions 

Les sessions del Ple poden ser de tres classes: 
 
a. Ordinàries. 
b. Extraordinàries. 
c. Extraordinàries de caràcter urgent. 
 
 

Art. C 8  Nomenclatura 

A efectes del normal desenvolupament de les sessions i de la 
perfecta identificació dels documents sotmesos a la consideració del 
Ple, així com de les propostes que en relació amb ells es puguin 
plantejar, s'utilitzarà la nomenclatura següent: 

1. Dictamen és una proposta d’acord o resolució que s’eleva al Ple 
per una Comissió Informativa, integrada per una part expositiva, en la 
que s'exposaran els antecedents i fonaments en què es basa la 
proposta, i una part resolutiva, integrada per un o varis acords a 
adoptar. S’integra en la part resolutiva de l’ordre del dia de les 
sessions plenàries. 

2. Moció de l'Alcaldia és una proposta formulada per l'Alcaldia, a 
iniciativa pròpia o a petició d'algun dels portaveus dels grups polítics 
municipals, que s'integra en la part resolutiva de l'ordre del dia de les 
sessions plenàries, i se sotmet a deliberació i votació del Ple, sense el 
previ dictamen de la Comissió Informativa, per raons d'urgència. La 
seva estructura es conforma, a l'igual que els dictàmens, en una part 
expositiva i una part resolutiva, amb idèntic contingut que aquests. 
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3. Proposta d'acord és una proposició formulada per escrit, a través 
del Registre General de la Corporació, que té per objecte proposar al 
Ple l'adopció d'un o varis acords en relació amb un assumpte 
determinat de la competència municipal, quan per la seva naturalesa 
no tingui el caràcter d'acte de control, ni, en conseqüència, hagi de 
formar part del capítol de control de l'ordre del dia, que prèviament ha 
de ser dictaminada per la Comissió Informativa corresponent. 

4. Moció es una proposta mitjançant escrit ingressat al Registre 
General de la Corporació a efectes de la seva inclusió en la part de 
control de l'ordre del dia dels Plens ordinaris. 

També tindran la consideració de moció les propostes que hagin 
d'integrar l'ordre del dia de les sessions extraordinàries del Ple que es 
convoquin a iniciativa dels regidors o regidores. 

5. Esmena és la proposta de modificació d'un dictamen, d'una 
proposta d’acord o d'una moció, presentada per qualsevol membre de 
la Corporació. 

Les esmenes poden ser a la totalitat, mitjançant un text alternatiu, o 
parcials a l’articulat del dictamen, de la proposta d’acord o de la 
moció. Les esmenes parcials poden ser de supressió, d’addició o de 
modificació; en aquests tres darrers supòsits l’esmena contindrà el 
text concret que es proposa suprimir, afegir o modificar. 

6. Vot particular és la proposta de modificació d'un dictamen, 
plantejada per un membre de la Comissió Informativa, que 
acompanyarà al dictamen o la proposta aprovada per la Comissió. 

7. Prec és la proposta d'actuació formulada en el punt corresponent 
de les sessions ordinàries del Ple que es dirigeix als òrgans de govern 
municipal, a l'alcalde o alcaldessa, a la Junta de Govern Local, o als 
membres de la Corporació que ostenten competències delegades de 
l'Alcaldia. 
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Art. 9  Convocatòria i ordre del dia 

1. L’Ajuntament en Ple es reuneix a convocatòria de l’Alcalde al saló 
de Sessions de la Casa de la Vila, llevat dels casos en què, per 
raons extraordinàries degudament justificades a la convocatòria, es 
cregui convenient de fer-lo en un altre lloc del terme municipal. 
 
2. Juntament amb la convocatòria es trametrà a tots els Regidors 
l’ordre del dia i l'acta de la sessió anterior, sempre que sigui 
possible. L'ordre del dia serà elaborat per l’Alcalde tenint en compte 
tant les propostes que provinguin de les Comissions Informatives o 
dels òrgans de govern i administratius de l’Ajuntament com les que 
vinguin dels Regidors o dels Grups Municipals. 

3. El primer punt de l’ordre del dia dels Plens serà sempre 
l’aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior i al final hi 
haurà un apartat de precs i preguntes, en el cas de les sessions 
ordinàries. 

4. La convocatòria i l’ordre del dia es trametran als Regidors i a les 
altres entitats ciutadanes o als òrgans que correspongui de manera 
que els rebin amb un mínim de dos dies hàbils d’antelació. Aquesta 
antelació no serà necessària en els supòsits de les sessions 
extraordinàries de reconeguda urgència, cas en què el primer punt 
a tractar serà l’apreciació i la ratificació de la urgència de la 
convocatòria de la sessió. 

 
 

Art. 9  Lloc de celebració del Ple 
 
1. L’Ajuntament en Ple es reuneix a convocatòria de l’alcalde o 
alcaldessa al Saló de Sessions de la Casa de la Vila, llevat dels casos 
en què, per raons extraordinàries degudament justificades a la 
convocatòria, es cregui convenient de fer-lo en un altre lloc del terme 
municipal. 

2. Ateses les limitacions d’aforament del Saló de Sessions de la Casa 
de la Vila i que les sessions del Ple són públiques, el Ple pot aprovar 
el trasllat temporal o permanent de les seves sessions a altres 
dependències municipals amb l’objectiu de garantir el dret 
d’assistència de la ciutadania com a públic. 

Art. B 9  Ordre del dia de les sessions plenàries 

1. L’ordre del dia de les sessions del Ple serà lliurement fixat per 
l’alcalde o alcaldessa, sens perjudici de les limitacions establertes a 
l’efecte per aquest Reglament. 

2. Per a l’elaboració de l’ordre del dia de les sessions ordinàries se 
seguirà el procediment següent: 

 

 

 

 
 
 

8. Pregunta és la qüestió plantejada en el punt corresponent de les 
sessions ordinàries del Ple als òrgans de govern de l'Ajuntament o als 
membres del Consistori. 
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a) Els secretari/ària de les diferents Comissions Informatives trametrà 
a la Secretaria General de la Corporació, amb vuit dies hàbils 
d’antelació a la data prevista per a que tingui lloc la sessió, com a 
mínim, la relació d’assumptes dictaminats per les seves respectives 
Comissions, acompanyada dels seus expedients complets, en els que 
es continguin els informes preceptius i la proposta d’acord a elevar al 
Ple degudament signada, i, en el seu cas, fiscalitzada per la 
Intervenció General. 

b) Examinats els expedients pel/per la secretari/ària general, es 
formarà un projecte d’ordre del dia en el que s’incorporaran els punts 
anteriors: 

1.  Els assumptes relatius a l’aprovació d’actes de sessions 
anteriors i ratificació o presa de coneixement d’acords o 
resolucions adoptats per altres òrgans de la Corporació. 

2. Els assumptes dictaminats per les diferents Comissions 
Informatives. 

3. Les mocions i propostes d’acord presentades pels 
diferents grups polítics municipals. 

4. Un punt de precs i preguntes. 

Aquest projecte d’ordre del dia es trametrà a l’Alcaldia dintre de les 24 
hores següents al termini previst en el paràgraf anterior. 

c) L’alcalde o alcaldessa ampliarà, si s’escau, l’ordre del dia per tal 
d’incorporar tant les propostes, precs i peticions que provinguin dels 
altres òrgans de govern i administratius de l’Ajuntament com els 
procedents dels regidors o regidores, dels grups polítics municipals i 
dels ciutadans o entitats ciutadanes, en els termes que s’assenyalen 
en aquest Reglament. 
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d) L’alcalde o alcaldessa sotmetrà el projecte d’ordre del dia a la 
consideració de la Junta de Portaveus, amb l’assistència del/la 
secretari/ària. Escoltada aquesta, comunicarà al/a la secretari/ària 
general, amb una antelació mínima de sis dies hàbils a la celebració 
de la sessió, l’esborrany d’ordre del dia definitiu. 

e) L’alcalde o alcaldessa, a iniciativa pròpia o a proposta d’algun dels 
portaveus dels grups polítics municipals o dels regidors i regidores no 
adscrits, podrà incorporar en la part resolutiva de l’ordre del dia, per 
motius d’urgència, altres assumptes, mitjançant moció de l’Alcaldia, 
encara que no hagin estat dictaminades prèviament per la Comissió 
Informativa corresponent. 

En aquests supòsits, l’aprovació del punt de la sessió, quan hagi 
comptat amb els vots a favor de la majoria absoluta del nombre legal 
de membres de la Corporació, comportarà tàcitament la seva 
declaració d’urgència, sense que sigui necessària una votació 
expressa al respecte. 

f) Rebut l’esborrany d’ordre del dia definitiu pel/per la secretari/ària 
general de l’Ajuntament, es confeccionarà l’ordre del dia definitiu, 
expressiu i detallat, dels assumptes a tractar i la corresponent 
convocatòria. 

3. No podrà incloure’s a l’ordre del dia cap altre assumpte que aquells 
que estiguin totalment tramitats, inclòs l’informe del/de la secretari/ària 
o de l’interventor/a quan sigui preceptiu, excepte en cas de 
reconeguda urgència derivada de la finalització de terminis 
peremptoris o per qualsevol altre motiu. En aquests casos, es podrà 
prendre una resolució condicionada al perfeccionament final de 
l’expedient. 

El/La secretari/ària rebutjarà la inclusió a l’ordre del dia dels 
assumptes que no compleixin els requisits esmentats. 
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4. Les propostes i mocions dels grups polítics municipals que tinguin 
entrada en el Registre General de l’Ajuntament amb posterioritat a la 
firma de la convocatòria o fora del termini estipulat en aquest 
reglament, no figuraran en l’ordre del dia, i solament podran ser 
objecte de debat i votació en la sessió com assumptes d’urgència. 

5. Per a l’elaboració de l’ordre del dia de les sessions extraordinàries, 
tant si són a iniciativa de l’alcalde o alcaldessa com si són a iniciativa 
dels membres de la Corporació, es seguirà el procediment següent: 

a) L’alcalde o alcaldessa comunicarà al secretari/ària general de 
l’Ajuntament, amb l’antelació suficient per a poder convocar la sessió 
en els termes establerts per aquest Reglament i per l’altra normativa 
aplicable, el dia i hora de la seva celebració i els assumptes que 
s’hauran d’incloure en el seu ordre del dia, que, a excepció que es 
tracti d’una sessió d’urgència, hauran de ser dictaminats prèviament 
per la Comissió Informativa corresponent o per la Junta de Portaveus. 

b) A la vista de la comunicació anterior, el secretari/ària general de 
l’Ajuntament elaborarà la convocatòria i l’ordre del dia de la sessió i la 
notificarà a tots els membres de la Corporació en els termes previstos 
per l’article anterior quant a antelació i documentació. 

No obstant això, quan es tracti de la convocatòria d’una sessió 
extraordinària a iniciativa dels membres de la Corporació, s’estarà al 
que disposa la normativa d’aplicació i aquest Reglament pel que fa als 
terminis i potestats de convocatòria. 

6. L’ordre del dia i tota la informació complementària referida en els 
punts anteriors es trametran per escrit i telemàticament als regidors i 
regidores i a les altres entitats ciutadanes o als òrgans que 
correspongui de manera que els rebin amb un mínim de cinc dies 
hàbils d’antelació. 
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Aquesta antelació no serà necessària en els supòsits de les sessions 
extraordinàries de reconeguda urgència, cas en què el primer punt a 
tractar serà l’apreciació i la ratificació de la urgència de la 
convocatòria de la sessió. 

La convocatòria i l’ordre del dia es publicaran al lloc web de 
l’Ajuntament perquè puguin ser consultats per qualsevol persona o 
entitat interessada. 

 

Art. C 9  Estructura de l’ordre del dia de les sessions del Ple 

1. L’ordre del dia de les sessions del Ple de caràcter ordinari 
s’estructurarà en les dues parts següents: 

a) Part resolutiva: 

En aquesta part s’inclouran, per l’ordre que s’especifica, els 
assumptes següents: 

1. Les propostes del/de la secretaria/ària general relatives a 
l’aprovació, si s’escau, d’actes de sessions anteriors. 

2. Les propostes del/de la secretari/ària relatives a la ratificació o 
pressa de coneixement dels acords o resolucions de l’Alcaldia, la 
Junta de Govern Local o altres òrgans municipals que així ho 
requereixin. 

3. Les propostes dictaminades per les Comissions Informatives. 

4. Les mocions de l’Alcaldia. 

5. Les propostes d’acord dels grups polítics municipals i dels regidors i 
regidores. 
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b) Part de control: 

Aquesta part, dedicada al control dels altres òrgans de la Corporació, 
tindrà substantivitat pròpia i diferenciada de la part resolutiva, tot 
garantint de manera efectiva en el seu funcionament i en la seva 
regulació la participació de tots els grups polítics municipals en la 
formulació de precs, preguntes o interpel·lacions i en la discussió i la 
votació de les mocions que hagin estat presentades i incloses en 
l’ordre del dia. 

En aquesta part s’inclouran, per l’ordre que s’especifica, els 
assumptes següents: 

1. Les mocions que presentin els diferents grups polítics municipals i 
regidors o regidores, per l’ordre d’entrada de les sol·licituds al 
Registre General de la Corporació. 

Es debatran totes les mocions presentades pels grups polítics 
municipals que no responguin a la tramitació ordinària d’un expedient 
municipal, així com les mocions de control, seguiment i fiscalització 
dels òrgans de govern. 

2. Els precs i preguntes. 

2. En les sessions extraordinàries, l’ordre del dia no s’estructurarà en 
part resolutiva i part de control, ni s’inclouran els punts relatius a 
aprovació d’actes anteriors i precs, preguntes, i mocions, incloent els 
punts per l’ordre següent: 

a) Propostes dictaminades per les diferents Comissions Informatives. 

b) Mocions de l’Alcaldia. 

c) Les propostes d’acord dels grups polítics municipals i dels regidors i 
regidores. 

d) Mocions que presentin els diferents grups polítics municipals pel 
mateix ordre que es preveu en l’apartat anterior. 
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Art. 10   La documentació del Ple 

1. La convocatòria de totes les sessions plenàries donarà lloc a 
l’obertura del corresponent expedient pel/per la secretari/ària 
general, en el que haurà de constar: 

a) Les relacions d’assumptes dictaminats i tramesos per les 
diferents Comissions Informatives. 

b) El projecte d’ordre del dia tramès a l’Alcaldia pel/per la 
secretari/ària general. 

c) La convocatòria i l’ordre del dia definitiu. 

d) Document fefaent que acrediti la notificació electrònica de la 
convocatòria a tots els membres de la Corporació. En cas 
d’impediment tècnic, s’admetrà subsidiàriament la notificació 
mitjançant paper d’acord amb els requisits legalment previstos. 

e) Esborranys de les actes de sessions anteriors que es 
sotmetin a votació. 

f) Un exemplar degudament diligenciat de les propostes d’acord i 
de les mocions que se sotmetin a votació i, en el seu cas, dels 
seus documents i informes annexos, en els que es faci constar 
si es va produir o no la seva aprovació. 

g) Document acreditatiu de la publicació de la convocatòria i de 
l’ordre del dia en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la seu 
electrònica de la web municipal, també amb la corresponent 
acreditació electrònica. 

h) Còpies dels oficis de remissió de les actes definitives de 
sessions anteriors a l’administració de la Generalitat. 

Tot l’expedient tindrà la seva plasmació de forma electrònica. 

 

 

 

 

Art. 10  La documentació del Ple 

1. Els expedients administratius que hagi de resoldre el Ple hauran de 
presentar-se totalment complets, excepte en el cas que siguin 
d’urgència reconeguda, derivada de l’acabament de terminis 
peremptoris. En aquest cas es podrà adoptar una resolució 
condicionada al perfeccionament final de l’expedient, en el sentit que 
determini el Ple. 

2. La documentació relativa als diferents assumptes que s’hagin de 
tractar serà a la Secretaria de l’Ajuntament, on els Regidors la podran 
consultar en horari d’oficines, i a obtenir còpies dels expedients 
inclosos en l'ordre del dia tal i com s'especifica a l'article 82.2 d'aquest 
Reglament.   
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 2. Els expedients administratius que hagi de resoldre el Ple 
hauran de presentar-se totalment complets, inclòs l’informe del/ 
de la secretari/ària o de l’interventor/a  quan sigui preceptiu, 
excepte en el cas que siguin d’urgència reconeguda, derivada 
de l’acabament de terminis peremptoris. En aquest cas es podrà 
adoptar una resolució condicionada al perfeccionament final de 
l’expedient, en el sentit que determini el Ple. 

3. L’expedient del Ple, amb tota la documentació relativa als 
diferents assumptes que s’hagin de tractar, serà enviada 
telemàticament als regidors i regidores i estarà també disponible 
en paper a la Secretaria de l’Ajuntament des de la signatura de 
la convocatòria i en tot cas a partir d’un mínim de cinc dies 
hàbils abans de la celebració del Ple. Aquesta documentació 
podrà ser consultada presencialment pels regidors/es a la 
Secretaria de l’Ajuntament en horari d’oficina, els quals també 
tindran dret a obtenir còpies dels expedients inclosos en l'ordre 
del dia. 

4. Aquesta documentació estarà a disposició de tots els grups 
polítics municipals, els quals, mitjançant acreditació per escrit, 
podran delegar en un representant, el qual tindrà les mateixes 
obligacions i deures que si fos regidor/a, pel que fa a l’estudi de 
la documentació que demani, especialment quant al règim 
d’incompatibilitats i deures de reserva i confidencialitat. 

5. Si durant el període de consulta esmentat en els apartats 
anteriors, la Secretaria de l'Ajuntament estigués tancada per 
qualsevol motiu, l'alcalde/essa haurà de garantir personalment 
als regidors/es interessats/des, o en qui ells deleguin, la consulta 
de l’expedient i la documentació del Ple i l’obtenció de còpies 
pels mitjans que estimi més adients. 

6. En tot cas, la relació d'assumptes inclosos en l'ordre del dia 
dels plens, amb expressió de la data i horari de celebració, serà 
tramesa als mitjans de comunicació social de la localitat i la 
comarca i a les entitats ciutadanes a través del Gabinet 
Municipal de Premsa, per tal d'assolir la màxima difusió. 
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7. En cas de suscitar-se, amb posterioritat a la convocatòria, 
assumptes d’urgència susceptibles d’ésser inclosos en la sessió 
segons els supòsits que recull aquest Reglament i la legislació 
aplicable, es complementarà l’ordre del dia ordinari amb un ordre del 
dia extraordinari que es lliurarà a tots els regidores i regidores abans 
de l’inici de la sessió. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Art. 11  Periodicitat de les sessions 

1. Les sessions ordinàries del Ple municipal es convocaran amb una 
periodicitat mínima mensual. El Ple municipal acordarà el dia de la 
setmana en què se celebraran les sessions ordinàries. Com a regla 
general, si el dia acordat és festiu, la sessió es farà el dia feiner 
següent. 

2. Excepcionalment no es convocarà una sessió ordinària quan no hi 
hagi assumptes susceptibles de ser inclosos a l’ordre del dia, o quan 
la seva escassa entitat no aconselli de fer el Ple.  

3. En tot cas hi haurà obligació de convocar sessió ordinària un mínim 
d'una vegada cada dos mesos d'acord amb el que estableix l'article 
46.2.a de la Llei de bases de règim local. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Art. 11  Periodicitat de les sessions 

1. Les sessions ordinàries del Ple municipal es convocaran amb una 
periodicitat mínima mensual, respectant en tot cas la periodicitat 
establerta mitjançant acord del propi Ple a l’inici del mandat si aquesta 
periodicitat fos superior.  

El Ple municipal acordarà el dia i hora de la setmana en què se 
celebraran les sessions ordinàries en l’acord plenari aprovatori del 
cartipàs municipal. La periodicitat, dates i horari de celebració de les 
sessions ordinàries podran ser variats durant el mandat corporatiu, 
mitjançant nou acord plenari. Si el dia esmentat fos festiu, 
l’alcalde/essa, prèvia consulta a la Junta de Portaveus, decidirà el dia 
per realitzar la sessió. 
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Art. 12  Els precs i les preguntes al Ple 

1. S'entén per prec la formulació d'una proposta d'actuació dirigida a 
algun dels òrgans de govern municipal. Poden plantejar precs tots els 
Regidors o els Grups Municipals a través dels seus portaveus.  

2. S'entén com pregunta qualsevol qüestió que es plantegi als òrgans 
de govern o als membres del Consistori en el si del Ple. Pot plantejar 
preguntes qualsevol Regidor municipal o Grup Municipal mitjançant el 
seu portaveu. 

3. Les preguntes que es plantegin oralment en el decurs d'una Sessió 
les contestarà ordinàriament el destinatari en la sessió següent, sense 
perjudici que es pugui oferir una resposta immediatament. 

4. Les preguntes que es plantegin per escrit es presentaran a l'Alcalde 
una vegada conegut l'ordre del dia de la sessió i amb una antelació 
mínima d'un dia hàbil abans del seu començament. Les preguntes 
que es presentin per escrit es contestaran preferentment en la 
mateixa sessió o en la següent. 

 

 

Art. 12  Els precs i les preguntes al Ple 

1. Els precs i les preguntes podran ser formulats per escrit o oralment 
en el si del Ple i podran ser debatuts o contestats pel seu destinatari 
en la sessió següent, sense perjudici que es debatin o responguin en 
la mateixa sessió. Poden plantejar precs tots els regidors/es o els 
grups  polítics municipals a través dels seus portaveus, així com els 
ciutadans i ciutadanes en els termes i requisits establerts en aquest 
Reglament.  

2. Pot plantejar precs i preguntes qualsevol regidor/a municipal o grup 
polític municipal mitjançant el seu portaveu, així com els ciutadans i 
ciutadanes en els termes i requisits establerts en aquest Reglament, 
de forma oral o escrita. 

3. Els precs i preguntes que es plantegin oralment en el decurs d'una 
sessió les contestarà ordinàriament el destinatari en la sessió 
següent, en forma oral o escrita, sense perjudici que es pugui oferir 
una resposta immediatament. 

4. Els precs i preguntes que es plantegin per escrit es presentaran al 
Registre General de la Corporació, dirigides a l’Alcaldia, una vegada 
conegut l'ordre del dia de la sessió i amb una antelació mínima d'un 
dia hàbil abans del seu començament. Els precs i preguntes que es 
presentin per escrit es contestaran per escrit, preferentment en la 
mateixa sessió o en la següent. En tot cas, hauran d’ésser 
contestades en el termini màxim de 10 dies hàbils. Les respostes per 
escrit abans de la celebració d’una sessió plenària formaran part de 
l’ordre del dia i s’incorporaran a l’acta de la sessió. Correspon al 
regidor/a, grup  polític municipal o ciutadà/ana que hagi presentat el 
prec o la pregunta optar addicionalment per la resposta oral al Ple. 

5. Els precs i preguntes, que no tenen caràcter vinculant, ni per tant 
estan sotmesos a votació, podran generar tanmateix debat i 
deliberació en els termes previstos en aquest Reglament. 
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Art. 13  Regulació dels precs i preguntes 

Les intervencions dels precs i preguntes es regularan d'acord amb les 
següents normes: 

1. En primer lloc, es procedirà a donar resposta a les preguntes i els 
precs formulats en l'anterior sessió plenària que hagin quedat 
pendents de resposta. El temps destinat a respondre aquest punt és 
d'un màxim de deu minuts.  

2. Finalitzat aquest primer torn, es procedirà a respondre aquelles 
preguntes i aquells precs que s'hagin formulat per escrit amb 
anterioritat a la celebració del Ple.  

3. Tancarà el capítol de precs i preguntes un tercer torn 
d'intervencions destinat a formular precs i preguntes oralment al Ple 
municipal. Preferentment es donarà resposta a aquest torn en el 
decurs de la mateixa sessió, sense perjudici que puguin remetre's a la 
següent sessió. 

4. Cada grup Municipal formularà d'una sola vegada els precs i les 
preguntes al Ple, que seran contestats tot seguit per l'Alcalde o pel 
regidor competent en la matèria. 

El temps màxim que es destinarà a tractar els temes que es 
refereixen al punt 3 de l'apartat anterior no excedirà els trenta minuts, 
quinze per al temps de precs i preguntes i quinze per a la resposta de 
l'equip de Govern. El temps de pregunta es repartirà equitativament 
entre els Grups de l'oposició que vulguin plantejar les seves 
qüestions, en funció del nombre de regidors de cada Grup. 

 

 

Art. 13  Regulació dels precs i preguntes 

Les intervencions dels precs i preguntes es regularan d'acord amb les 
següents normes: 

1. En primer lloc, es procedirà a donar resposta a les preguntes i els 
precs formulats en l'anterior sessió plenària que hagin quedat 
pendents de resposta. 

2. Finalitzat aquest primer torn, es procedirà a respondre aquelles 
preguntes i aquells precs que s'hagin formulat per escrit amb 
anterioritat a la celebració del Ple. 

3. Tancarà el capítol de precs i preguntes un tercer torn 
d'intervencions destinat a formular precs i preguntes oralment al Ple 
municipal. Preferentment es donarà resposta a aquest torn en el 
decurs de la mateixa sessió, sense perjudici que puguin remetre's a la 
següent sessió. 

4. El temps màxim que es destinarà a les intervencions estipulades en 
els apartats 1, 2 i 3 d’aquest article serà de tres minuts per cada prec, 
pregunta o resposta. Existiran així mateix torns de rèplica i dúplica 
d’un minut com a màxim cadascun d’ells per cada resposta a precs i 
preguntes encabits en qualsevol dels tres apartats abans esmentats. 
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Art. 14  Mocions 

1. S'entén per moció la proposta de resolució o acord que es presenta 
al Ple per a la seva votació i adopció. Poden presentar mocions 
l'Alcalde, la Junta de Govern Local, la Junta de Portaveus, els 
Portaveus en nom dels grups municipals que representen i un mínim 
de tres Regidors. 

2. Les Mocions hauran de ser presentades per escrit i constaran 
necessàriament d'exposició de motius, proposta de resolució i 
Regidor que la defensarà. Les mocions hauran de ser presentades a 
l'Alcalde amb una antelació de cinc dies a la sessió del ple en què es 
vulgui tractar. L'Alcalde haurà d'incloure les mocions presentades amb 
els requeriments a la següent sessió ordinària del Ple. 

 

Art. 14 Propostes d’acords i mocions 

1. Estan facultats per presentar propostes d’acord i mocions 
l’alcalde/essa, la Junta de Govern Local, la Junta de Portaveus, els 
portaveus en nom del grup municipal que representen i els regidors a 
títol individual o col·lectivament. 

2. Les propostes d’acord i les mocions hauran de ser presentades per 
escrit i constaran necessàriament d’exposició de motius, proposta de 
resolució i potestativament de regidor/a o regidors/ores que les 
defensaran. Les mocions hauran de ser presentades al Registre 
General de la Corporació, adreçades a l’alcalde/essa, amb una 
antelació mínima de sis dies hàbils a la sessió del Ple en què es 
vulguin tractar. L'alcalde/essa haurà d’incloure les mocions 
presentades a la següent sessió ordinària del Ple i seran debatudes 
seguint el mateix ordre que el de presentació, sense perjudici del que 
estableix l’apartat següent. 

3. Qualsevol grup o regidor/a podrà presentar mocions directament a 
la Comissió Informativa competent per raó de la matèria amb deu dies 
hàbils d’antelació al Ple, la qual s’haurà de convocar abans de la 
celebració de la següent sessió del Ple perquè, si es pren en 
consideració, pugui ser inclosa a l’ordre del dia del següent Ple, 
ordinari o extraordinari, en forma de dictamen. 

4. En ús del dret a la llibertat d’expressió, es podran presentar 
mocions que, encara que alienes a l’àmbit de competències 
municipals, incideixin o tractin de temes vinculats als interessos 
municipals. L’aprovació d’aquestes mocions no produirà més efectes 
en dret que la sola declaració de l’opinió municipal, sense perjudici de 
la seva comunicació a les autoritats i administracions competents. 
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Art. C 14  Esmenes 

1. Els grups municipals i/o els regidors/es poden presentar esmenes a les 
propostes i mocions fins el moment d'iniciar-se el debat de la qüestió. 
Aquestes esmenes hauran de debatre's i votar-se abans de la proposta o 
moció i segons quin sigui el resultat, seran rebutjades o les modificaran. 

 

 

 

Art.15  Publicitat de les sessions 

1. Les sessions de l'Ajuntament en Ple seran públiques i, en 
conseqüència, podran assistir a elles tots els ciutadans/es i/o veïns/es 
que ho considerin convenient, així com els mitjans de comunicació. 

Malgrat això, amb caràcter excepcional, el Ple podrà declarar secret el 
debat i votació d’aquells assumptes a tractar que afectin el dret a 
l’honor, la intimitat personal o la pròpia imatge de les persones en els 
termes establerts a l’art. 156.1 del DL 2/2003 (LLMRLC) i altre 
normativa aplicable. 

2. Quan es produeixin els supòsits esmentats a l'apartat anterior, 
l'alcalde/essa, a iniciativa pròpia o a petició de qualsevol regidor, 
podrà sotmetre al Ple, com a qüestió prèvia, el caràcter secret del 
debat i, si escau, de la votació dels punts de l'ordre del dia de que es 
tracti. En cas que el Ple ho estimi favorablement, per majoria 
absoluta, el tractament dels punts afectats es traslladarà al final de la 
sessió, i en el moment de tractar-los, l'alcalde/essa disposarà que el 
públic abandoni la sala. 

3. Les sessions del Ple seran gravades, retransmeses en directe per 
mitjans digitals a través d’Internet i arxivades a la seu electrònica de la 
Corporació per a la seva lliure consulta per part de la ciutadania. 
Aquestes gravacions conformaran l’acta electrònica de la sessió. 
Igualment, però, el/la secretari/ària general aixecarà acta amb paper 
que s’integrarà al Llibre d’actes de les sessions del Ple. 

 

Art.15  Publicitat de les sessions 

1. Les sessions de l'Ajuntament en Ple seran públiques, excepte en el 
cas que els assumptes a tractar afectin el dret a l'honor, intimitat 
personal o la pròpia imatge de les persones, en els termes establerts 
a l'article 18 de la Constitució Espanyola i la Llei Orgànica que el 
desenvolupa.  

2. Sempre que es produeixin els supòsits esmentats en l'apartat 
anterior, cosa que haurà d'apreciar el Ple per majoria absoluta, el 
tractament dels punts afectats es traslladarà al final de la sessió, 
moment en què l'Alcalde disposarà que el públic abandoni la sala. 
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  Art.B 15  Quòrum de les sessions 

1. L'Ajuntament en Ple es constituirà quan l'alcalde/essa o persona en 
qui delegui declari formalment oberta la sessió, cosa que farà a l'hora 
prevista en la convocatòria. En aquest moment, el/la secretari/ària 
prendrà nota dels assistents. A partir de l'inici de la sessió, els 
regidors/es que s'hi incorporin o l'abandonin hauran de comunicar-ho 
a l'alcalde/essa, que ordenarà que aquest fet consti en acta, als 
efectes de quòrums i votacions. 

2. El Ple es constitueix vàlidament en el cas que es compleixin les 
condicions que s'estableixen en l'article 98 c) del DL 2/2003 
(LLMRLC) i altre normativa aplicable. En qualsevol cas, serà 
necessària l'assistència de: 

a. L'alcalde o alcaldessa o qui legalment el substitueixi en aquestes 
funcions. 

b. Un terç del nombre legal dels membres del Ple, que mai podrà ser 
inferior a tres. 

c. El secretari general de l'Ajuntament o qui legalment el substitueixi 
en aquestes funcions. 

3. Aquest quòrum de mínima constitució s'haurà de mantenir durant 
tota la sessió, de manera que si en algun moment d'aquesta no 
s'assolís, per l'absència d'algun regidor o regidora, s'haurà de 
suspendre la sessió. Si la suspensió es perllongués per més de 30 
minuts, l'alcalde o alcaldessa haurà d'aixecar la sessió per manca de 
quòrum d'assistència, posposant l'estudi dels assumptes pendents de 
l'ordre del dia per a la primera sessió que tingui lloc amb posterioritat. 

4. Si en la primera convocatòria no s’assolís el quòrum de constitució 
requerit per a la vàlida constitució del Ple, i un cop transcorreguts 30 
minuts des de l'hora assenyalada pel seu inici no s'assolís, s'entendrà 
convocada la sessió, de forma automàtica, 24 hores desprès. 
Alternativament, en la convocatòria es pot fer constar una segona 
convocatòria amb la fixació de dia i hora de celebració. 
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5. Si en la segona convocatòria tampoc s'assolís el quòrum de 
constitució requerit, l'alcalde o alcaldessa deixarà sense efecte la 
convocatòria, posposant l'estudi dels assumptes inclosos en l'ordre 
del dia per a la primera sessió que tingui lloc amb posterioritat, tant de 
caràcter ordinari com de caràcter extraordinari. En aquest últim cas, 
amb el consentiment dels proponents quan es tracti d'una sessió a 
sol·licitud dels regidors o regidores. 

6. En ambdós casos, el secretari general de la Corporació substituirà 
l'acta de la sessió per una diligència que estendrà en el document de 
convocatòria i que es transcriurà al llibre oficial, en la que es faci 
constar aquesta circumstància, indicant el número i nom dels 
membres de la Corporació que haguessin assistit i els dels que 
s'haguessin excusat. 

7. Quan la sessió tingués per objecte una moció de censura, la manca 
de quòrum de constitució comportarà el rebuig tàcit de la moció 
presentada i la prohibició de que els regidors i regidores signants 
subscriguin una altra moció d'aquestes característiques durant el 
període de mandat, sense perjudici de les excepcions previstes per la 
legislació electoral. 
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 Art. 16  Inici de la sessió 

1. L'Ajuntament en Ple es constituirà quan, en el cas que es 
compleixin les condicions que s'estableixen en l'article 46.2c) de la 
Llei 7/1985, l'Alcalde declari formalment oberta la sessió, cosa que 
farà a l'hora prevista en la convocatòria. En aquest moment el/la 
secretari/ària prendrà nota dels assistents. 

2. A partir de l'inici de la sessió, els Regidors que s'hi incorporin o 
l'abandonin hauran de comunicar-ho a l'Alcalde, que ordenarà que 
aquest fet consti en acta, als efectes de quòrums i votacions.  

3. El Ple es constituirà vàlidament amb la presència d'un terç del 
nombre legal dels seus membres. Caldrà mantenir aquest mínim 
d'assistència durant tot el desenvolupament de la sessió. En 
qualsevol cas caldrà que hi assisteixin l'Alcalde i el/la secretari/ària o 
qui legalment els substitueixi. 

 

Art. 16  Inici de la sessió 

1. Un cop comprovat pel/per la secretari/ària general de la Corporació 
l'existència del quòrum necessari per a la constitució del Ple, 
comunicarà aquesta circumstància a l'alcalde o alcaldessa. 

2. L'Ajuntament en Ple es constituirà quan l'alcalde/essa o persona en 
qui delegui declari formalment oberta la sessió, cosa que farà a l'hora 
prevista en la convocatòria. En aquest moment el/la secretari/ària 
prendrà nota dels assistents. 

3. Iniciada la sessió, l’alcalde/essa disposarà que s'entrin a tractar, pel 
seu ordre, els assumptes inclosos en l'ordre del dia. 

4. A partir de l'inici de la sessió, els regidors/es que s'hi incorporin o 
l'abandonin hauran de comunicar-ho a l'alcalde/essa, que ordenarà 
que aquest fet consti en acta, als efectes de quòrums i votacions. 

 

Art. 17  Procediment per al debat 

1. La Sessió s'iniciarà amb l'aprovació, si s'escau, de l'acta de la 
sessió anterior, l'esborrany de la qual s'haurà tramès prèviament als 
diferents Regidors Municipals.  

2. Els punts de l'ordre del dia seran anunciats per l'alcalde, que anirà 
donant la paraula al Ponent o Regidor a qui correspongui exposar 
cada assumpte. El temps màxim de paraula per al ponent serà de deu 
minuts. Finalitzada cada exposició l'Alcalde atorgarà la paraula a tots 
els Grups que ho sol·licitin i aquests intervindran a través dels 
portaveus respectius que hagin designat i per ordre invers al de 
Regidors que tinguin.  El temps d'aquest primer torn tindrà un límit de 
5 minuts per cada Grup Municipal, si bé l'Alcalde podrà ampliar-lo 
atenent la importància o la complexitat de l'assumpte que es tracti. 
D'acord amb les seves normes internes, durant el torn de paraula de 
cada grup podrà dividir-se el temps d'intervenció entre els seus 
membres. En el cas que respongui l'alcalde aquest estarà subjecte, 
també en la seva intervenció, al temps marcat en aquest mateix 
paràgraf. 

          
            

            
          
          

           

Art. 17  Procediment per al debat 

1. La sessió s'iniciarà amb l'aprovació, si s'escau, de l'acta o actes de 
les sessions anteriors, l'esborrany de les qual s'haurà tramès 
prèviament als diferents regidors i regidores municipals. 

a) Els aclariments o les observacions que es formulin es debatran i 
seran resolts per la Corporació i produiran modificació en el text de 
l'esborrany per a la incorporació a l'acta definitiva. No es pot modificar 
en cap cas el fons dels acords adoptats, dels quals únicament es 
poden rectificar les possibles errades materials o de fet, o de les 
intervencions consignades. Això no obstant, qualsevol regidor/a podrà 
fer constar el que consideri oportú, la qual cosa constarà a l’acta de la 
sessió plenària en la qual es facin les observacions. 

b) Si cap dels membres de la Corporació realitza objeccions a elles, 
s'entendran aprovades per unanimitat, a excepció que algun regidor o 
regidora manifesti expressament el seu vot en un altre sentit, en el 
qual cas així es farà constar en l'acta de la sessió. 
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3. Les esmenes i addicions que vulguin presentar els Grups 
Municipals es formularan per escrit i es lliuraran a la Secretaria de 
l'Ajuntament amb anterioritat a l'inici de la sessió i s'hauran de votar 
abans que el dictamen a què es refereixen. Tanmateix, l'Alcalde 
podrà, de manera excepcional, admetre a tràmit esmenes i addicions 
una vegada oberta la sessió, encara que siguin formulades "in voce". 

4. L'Alcalde podrà atorgar un torn de dúplica als Regidors que hagin 
intervingut en el primer torn, el qual tindrà una durada màxima de tres 
minuts. 

5. El ponent podrà intervenir en aquesta dúplica un màxim de cinc 
minuts. 

6. El President podrà concedir l'ús de la paraula per al·lusions i a ell li 
correspondrà decidir  sobre l'existència o no d'aquestes. 

 

2. Els punts de l'ordre del dia seran anunciats per l'alcalde o 
alcaldessa i es debatran i votaran per l’ordre en què estan consignats 
en ell. 

Això no obstant, qualsevol regidor/a podrà proposar al Ple canvis en 
la seva disposició o la retirada de l’ordre del dia d’un o varis 
assumptes, prèvia justificació dels motius, abans d'iniciar la 
intervenció dels ponents. L'alcalde/essa recollirà la proposta i la 
sotmetrà a la decisió del Ple. 

Quan es tracti de sessions convocades a iniciativa dels regidors o 
regidores, o de punts concrets de l'ordre del dia proposats per altres 
grups polítics municipals o regidors/es no adscrits, per alterar l'ordre o 
retirar un assumpte es requerirà la conformitat dels proponents. 

3. Tot seguit, l’alcalde/essa anirà donant la paraula al ponent o 
regidor/a a qui correspongui exposar cada assumpte. 

a) De cada punt de l’ordre del dia es donarà lectura, íntegra o en 
extracte, per l’alcalde/essa, president o presidenta de la Comissió 
Informativa corresponent, regidor/a amb competències delegades en 
la matèria o pels portaveus dels grups municipals o altres regidors/es. 
Així mateix, es podran citar aquelles parts dels expedients i altra 
documentació complementària que es considerin convenients per a 
il·lustrar el Ple. 

El temps màxim de paraula per al ponent serà de cinc minuts, si bé la 
Junta de Portaveus, per acord majoritari, podrà incrementar aquest 
temps amb relació a algun punt de l’ordre del dia, o a un Ple en el seu 
conjunt, atenent a la importància o la complexitat dels assumptes, o 
del Ple que es tracti.  

b) A continuació de llegir-se o explicar-se la proposta o dictamen, es 
llegiran o explicaran els vots particulars que, en relació amb ells 
s'hagin plantejat en la Comissió Informativa, així com les esmenes 
que, en relació amb aquestes, i amb les mocions, haguessin tingut 
entrada al Registre General de la Corporació amb antelació a l'inici de 
la sessió. Per a fer-ho, l’alcalde/essa donarà la paraula als regidors o 
regidores que les haguessin plantejat per a que donin compte d’elles. 
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 El temps màxim de paraula per al/a la ponent dels vots particulars o 

les esmenes serà de cinc minuts, si bé la Junta de Portaveus, per 
acord majoritari, podrà incrementar aquest temps amb relació a algun 
punt de l’ordre del dia, o a un Ple en el seu conjunt, atenent la 
importància o la complexitat dels assumptes, o del Ple que es tracti.  

4. Un cop llegida o explicada la proposta, dictamen o moció, i, en el 
seu cas, els vots particulars i les esmenes que en relació amb ells 
s'haguessin plantejat, l'alcalde o alcaldessa obrirà el torn de paraules. 

a) Si cap regidor o regidora sol·licita la paraula, i sobre la proposta, 
dictamen o moció no s'han plantejat vots particulars o esmenes, 
l'alcalde o alcaldessa sotmetrà el dictamen, proposta o moció 
directament a votació. 

b) Si s'haguessin presentat vots particulars o esmenes i ningú fes ús 
de la paraula, en primer lloc se sotmetran a votació els vots 
particulars, desprès les esmenes, i per últim les propostes, dictàmens 
o mocions resultants, excepte que el/la proponent de la proposta, 
dictamen o moció els faci seus, alterant la redacció de la seva 
proposta amb la incorporació derivada del vot particular o l'esmena, 
en el qual cas tant sols es sotmetrà a votació la proposta, dictamen o 
moció en la seva nova redacció. 

Art. B 17  Deliberació 

1. Si, pel contrari, explicades o llegides les propostes, dictàmens o 
mocions i els seus respectius vots particulars i propostes d'esmenes, i 
un cop obert per l'alcalde o alcaldessa el torn de paraules, els 
membres de la Corporació desitgessin fer ús d'aquest, promovent el 
seu debat, les intervencions seran ordenades per l'alcalde o 
alcaldessa conforme a les regles següents: 

a) Les esmenes i addicions s'hauran de debatre abans que el 
dictamen a què es refereixen. També es debaten amb anterioritat els 
vots particulars formulats pels/per les membres de la Comissió 
Informativa que els ha emès, després d’haver fet reserva en la sessió 
de la Comissió del dret a defensar-los en el Ple. 
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b) L’alcalde/essa atorgarà la paraula a tots els grups que ho sol·licitin i 
aquests intervindran a través dels portaveus respectius que hagin 
designat, o un membre del seu grup municipal en qui aquests delegin, 
i per ordre invers al de regidors que tinguin. En cas d’igualtat pel que 
fa al nombre de regidors/es, s’atén al nombre de sufragis populars 
obtinguts en les darreres eleccions locals quant a l’ordre d’intervenció. 
Pel que fa als/ les regidors/es no adscrits/es, s’atendrà a l’ordre 
alfabètic dels cognoms. 

El temps d'aquest primer torn tindrà un límit de cinc minuts per cada 
grup municipal i assumpte de l’ordre del dia, si bé la Junta de 
Portaveus anterior a la celebració del Ple, per acord majoritari, podrà 
ampliar-lo amb relació a algun punt de l’ordre del dia, o a un Ple en el 
seu conjunt, atenent a la importància o la complexitat de l'assumpte 
que es tracti. 

c) L'alcalde/essa atorgarà un torn de rèplica als regidors i regidores 
ponents de les propostes, dictàmens, mocions, esmenes o vots 
particulars, si així ho sol·liciten, el qual tindrà una durada màxima de 
tres minuts. 

d) L'alcalde o alcaldessa obrirà un segon torn de paraules, en el que 
novament intervindran els grups polítics municipals i/o els regidors i 
regidores no adscrits, per l'ordre establert en el primer torn, exclosos 
els proponents, el qual tindrà una durada màxim de tres minuts. 
Tancarà aquest segon torn de paraules el regidor o regidora 
proponent, amb una durada màxima de tres minuts. 

e) Finalitzat aquest segon torn de paraules, l'alcalde o alcaldessa 
podrà realitzar la seva intervenció, i, acabada aquesta, declarar 
finalitzat el debat 

6. Solament per al·lusions, el/la regidor/a que es consideri al·ludit per 
una intervenció, podrà sol·licitar de l’alcalde o alcaldessa la paraula. 
Correspon a l’alcalde/essa decidir sobre l’existència o no d’aquestes. 
Els torns de rèplica per al·lusions seran concedits per ordre invers al 
nombre de regidors/es dels respectius grups municipals i tindran una 
durada màxima de tres minuts. 
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En el supòsit que no li sigui concedida la paraula per al·lusions, el/la 
regidor/a podrà remetre la seva posició per escrit al/a la secretari/ària 
en el termini dels 5 dies hàbils següents a la celebració del Ple, 
perquè consti a l’acta. 

7. Qualsevol regidor/a podrà formular en qualsevol moment del debat 
una qüestió d'ordre que caldrà atendre immediatament, si 
efectivament es considera com a tal per l'alcalde/essa. 

8. D'acord amb les seves normes internes de funcionament, durant el 
torn de paraula cada grup podrà dividir-se el temps d'intervenció entre 
els seus membres. En el cas que respongui l'alcalde/essa, aquest/a 
estarà subjecte, també en la seva intervenció, al temps marcat en 
aquest mateix article. 

D’acord amb les seves normes internes de funcionament, el grup mixt, 
si n’hi ha, reparteix el temps del seu torn a parts iguals entre els 
diferents membres, la qual cosa té un caràcter potestatiu par a la 
resta de grups municipals. 

9. També es podrà plantejar durant el desenvolupament del debat per 
part dels regidors o regidores esmenes que tinguin per finalitat reparar 
errors o incorreccions tècniques, lingüístiques o gramaticals, així com 
sol·licitar la retirada d'un assumpte inclòs en l'ordre del dia, a efectes 
de que es completi l'expedient amb nous documents o informes, o 
demanar que quedi sobre la taula, ajornant-se la discussió per la 
sessió següent, pel seu millor estudi. 

Si el regidor o regidora, l'alcalde o alcaldessa o el grup  polític 
municipal proponent, accepten la proposta, es corregiran els errors i 
es sotmetrà, a continuació, a votació el dictamen, proposta o moció 
principal. 

En els altres dos supòsits, si el regidor o regidora, alcalde o 
alcaldessa o grup polític municipal proponents, accepten la proposta 
de retirada o de deixar sobre la taula el punt, aquest no es sotmetrà a 
votació. 
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   10. En tots els altres supòsits, conclòs el debat, es sotmetran els 
dictàmens, mocions d’alcaldia, propostes d’acord i mocions a votació, 
i d'haver-se presentat respecte d'ells vots particulars o propostes 
d'esmenes, s'actuarà segons el previst en l'últim paràgraf de l'article 
anterior. 

11. Pel que fa a l’apartat de precs i preguntes, s’estarà al que 
disposen els articles corresponents d’aquest Reglament. 

12. Quan sigui reconegut el dret d’intervenció oral davant del Ple a 
una persona que no sigui regidor/a, serà notificat amb una antelació 
de 3 dies hàbils als portaveus, especificant la identitat de la persona 
que intervindrà oralment i en quin punt de l’ordre del dia. 

Art. C 17  Presentació de vots particulars 

Si es presenten vots particulars es discutiran abans que el dictamen a 
què es refereixin, i el modificaran o no segons el resultat de la votació 
del Ple. 
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   Art. D 17  Les esmenes 

Les esmenes es formularan per escrit, dirigides al/a la secretari/ària a 
través del Registre General de la Corporació, amb una antelació 
mínima de 24 hores respecte de l’inici de la sessió. 

Les esmenes parcials es podran presentar també directament en la 
sessió, quan es debati el punt, tant de forma escrita com verbalment.  

Això no obstant, el/la regidor/a ponent podrà, de manera excepcional, 
admetre a tràmit esmenes a la totalitat per escrit o formulades “in 
voce” una vegada oberta la sessió del Ple. 

 

 

 Art. 18  Intervenció dels regidors/es afectats 

1. Els Regidors hauran d'abstenir-se de debatre i votar els assumptes 
en els quals tinguin un interès personal i directe, o quan es donin les 
altres circumstàncies que s'esmenten a la legislació administrativa en 
general, d'acord amb el que s'estableix a l'article 76 de la Llei 7/1985 i 
a l'article 152.1 de la Llei 8/1987. 

2. Quan es donin els supòsits anteriors, i si l'Alcalde estima que la 
presència del Regidor afectat pot condicionar el debat i el sentit del 
vot dels altres Regidors, podrà disposar que aquest abandoni el Saló 
de Plens.  

 

 

 

Art. 18  Intervenció dels/ de les regidors/es afectats/des 

1. Els/Les regidors/es, sens perjudici de les causes d’incompatibilitat 
establertes per la llei, hauran d'abstenir-se de debatre i votar els 
assumptes en els quals tinguin un interès personal i directe, o quan es 
donin les altres circumstàncies que s'esmenten a la legislació 
administrativa en general, d'acord amb el que estableix l’article  167 
del DL 2/2003 (LLMRLC) i l’altra normativa aplicable. 

2. Quan es donin els supòsits anteriors, i si l'alcalde/essa estima que 
la presència del/de la regidor/a afectat/da pot condicionar el debat i el 
sentit del vot dels altres regidors/es, podrà disposar que aquest 
abandoni el Saló de Plens. 

3. En el cas que l’afectat/da per l’assumpte a debat sigui 
l'alcalde/essa o qui faci les seves funcions, haurà d'abandonar la sala 
en tot cas, delegant la presidència de la sessió durant el transcurs del 
punt en qüestió en un/a tinent/a d’alcalde/essa. 

4. Quan el membre corporatiu no plantegi l'abstenció, la qüestió serà 
decidida per votació del Ple i majoria absoluta, havent escoltat 
prèviament l'explicació de l'afectat/da. 
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Art. 19  Mocions d’urgència 

1. Excepcionalment el Ple ordinari podrà tractar i votar propostes de 
resolució que no constin a l'ordre del dia, per raó d'urgència. En 
aquest cas, serà indispensable que el Ple apreciï la urgència de la 
qüestió per majoria absoluta dels representants. 

2. Podran presentar mocions d'urgència tots els que estan facultats 
per presentar mocions  ordinàries, i ho faran amb els mateixos 
requeriments formals establerts per les mocions ordinàries, excepte 
pel que fa a l'antelació. 

3. En el cas en què no s'apreciï la urgència de la moció, aquesta 
quedarà sobre la taula i s’haurà d’incloure necessàriament a la sessió 
següent, sempre que no sigui retirada. 

 

 

 

Art. 20  Ajornament de la votació 

1. Els assumptes que integren l'ordre del dia seran debatuts i votats 
en la sessió convocada per l'ordre en què hi estiguin relacionats. Això 
no obstant, en els supòsits següents podran retirar-se o quedar sobre 
la taula per acord del Ple per majoria absoluta: 

a) Quan s’apreciï manca d’informació o documentació suficients per 
resoldre’ls. 

El/La secretari/ària i l’interventor/a podran demanar que les propostes 
quedin sobre la taula fins a la propera sessió quan, per la naturalesa 
de l’assumpte, tinguin dubtes sobre la legalitat i sempre que no es 
tracti d’assumptes subjectes a informe preceptiu. 

               
             

             
             

      

 

Art. 19  Mocions d’urgència 

1. Excepcionalment, el Ple de la Corporació en sessions ordinàries 
podrà tractar i votar propostes de resolució que no constin a l'ordre 
del dia, per raó d'urgència. En aquest cas, serà indispensable que el 
Ple apreciï prèviament la urgència de la qüestió per majoria simple. 

2. Podran presentar mocions d'urgència els que estan facultats per 
presentar mocions ordinàries, i ho faran amb els mateixos 
requeriments formals establerts per a les mocions ordinàries, excepte 
pel que fa a l’antelació, que haurà d’ésser de vuit hores, com a mínim, 
a l’hora de la convocatòria del Ple. 

3. En el cas que el Ple no apreciï la urgència de la moció, aquesta 
restarà sobre la taula i, si el/la proposant la manté, haurà de ser 
inclosa a la sessió següent. 

4. L'apreciació de la urgència eximeix del tràmit de dictamen o informe 
de la Comissió Informativa respectiva. 

 

Art. 20  Ajornament de la votació 

1. El Ple podrà adoptar per majoria simple la resolució de retirar els 
assumptes que consideri adients de l'ordre del dia, per manca 
d'informació suficient per resoldre. 

2. També restaran sobre la taula els assumptes que siguin retirats pel 
ponent o pel Grup Municipal que els proposa, i així ho acorda el Ple 
per majoria simple. 

3. Els assumptes deixats sobre la taula s'hauran d'incloure en l'ordre 
del dia del següent Ple ordinari, un cop resolt l'expedient. 
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b) Quan el grup polític municipal o el/la regidor/a firmant de la 
proposta o moció la retiri o sol·liciti que quedi sobre la taula. Amb 
relació exclusivament a les mocions, si el/la ponent intervé més enllà 
de la pura manifestació de retirar o deixar sobre la taula la moció, això 
donarà lloc a la possibilitat d’intervenció de la resta de grups. 

Si la petició de retirar o deixar sobre la taula un assumpte es formula 
per un grup que no és el que l’ha presentat, el Ple ho podrà acordar 
per majoria simple, excepte les mocions, que solament podran ser 
retirades o deixades sobre la taula a petició del/de la ponent. 

c) Quan el/la president/a alteri l'ordre dels assumptes en el cas que 
dos o més estiguin relacionats o es condicionin l'un a l'altre. 

d) Quan el/la president/a comprovi que per a l'adopció d'acords sobre 
un determinat assumpte es requereixi quòrum especial i en el moment 
de sotmetre’s a debat l’esmentat punt no hi hagi suficient nombre de 
regidors/es, cas en què podrà decidir que l'assumpte quedi diferit fins 
al moment en què durant el desenvolupament de la sessió s'obtingui 
el quòrum necessari. 

Si durant tota la sessió no s’assolís l’esmentat quòrum, l’alcalde/essa 
podrà posposar l’estudi de l’esmentat assumpte per a la següent 
sessió ordinària o per una d’extraordinària, si així ho acorda el Ple. 

2. Els assumptes deixats sobre la taula s’hauran d’incloure en l’ordre 
del dia del Ple ordinari següent, si així ho demana el/la ponent o grup 
municipal que els ha proposat. 
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Art. 21  La votació dels assumptes 

1. Un cop suficientment debatut cadascun dels punts de l'ordre del 
dia, l'Alcalde sotmetrà a votació les diverses propostes de resolució 
que expressament s'hagin formulat en el decurs del debat. 

2. La votació serà ordinària excepte quan qualsevol Portaveu o 
Regidor no adscrit demani la votació nominal, o secreta, i així ho 
acordi el Ple per majoria simple. Tanmateix podran acordar-se els 
assumptes per assentiment quan cap regidor demani la paraula. 

3. Si no hi ha assentiment i no se sol·licita la votació nominal, es 
procedirà a la votació ordinària que serà a mà alçada, i es portarà a 
terme demanant l'Alcalde els vots a favor, en contra i les abstencions 
sobre cadascuna de les propostes. Tanmateix serà el portaveu de 
cada grup municipal el que manifesti la posició i el vot de cada un dels 
grups. 

4. La votació nominal consistirà en el requeriment per part del/la 
secretari/ària de cadascun dels Regidors per ordre alfabètic, els quals 
expressaran la seva posició, a favor, en contra o d'abstenció, sobre 
cadascuna de les propostes.   

5. A la votació nominal secreta, l'expressió del sentit de vot es farà 
mitjançant una papereta que cada Regidor introduirà en una urna. 
Finalitzada la votació el/la secretari/ària procedirà al recompte. És dret 
dels regidors emetre el seu vot nominal de forma pública, i de 
demanar la seva constància en l'acta.  

 

 

 

 

Art. 21  La votació dels assumptes 

1. Un cop suficientment debatut cadascun dels punts de l'ordre del 
dia, l'alcalde/essa declararà finalitzat el debat i sotmetrà a votació les 
diverses propostes d’acord que expressament s'hagin formulat en el 
decurs del debat. 

2. Els vots particulars i les esmenes que no siguin assumides pel/per 
la ponent hauran de votar-se abans de la proposta d’acord, dictamen 
o moció a que es refereixen, i quedaran incorporades al text en el cas 
que siguin acceptades. Si es dóna la coexistència d’esmenes a la 
totalitat amb altres de parcials, aquelles seran votades abans que 
aquestes.  

En el cas de les mocions solament es podran votar les esmenes que 
accepti el/la ponent. 

3. El vot dels membres de la Corporació és personal i intransferible i 
es pot emetre en sentit positiu o negatiu. No votar, si s’està present al 
Ple, equival al vot d’abstenció. 

4. Les votacions poden ser de les classes següents: 

a) Ordinàries, quan es manifesti el vot per signes convencionals 
d’assentiment, dissentiment o abstenció. També es podrà dur a terme 
amb el sistema de mà alçada. 

b) Nominals, consistents en el requeriment per part del/de la 
secretari/ària de cadascun dels/de les regidors/es per ordre alfabètic, 
els quals expressaran la seva posició, a favor, en contra o 
d'abstenció, sobre cadascuna de les propostes.  

c) Secretes, quan es realitzen mitjançant papereta que cada membre 
de la Corporació va dipositant en una urna.  

5. La votació serà ordinària excepte quan qualsevol portaveu o 
regidor demani la votació nominal, pública o secreta, i així ho acordi el 
Ple per majoria simple.  

6. En la votació ordinària els assumptes es consideren aprovats per 
assentiment i unanimitat si un cop presentats no generen debat ni 
oposició. 
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 Si no hi ha assentiment i no se sol·licita la votació nominal, es 
procedirà a la votació ordinària que serà a mà alçada, i es portarà a 
terme demanant l'alcalde/essa els vots a favor, en contra i les 
abstencions sobre cadascuna de les propostes. 

7. La votació nominal s’utilitzarà, amb caràcter preceptiu, quan se 
sotmeti a la consideració del Ple una qüestió de confiança o una 
moció de censura, quan la Llei així ho imposi, o quan així ho acordi el 
Ple, per majoria simple, en votació ordinària, a proposta de l’Alcaldia, 
d’un grup polític municipal o d'un/a regidor/a. 

8. A la votació nominal secreta, finalitzada la votació, el/la 
secretari/ària procedirà al recompte. És dret dels/de les regidors/es 
emetre el seu vot nominal secret de forma pública i demanar la seva 
constància en l'acta. 

La votació secreta podrà utilitzar-se únicament per a l’elecció o 
destitució de persones, quan així ho acordi el Ple, per majoria simple 
en votació ordinària, a proposta de l’Alcaldia o d’un grup polític 
municipal i, en tot cas, amb caràcter preceptiu, quan així ho estableixi 
la Llei.  

9. A l’efecte de la votació corresponent, es considerarà que 
s’abstenen els membres de la corporació que s’haguessin absentat 
del Saló de Plens una vegada iniciada la deliberació d’un assumpte 
mitjançant la intervenció del/de la ponent i no estiguessin presents en 
el moment de la votació. Si el/la regidor/a no es reintegra a la sessió 
plenària es considerarà absent i no computarà als efectes de quòrum 
de constitució i votació. 

10. Un cop iniciada la votació no podrà interrompre's per cap motiu, ni 
l’alcalde/essa podrà atorgar l’ús de la paraula, i cap membre 
corporatiu podrà en aquest moment ni incorporar-se a la votació, ni 
absentar-se'n. El/La president/a expressarà verbalment el resultat de 
les votacions, especificant el sentit del vot dels diferents grups polítics 
municipals i dels/de les regidors/es que votin en sentit diferent al grup 
del qual formen part, que serà manifestat pel seu portaveu. A aquest 
efecte, farà constar els/les regidors/es que no computen per al 
quòrum de constitució  i votació i les abstencions produïdes, d’acord 
amb l’apartat anterior. 
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 Art. 22  Aprovació de les propostes d’acord i mocions  

1. Les propostes d’acord i les mocions es consideraran aprovades per 
majoria simple excepte quan aquest Reglament estableixi una majoria 
diferent o l'assumpte requereixi una majoria especial d'acord amb el 
que s'estableix a l'article 114 del DL 2/2003 (LLMRLC) i altra 
normativa aplicable. 

S’entendrà que existeix majoria simple quan els vots afirmatius siguin 
més que els negatius. 

S’entendrà per majoria absoluta quan els vots afirmatius siguin més 
de la meitat del nombre legal de membres de la Corporació. 

2. En cas d'empat de vots afirmatius i negatius es produirà una 
segona votació i, si es manté  l'empat, la proposta es resoldrà pel vot 
de qualitat de l'alcalde o alcaldessa. 

3. Acabada la votació ordinària o quan el/la secretari/ària hagi 
computat els sufragis emesos, l'alcalde/essa proclamarà l'acord 
adoptat. 

 

 

 

 

Art. 22  Aprovació de les resolucions i mocions  

1. Les resolucions i les mocions es consideraran aprovades per 
majoria simple, excepte quan l'assumpte requereixi una majoria 
especial d'acord amb el que s'estableix a l'article 47 de la Llei 7/1985 i 
en el ROF. 
2. En cas d'empat de vots afirmatius i negatius es produirà una 
segona votació i, si es manté  
l'empat, la proposta es resoldrà pel vot de qualitat de l'Alcalde. 

 

 

 

 

Art. 23  Explicació del vot 

Tots els Grups Municipals, i fins i tot els Regidors aïlladament, podran 
fer constar en l'acta l'explicació del sentit i les raons del seu vot. Les 
intervencions en aquest cas no superaran els dos minuts. 
 

 

 

 

Art. 23  Explicació del vot  

Tots els grups polítics municipals i els/les regidors/es aïlladament, 
podran fer constar en acta l’explicació del sentit i les raons del seu 
vot. També tindrà aquest dret el/la regidor/a que hagi votat en sentit 
diferent al grup del qual forma part, o que canvia el sentit del vot 
respecte a l’inicialment manifestat. Les intervencions en aquest cas 
no superaran els dos minuts. 
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Art. 25  Les sessions extraordinàries del Ple 

1. L'Alcalde podrà convocar sessions extraordinàries del Ple a 
iniciativa pròpia o a petició d'una quarta part dels Regidors. Es 
procurarà que no es demani la celebració de més de quatre sessions 
extraordinàries anualment. 
2. En aquest darrer cas la celebració de la sessió no podrà demorar-
se més de quinze dies hàbils des que va ser sol·licitada, i no es podrà 
incorporar cap assumpte a l'ordre del dia d'un Ple ordinari o d'un altre 
extraordinari amb més assumptes si no ho autoritzen expressament 
els sol·licitants de la convocatòria.   
3. Si el President no convoca el Ple extraordinari sol·licitat pel nombre 
de Regidors indicat dins del termini assenyalat, quedarà 
automàticament convocat per al desè dia hàbil següent al de 
l‘acabament de l'esmentat termini, a les dotze hores, fet que serà 
notificat pel Secretari de la Corporació a tots els seus membres 
l’endemà de l’acabament del termini esmentat amb anterioritat. En 
absència del President o de qui legalment hagi de substituir-lo, el Ple 
quedarà vàlidament constituït sempre que hi concorri el quòrum d'un 
terç del nombre legal de membres, que mai podrà ser inferior a tres. 
En aquest cas el presidirà el membre de la Corporació de més edat 
entre els presents.   
4. La sol·licitud de celebració d'un Ple extraordinari haurà de fer-se 
per escrit a l'Alcaldia, signada pels Regidors que la demanin, i 
especificant clarament els punts de l'ordre del dia el tractament dels 
quals es demana. Així mateix s'adjuntarà la documentació adient, si 
s'escau, per il·lustrar els membres del Ple sobre els punts sol·licitats i, 
en el seu cas, les mocions en els termes esmentats per a les sessions 
ordinàries.  
5. A les sessions extraordinàries del Ple no es tractaran ni precs ni 
preguntes, ni s'admetran mocions d'urgència. 
 

 

Art. 25  Les sessions extraordinàries del Ple 

1. L'alcalde/essa podrà convocar sessions extraordinàries del Ple a 
iniciativa pròpia o a petició d'una cinquena part dels regidors o 
regidores, o de dos grups municipals. 

2. En aquest darrer cas, la celebració de la sessió no podrà demorar-
se més de quatre dies hàbils des que va ser sol·licitada, i no es podrà 
incorporar l’assumpte a l'ordre del dia d'un Ple ordinari o d'un altre 
extraordinari amb més assumptes si no ho autoritzen expressament 
els sol·licitants de la convocatòria.   

3. Si el/la president/a no convoca el Ple extraordinari sol·licitat pel 
nombre de regidors/es o grups polítics municipals indicat dins del 
termini assenyalat, quedarà automàticament convocat per al desè dia 
hàbil següent al de l‘acabament de l'esmentat termini, a les dotze 
hores, fet que serà notificat pel/per la secretari/ària de la Corporació a 
tots els seus membres l’endemà de l’acabament del termini esmentat 
amb anterioritat. En absència del/de la president/a o de qui legalment 
hagi de substituir-lo, el Ple quedarà vàlidament constituït sempre que 
hi concorri el quòrum d'un terç del nombre legal de membres, que mai 
podrà ser inferior a tres. En aquest cas, el presidirà el membre de la 
Corporació de més edat entre els presents.   

4. La sol·licitud de celebració d'un Ple extraordinari haurà de fer-se 
per escrit, al Registre General de la Corporació, dirigida a l’Alcaldia i 
signada pels/per les regidors/es o grups polítics municipals que la 
demanin, i especificant clarament els punts de l'ordre del dia el 
tractament dels quals es demana. Així mateix, s'adjuntarà la 
documentació adient, si s'escau, per il·lustrar els membres del Ple 
sobre els punts sol·licitats i, en el seu cas, les mocions en els termes 
esmentats per a les sessions ordinàries.  

5. Quan es tracti de sessions extraordinàries convocades a iniciativa 
de l’Alcaldia, s’haurà de motivar en la convocatòria la necessitat 
d’aquesta. 
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Art. B 25 El Ple sobre l’estat de la vila 

Entre el mes de març i juliol es convocarà sessió extraordinària del 
Ple per debatre l’estat de la vila, el qual es regirà per les mateixes 
normes que els plens ordinaris, a excepció de les normes següents: 

a) No s’exigeix cap quòrum especial per a la vàlida constitució del Ple. 

b) Obrirà el debat l’alcalde/essa, després intervindran els 
representants dels diferents grups polítics municipals, de major a 
menor representació. Els portaveus, o aquells membres del seu grup 
municipal en qui deleguin, disposaran de 15 minuts d’intervenció. 
Aquest temps se’l podran repartir diversos membres d’un mateix grup 
municipal. 

c) L’alcalde/essa i els membres del govern podran contestar, amb un 
temps màxim de 10 minuts, als portaveus dels grups de l’oposició, els 
quals disposaran igualment de 10 minuts cadascun per replicar. Si 
l’alcalde/essa i els membres del govern tornen a intervenir, ho podran 
fer per un temps màxim de 5 minuts, respectivament. Els portaveus 
dels grups de l’oposició disposaran del mateix temps per contestar. 

d) Prèviament a l’inici del debat es designaran els membres de l’equip 
de govern que poden fer ús del torn de rèplica, i podran intervenir 
sempre que ho considerin necessari. 

e) La Junta de Portaveus podrà introduir altres punts a l’ordre del dia. 

f) No s’adoptarà cap tipus d’acord, però es podran formular precs i 
suggeriments relatius als aspectes tractats. 

 

6. A les sessions extraordinàries del Ple no es tractaran ni precs ni 
preguntes, ni s'admetran mocions d'urgència. 

7. Requeriran el dictamen previ de la Comissió Informativa 
corresponent els assumptes inclosos en l’ordre del dia de les sessions 
extraordinàries que no tinguin caràcter urgent quan hagin estat 
convocades per iniciativa de l’Alcaldia. 
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   Art. C 25  Les sessions extraordinàries urgents 

1. El Ple celebrarà sessions extraordinàries de caràcter urgent quan 
siguin convocades amb aquest caràcter per l’alcalde o alcaldessa, en 
els supòsits en què, per raons d’urgència degudament motivades, no 
es pugui convocar la sessió amb l’antelació legalment requerida. En 
qualsevol cas, es podrà convocar la sessió en qualsevol moment que 
permeti la notificació formal de la convocatòria i l’ordre del dia a tots 
els regidors i regidores amb una antelació mínima de 24 hores 
anteriors a la celebració de la sessió. 

2. Es considerarà constituït el Ple en sessió extraordinària urgent, 
sense convocatòria prèvia formal, quan en el Saló de Sessions s'hi 
trobin reunits la totalitat de regidors/es amb l'alcalde/essa i el/la 
secretari/ària i acceptin constituir-se en Ple. 

3. En els supòsits anteriorment citats, no caldrà que els punts a tractar 
hagin estat prèviament dictaminats per les Comissions Informatives, i 
el primer punt de l’ordre del dia de la sessió ha de ser la ratificació de 
la seva urgència per majoria absoluta, que de no ser apreciada pel 
Ple, impedirà que continuï la seva celebració, havent, en aquest cas, 
de ser aixecada la sessió tot seguit. 

4. Es podran convocar amb aquest caràcter les sessions plenàries 
extraordinàries proposades pels membres de la Corporació, quan 
l’alcalde o alcaldessa ho consideri convenient. 
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 Art. 26 Les actes de les sessions 

1. Serà funció del/de la secretari/ària aixecar acta de cada sessió del 
Ple municipal, en què es recull el text exacte dels acords presos, les 
votacions produïdes, una referència succinta a les posicions dels 
grups polítics municipals sobre cada assumpte, així com les altres 
dades que exigeix la legislació vigent. Tanmateix, caldrà fer constar 
en acta aquelles manifestacions fetes pels regidors i regidores o 
grups quant al sentit del seu vot, i les altres que s'esmenten en aquest 
Reglament o a la legislació, sempre que es demani expressament la 
constància en acta. 

2. També serà responsabilitat del/de la secretari/ària general la 
custòdia de les actes, l'emissió de certificacions sobre actes, acords i 
documentació municipal, la traducció dels acords quan sigui 
necessari, i l'elaboració del llibre d'actes. 

3. Les certificacions sobre acords presos expedides amb anterioritat a 
l'aprovació de l'acta de la sessió en què foren adoptats s'emetran fent 
constar expressament aquesta circumstància. 

4. També correspondrà al/a la secretari/ària l'expedició de la 
certificació sobre actes presumptes i la validació de documents i 
còpies, de conformitat amb els articles 44 i 46 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, sobre règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú. 

5. Les actes del Ple seran públiques a tots els efectes i s'exposaran al 
tauler d'anuncis de l'Ajuntament i de forma digital al web municipal un 
cop aprovades definitivament. 

6. La incorporació de videoactes i altres mitjans electrònics de 
retransmissió i enregistrament dels plens en cap cas supliran la 
necessitat d’elaborar les actes escrites en els termes establerts en els 
articles 26.1 a 26.3 d’aquest Reglament. 

 

Art. 26 Les actes de les sessions 

1. Serà funció del/la Secretari/ària aixecar acta de cada sessió del Ple 
municipal, en què es recull el text exacte dels acords presos, les 
votacions produïdes, una referència succinta a les posicions dels 
Grups Municipals sobre cada assumpte, així com les altres dades que 
exigeix la legislació vigent. Tanmateix, caldrà fer constar en acta 
aquelles manifestacions fetes pels Regidors o Grups quant al sentit 
del seu vot, i les altres que s'esmenten en aquest Reglament o a la 
legislació, sempre que es demani expressament la constància en 
acta. 
2. També serà responsabilitat del/la Secretari/ària General la custòdia 
de les actes, l'emissió dels acords, la seva traducció al castellà i 
l'elaboració del llibre d'actes. 
3. Les actes del Ple seran públiques a tots els efectes i s'exposaran al 
tauler d'anuncis de l'Ajuntament.  
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Art. B 26 Els informes preceptius i no preceptius i la seva 
sol·licitud 

1. Sobre els expedients que hagin de ser resolts en sessió, el/la 
secretari/ària o interventor/a de la Corporació hauran d’emetre els 
informes respectius, quan aquests siguin preceptius segons la 
legislació vigent. 

2. Tindran la prerrogativa de demanar informes jurídics al/a la 
secretari/ària general o a l’interventor/a de la Corporació, preceptius o 
no, sobre temes de l’activitat municipal, l'alcalde/essa, els/les 
regidors/es delegats/ades, els grups polítics municipals i els/les 
regidors/es separadament. La sol·licitud d’informe haurà de fer-se, 
almenys, amb quatre dies hàbils d'antelació a la data en què es 
pretengui adoptar l’acord, i hauran de trametre’s als regidors i regidores 
com a màxim en els tres dies hàbils següents a la seva sol·licitud, 
sense perjudici de l’emissió oral dels informes que se sol·licitin en el 
transcurs de la sessió pels òrgans autoritzats. 

3. Els informes preceptius o els que se sol·licitin contindran una 
referència als fonaments de fet i de dret i resoldran tots els extrems que 
es relacionin amb l’assumpte consultat. En el cas que els informes 
siguin desfavorables a la proposta o moció, s’esmentaran les vies per 
les quals es pot accedir legítimament al mateix o semblant resultat. 

4. El que es disposa anteriorment no exclou la incorporació dels 
informes interns que han de documentar els expedients administratius. 

5. Els informes no seran vinculants, per tant la Corporació podrà 
prendre els acords i resolucions que entengui adients. La manca 
d’informes no preceptius no serà motiu d’ajornament necessari de la 
decisió municipal. 

6. També podran sol·licitar-se informes per escrit de caràcter jurídic o 
tècnic sobre qüestions concretes de l'actuació municipal no relacionats 
amb una sessió del Ple pels grups polítics municipals o pels regidors 
separadament. Aquests informes podran requerir-se al secretari/ària, 
interventor/a o a qualsevol altre personal tècnic de la corporació. La 
sol·licitud s’haurà de presentar al Registre General de la Corporació, 
dirigida a l’Alcaldia. L’informe sol·licitat s’haurà de lliurar al grup 
municipal o regidor/a sol·licitant en el termini de deu dies hàbils. 
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 Art. C 26  Principi d’unitat d’acte 

1.- Les sessions del Ple, tant quan siguin de caràcter ordinari com quan 
siguin de caràcter extraordinari, se sotmetran al principi d’unitat d’acte i, 
en conseqüència, hauran de finalitzar el mateix dia en que es varen 
iniciar. 

2.- Si en compliment del principi anterior, la sessió finalitzés sense que 
s’hagin resolt tots els punts inclosos en l’ordre del dia, l’alcalde/essa 
podrà perllongar la sessió trenta minuts més, i si durant aquest temps 
tampoc és possible debatre i resoldre tots els assumptes pendents, 
aquests s’hauran d’incloure en l’ordre del dia de la sessió ordinària 
següent, llevat que es decideixi convocar una sessió extraordinària a 
l’efecte segons els mecanismes establerts en aquest Reglament. 

3.- Sense perjudici de tot això, durant el decurs de la sessió, 
l’alcalde/essa pot disposar, amb caràcter discrecional, interrupcions 
d’aquesta, bé per a permetre deliberacions dels/de les regidors/es i, en 
general, dels grups polítics municipals, bé per raons de descans, o per 
qualsevol altre motiu. 

 

 

 

 

 

Art. D 26  Distribució d’escons 

Sense perjudici de la distribució d’escons en el Saló de Plens que amb 
caràcter excepcional es determini per a la sessió constitutiva de 
l’Ajuntament, durant el mandat, els regidors o regidores ocuparan en el 
Saló de Sessions els escons que, a tal efecte, determini l'Alcaldia, 
prèvia consulta amb la Junta de Portaveus. 

Per a la distribució d’escons, en tot cas, l’alcalde o alcaldessa haura de 
tenir en compte els aspectes següents: 

1. L’alcalde o alcaldessa ocuparà el seient presidencial. 
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2. Els altres regidors o regidores hauran d’ocupar els seus escons en el 
Saló de Sessions de manera que estiguin units al seu grup, exceptuant 
raons d’impossibilitat. 

3. Per a determinar l’ordre de col·locació s’ha de tenir en compte el 
grau de representativitat de cada grup i llur voluntat expressada quant a 
la seva ubicació. En cas d’igualtat, tindrà preferència el grup que hagi 
obtingut major nombre de vots. 
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TÍTOL PRIMER: SOBRE L’ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL DE 
L’AJUNTAMENT 

CAPÍTOL PRIMER: DELS ÒRGANS DE GOVERN MUNICIPAL 

SECCIÓ SISENA: LES COMISSIONS INFORMATIVES 

 

 

 

 

  

 

Art. 51  Objecte i funcions de les comissions informatives 

1. Les comissions informatives, integrades exclusivament per membres 
de la Corporació, són òrgans sense atribucions resolutòries que tenen 
per funció l'estudi, l’informe o la consulta dels assumptes que s’hagin 
de sotmetre a la decisió del Ple i de la Junta de Govern Local quan 
aquesta actuï amb competències delegades pel ple, excepte quan 
hagin d'adoptar-se acords declarats urgents.  
 
2. Igualment informaran d'aquells assumptes de la pròpia competència 
de la Junta de Govern Local i de l'alcalde que hagin estat sotmesos al 
seu coneixement per expressa decisió d'aquests.  
 

Art. 51  Naturalesa jurídica, objecte i funcions de les comissions 
informatives 

1. Les Comissions Informatives, integrades exclusivament per 
membres de la Corporació, són òrgans col·legiats de l’organització 
municipal de caràcter deliberant, sense atribucions resolutòries, que 
tenen per funció l'estudi, l’informe o la consulta dels assumptes que 
s’hagin de sotmetre a la decisió del Ple i de la Junta de Govern Local 
quan aquesta actuï amb competències delegades pel Ple, excepte 
quan hagin d'adoptar-se acords declarats urgents.  

2. Les Comissions Informatives, sens perjudici del referit en el paràgraf 
anterior i dintre dels seus respectius àmbits sectorials d’actuació, 
ostenten entre altres les següents atribucions específiques: 

a) L’estudi, informe o consulta dels assumptes la competència dels 
quals correspongui al Ple, encara que aquestes s’exercitin, en virtut de 
la corresponent delegació, per qualsevol altre òrgan. 

b) L’estudi, informe o consulta d’aquells assumptes de la pròpia 
competència de la Junta de Govern Local i de l'alcalde/essa que hagin 
estat sotmesos al seu coneixement per expressa decisió d'aquests.  

c) El seguiment de la gestió de l’alcalde o alcaldessa, de la Junta de 
Govern Local i dels regidors i regidores que ostenten delegacions, 
sense perjudici de les competències de control que corresponen al Ple. 
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d) L’estudi, informe o consulta dels assumptes que l’alcalde o 
alcaldessa, la Junta de Govern Local, el Ple i els regidors i regidores 
que ostentin delegacions, decideixin sotmetre a la seva consideració. 

e) Servir de marc per a que els regidors i regidores puguin sol·licitar 
informació relacionada amb el seu àmbit sectorial, que se’ls haurà de 
facilitar pel seu president, i perquè aquest informi periòdicament sobre 
els trets principals de la seva gestió. 

3. No serà necessari el dictamen previ ni posterior de les Comissions 
Informatives respecte de les qüestions següents: 

a) Les mocions de censura. 

b) Les qüestions de confiança que l’alcalde o alcaldessa pugui 
plantejar. 

c) Les mocions que plantegin els grups polítics municipals que 
s’integrin dins de la part de control de l’ordre del dia del Ple. 

d) Els assumptes declarats urgents, o que formin part de l'ordre del dia 
d'una sessió extraordinària de caràcter urgent. 

e) Les mocions de l’Alcaldia. 

 

Art. B 51  Classes de Comissions Informatives 

Les Comissions Informatives podran ser de caràcter permanent o de 
caràcter especial. 

1. Són Comissions Informatives de caràcter permanent les que, amb 
vocació d’estabilitat, es constitueixen amb caràcter general a l’inici de 
cada mandat corporatiu, estenent el seu àmbit d’actuació a un sector 
determinat de l’activitat municipal, en funció de les grans àrees 
funcionals i de gestió administrativa en que aquesta s’organitzi, amb les 
quals, si és possible, es procurarà correspondre. 
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2. Són Comissions Informatives de caràcter especial o específic les que 
es constitueixen pel Ple amb caràcter transitori per l’estudi d’un 
assumpte concret, sense vocació de permanència, o les que, per 
imperatiu legal o obeint a especialitats de qualsevol tipus, el Ple estimi 
oportú crear. 

a) El procediment de creació, la determinació del seu nombre, 
especialitat i composició, serà el mateix que en el cas de les 
comissions de caràcter permanent, podent crear-se pel Ple en 
qualsevol moment, a proposta de l’alcalde/essa, mitjançant acord en el 
que s’estableix la seva denominació, composició, especialitat o àmbit 
d’actuació i duració prevista, si s’escau. Això no obstant, podran 
sol·licitar la constitució de comissions especials per a l'estudi i debat de 
qualsevol tema municipal un número de regidors que siguin, com a 
mínim, la cinquena part dels que integren la Corporació, corresponent 
al Ple la decisió de la constitució per majoria simple. 

b) La seva duració podrà ser sotmesa a termini preclusiu, extingint-se 
quan s’hagi complert l’objecte per al qual varen ser creades i, en tot 
cas, quan finalitzi el mandat corporatiu. 

 

Art. 52 Creació, nombre, especialitat, composició i duració de les 
comissions informatives de caràcter permanent 

1. La creació de Comissions Informatives de caràcter permanent, el seu 
nombre, denominació, composició i àmbit d’actuació, així com al seva 
modificació, correspon al Ple que, en la primera sessió que celebri 
després de la seva constitució, i a proposta de l’alcalde/essa, adoptarà 
els acords oportuns. 

Si no fos possible la seva creació en aquesta primera sessió, es 
procedirà a crear-les en la següent, assumint transitòriament les seves 
competències la Junta de Portaveus. 

També serà objecte d'acord determinar el nombre de membres de 
cadascuna de les comissions informatives.  

 

Art. 52 Nombre, especialitat i composició de les comissions 
informatives de caràcter permanent 

1. El nombre i l'especialitat de les comissions informatives es 
determinarà per acord de Ple. També serà objecte d'acord determinar 
el nombre de membres de cadascuna de les comissions informatives.  

2. La composició de les comissions informatives es determinarà per 
acord del Ple, atenent als següents criteris: 

a. Tots els grups municipals tindran dret a formar part de les 
comissions Informatives. 
b. El Ple determinarà la proporció de membres de les comissions 
informatives que corresponen a cada Grup Municipal, en proporció al 
nombre de Regidors del Grup i en relació amb el total de l'Ajuntament. 
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2. Les Comissions Informatives de caràcter permanent tindran la 
següent composició: 

a) President/a: l’alcalde/essa, que podrà delegar en qualsevol altre 
membre de la Corporació. 

b) Vocals: representants de tots els grups polítics municipals. 

c) Secretari/ària: el que ho sigui de l’Ajuntament, o funcionari en qui 
delegui, que tindrà veu, però no vot, i actuarà com a fedatari 
d’aquestes. 

3. Les Comissions Informatives de caràcter permanent tindran la 
mateixa duració que el mandat corporatiu, sense perjudici de la 
possibilitat de la seva modificació, sempre que per això se segueixi el 
procediment fixat per aquest Reglament quant a la seva creació. 

4. El procediment de composició de les Comissions Informatives de 
caràcter permanent seguirà els següents criteris: 

a) Tots els grups polítics municipals tindran dret a formar part de les 
comissions Informatives. 

b) El Ple determinarà la proporció de membres de les Comissions 
Informatives que corresponen a cada grup polític municipal, en 
proporció al nombre de regidors/es del grup i en relació amb el total de 
l'Ajuntament. Alternativament, es podrà establir l’assistència d’un/a 
regidor/a de cada grup municipal que ostentarà el vot ponderat del 
respectiu grup municipal. 

Això no obstant, en els acords de creació i composició es podrà 
determinar el dret d’assistència potestativa en les mateixes de tots els 
regidors/es. 

c) Excepcionalment, i en cas que el/la suplent no pugui assistir a la 
Comissió Informativa, el president/a o el/la portaveu del grup polític 
municipal podrà designar prèviament un/a regidor/a suplent específic 
per a aquella reunió. 

5. La modificació del nombre i els membres de les Comissions 
Informatives seguirà el mateix procediment que la seva determinació. 

 

c. Els portaveus dels diferents grups municipals proposaran a l'Alcalde 
els noms dels membres de cada Comissió Informativa, així com els 
seus suplents,  que li corresponen en el termini de deu dies comptats a 
partir de l'acord que s'esmenta en l'apartat anterior.  
d. El Ple haurà de nomenar els membres de les comissions 
informatives en el termini de deu dies, comptats des de la data en què 
s'ha tancat el període de proposta per part dels grups municipals. 
e. Excepcionalment, i en cas que el suplent no pugui assistir a la 
Comissió Informativa, el President o el Portaveu del grup municipal 
podrà designar prèviament un regidor suplent específic per a aquella 
reunió. 
 
3. La modificació del nombre i els membres de les comissions 
informatives seguirà el mateix procediment que la seva determinació. 
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Art. 53  Comissions informatives de caràcter específic  
 
1. Al marge de les comissions informatives de caràcter permanent, de 
què ha tractat l'article anterior i de la Comissió Especial de Comptes, el 
Ple podrà crear comissions informatives per a temes específics, de 
caràcter temporal, l'objecte de les quals serà aconseguir la informació 
sobre un assumpte i emetre el dictamen corresponent que serà sotmès 
a Ple. 
2. El procediment per crear i designar els seus membres serà el mateix 
que en el cas esmentat en l'article precedent, amb l'única especificitat 
que aquest tipus de comissió informativa es dissoldrà automàticament 
en sotmetre el seu dictamen al Ple. 
 

 

 

Eliminat. 

El seu contingut s’integra, amb modificacions i addicions, en l’article 
incorporat: 

Art. B 51  Classes de Comissions Informatives 

 

 

 

Art. B 52  Adscripció de membres de les Comissions Informatives 

1. Un cop determinat el nombre, denominació i composició de les 
Comissions Informatives permanents, o adoptat pel Ple l’acord de 
creació de les Comissions Informatives de caràcter temporal, els/les 
portaveus dels diferents grups polítics municipals proposaran a 
l’alcalde/essa els noms dels membres de cada Comissió Informativa 
que li corresponen, així com els seus suplents, en el termini de deu 
dies comptats a partir de l’acord de constitució de les esmentades 
comissions. Aquesta proposta tindrà caràcter vinculant. 

2. Finalitzat aquest termini, l’alcalde o alcaldessa, mitjançant Decret, 
procedirà a efectuar els nomenaments de presidents/es delegats/des 
d’aquestes que consideri oportuns, i a adscriure als regidors i regidores 
que hagin de ser els seus vocals, en el termini de deu dies, comptats 
des de la data en què s’ha tancat el període de proposta per part dels 
grups polítics municipals. 

3. Si dintre d’aquest termini algun grup no ha comunicat la seva decisió, 
s’entendran designats, en funció del nombre de representants que els 
corresponguin en cada Comissió, els regidors i regidores que figurin en 
la seva llista electoral, pel seu ordre, els quals actuaran com a vocals 
de totes les Comissions Informatives en representació del seu grup, 
fins que el/la portaveu d’aquest doni compliment al previst en el 
paràgraf anterior. 
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 4. Del Decret que dicti l’Alcaldia es donarà compte al Ple en la primera 
sessió que aquest celebri. 

5. La variació dels components de les Comissions Informatives es 
portarà a terme seguint el mateix procediment establert per determinar-
los. 

 

 
 

 

 

 

Art. 54   Presidència de les Comissions Informatives   

1. L'alcalde/essa és el president nat de totes elles, però podrà delegar 
la Presidència efectiva en qualsevol membre de la Corporació.  

2. L'alcalde/essa nomenarà per decret un/a president/a o més de cada 
Comissió Informativa entre els seus membres. 

3. El/La president/a de la Comissió Informativa tindrà totes les 
atribucions pròpies de la presidència dels òrgans col·legiats, 
especialment convocar i aprovar els ordres del dia, dirigir els debats, 
suspendre les sessions per raons d'ordre i executar-ne els acords. 

 

 
 

 

Art. 54   Presidència de les comissions informatives   

1. L'Alcalde és el President nat de totes elles, però podrà delegar la 
Presidència efectiva en qualsevol membre de la Corporació.  
 
2. L'Alcalde nomenarà per decret un President o més de cada Comissió 
Informativa entre els seus membres. 
 
3. El President de la Comissió Informativa tindrà totes les atribucions 
pròpies de la presidència dels òrgans col·legiats, especialment 
convocar i aprovar els ordres del dia, dirigir els debats i suspendre les 
sessions per raons d'ordre. 
 
4. En el cas que l'Alcalde assisteixi a una sessió de la Comissió 
Informativa, aquest tindrà la Presidència de la sessió.  
 

 

 
 

 

Art. 55  Funcionament de les Comissions Informatives 

1. Les normes de funcionament de les Comissions Informatives seran 
les generals establertes en la normativa aplicable i en aquest 
Reglament, sense perjudici que la pròpia Comissió n’estableixi de 
complementàries.  

2. En qualsevol cas, la iniciativa de convocar les sessions de les 
Comissions Informatives correspon al seu president/ta, i ho farà a 
iniciativa pròpia o a petició d'un mínim d'una cinquena part dels seus 
membres. 

 

 

 
 

Art. 55  Funcionament de les comissions informatives 

1. Les normes de funcionament de les comissions informatives seran 
les generals establertes en la normativa aplicable i en aquest 
reglament. En el marc d'aquest Reglament, les comissions informatives 
podran establir la seva dinàmica de funcionament.  
 
2. En qualsevol cas la iniciativa de convocar les sessions de les 
comissions informatives correspon al seu president. 
 
3. Les comissions informatives podran emetre dictamen o 
recomanacions sobre els diferents assumptes que els siguin sotmesos. 
Per adoptar l'acord és necessària la majoria simple. En cap cas es 
podran prendre resolucions executives a cap efecte. Tots els membres 
de la comissió informativa tenen dret a proposar assumptes. 
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3. Les Comissions Informatives podran emetre dictàmens o 
recomanacions sobre els diferents assumptes que els hi siguin 
sotmesos. Per adoptar l'acord és necessària la majoria simple. En el 
cas de les Comissions Informatives conjuntes, el resultat de les 
votacions es computarà per la suma dels vots emesos pels/per les 
regidors/es a cada una de les Comissions a que pertanyin. En 
qualsevol d’ambdós supòsits, en cas d'empat decidirà el vot del/de la 
president/a. 

4. En cap cas les Comissions Informatives podran prendre resolucions 
executives a cap efecte.  

5. Tots els membres de les Comissions Informatives tenen dret a 
proposar assumptes. 

6. Els informes i els dictàmens de les Comissions Informatives podran 
limitar-se a mostrar conformitat amb la proposta que li sigui sotmesa a 
consideració, modificar-la, esmenar-la o formular una altra alternativa. 

7.  Els membres de la Comissió que dissenteixin de l'informe o 
dictamen que s'hagi emès podran demanar que consti el seu vot en 
contra o formular un vot particular per ser defensat en el Ple. 

8. Les Comissions Informatives podran nomenar grups de treball de 
durada determinada per preparar i documentar els assumptes de la 
seva competència.  

9. Quan un tema concret incideixi en l'àmbit de coneixement de dues o 
més comissions informatives, podran constituir-se de forma conjunta 
per emetre el dictamen, per convocatòria de l'alcalde/essa o dels/de les 
presidents/tes d'aquelles. 

10. El/La secretari/ària de la Comissió Informativa serà el/la 
secretari/ària de la Corporació, sense perjudici de la facultat de delegar 
aquesta funció en un altre funcionari municipal.  

De cada sessió de les Comissions Informatives n’aixecarà acta, a la 
qual s’adjuntaran els informes i els dictàmens que hagin estat aprovats 
i els vots particulars que hagin estat formulats als dictàmens,  

          
            

          

 

4. Les comissions informatives podran nomenar grups de treball de 
durada determinada per preparar i documentar els assumptes de la 
seva competència. Així mateix l'Alcalde podrà convocar sessions 
conjuntes de dues o més comissions informatives o de grups de treball 
d’aquestes per a tractar assumptes comuns. 
 
5. El Secretari de la Comissió Informativa serà el/la Secretari/ària de la 
Corporació, sense perjudici de la facultat de delegar aquesta funció en 
un altre funcionari municipal.  
 
6. Els dictàmens i les observacions de la Comissió Informativa 
s'incorporaran a l'expedient administratiu de l'assumpte que 
correspongui. 
 
7. A les sessions de les comissions informatives tan sols podran assistir 
els seus membres i el/la Secretari/ària. Sempre que la Comissió 
Informativa ho consideri oportú, invitarà tècnics, experts i qualsevol 
persona de rellevància per al tractament d'algun dels afers. Aquests 
darrers assisteixen a les sessions amb veu i sense vot. 
 
8. Les sessions de les comissions informatives es convocaran amb una 
periodicitat mínima mensual. El Ple municipal acordarà el dia de la 
setmana en què se celebraran les sessions ordinàries.  
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 a fi d’incorporar-los a l’expedient administratiu que tractarà el Ple. 

11. El Ple no podrà tractar ni adoptar cap acord si abans no ha estat 
dictaminat per la Comissió Informativa corresponent, excepte que per 
majoria simple se'n voti prèviament la urgència, si el tema figura inclòs 
a l'ordre del dia de la sessió. 

12. A les sessions de les Comissions Informatives hi assistiran els seus 
membres i el/la secretari/ària. El/La president/a a iniciativa pròpia, o bé 
a proposta de qualsevol altre regidor/a de la Comissió, pot sol·licitar la 
presència d’altra personal tècnic funcionari de la Corporació, tècnics, 
experts i qualsevol persona de rellevància aliena a la Corporació a fi 
d’il·lustrar els seus membres sobre algun aspecte tècnic concret. 
Aquests assistiran amb veu i sense vot a les sessions. 

Quan qualsevol membre d’una Comissió Informativa sol·liciti la 
presència de membres i personal de la Corporació, el seu president/a 
haurà forçosament de requerir-ne la presència. 

13. En tot cas, serà necessària la presència de l’interventor/a i del/de la 
tresorer/a, o de qui legalment els substitueixi, en la Comissió 
Informativa que tingui atribuïdes les competències en matèria 
d’hisenda. En defecte d’aquesta Comissió, assumirà les seves funcions 
la Comissió Especial de Comptes. 

 

 
 

 

Art. B 55  Règim de sessions, convocatòria i quòrum de 
constitució 

1. Les Comissions Informatives celebraran sessions ordinàries amb la 
periodicitat que acordi el Ple en el moment de constituir-les, en els dies 
i hores que estableixi l’Alcaldia o llur Presidència respectiva. En 
qualsevol cas, es convocaran amb una periodicitat mínima mensual. 
Així mateix, es podran convocar també sessions extraordinàries. 

L’alcalde/essa o el/la president/a de la Comissió estarà obligat a 
convocar sessió extraordinària quan ho sol·liciti la cinquena part, 
almenys, dels membres de la Comissió en vot ponderat. 
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   2. Les sessions poden celebrar-se a la seu de la Corporació o en altres 
de les seves dependències, llevat dels casos de força major, que 
podran fer-se en un altre lloc idoni del terme municipal. 

3. Les convocatòries corresponen a l’alcalde/essa o al/la president/a de 
la Comissió, i hauran de ser notificades als membres de la Comissió 
amb una antelació mínima de quatre dies hàbils pels mateixos mitjans 
de notificació aplicables a les convocatòries del Ple. 

A les convocatòries s’hi haurà d’adjuntar l’ordre del dia i tota aquella 
informació, informes i altra documentació necessària per a il·lustrar els 
seus membres sobre els assumptes que es tractaran. 

En el cas de les convocatòries urgents, el termini mínim de 
convocatòria serà de dos dies hàbils i s’hi acompanyarà, com a mínim, 
l’ordre del dia. 

4. Els membres de la Comissió que dissenteixin del dictamen aprovat 
podran demanar que consti el seu vot en contra, o bé formular vot 
particular per a la defensa davant del Ple. 

5. Per a la vàlida constitució d'una Comissió Informativa es requereix, 
en primera convocatòria, l'assistència de dos terços, almenys, dels 
membres que la integren, titulars o suplents. El quòrum s'ha de 
mantenir durant tota la sessió. 

Si no hi ha quòrum, es podrà celebrar la sessió una hora més tard si hi 
són presents, com a mínim, la meitat més un dels seus membres. 

 
 

 

 

 

Art. C 55  Altres normes de funcionament 

En tot el que no es preveu en aquesta secció, les Comissions 
Informatives permanents i especials es regiran per les disposicions 
sobre funcionament del Ple. 
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TÍTOL PRIMER: SOBRE L’ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL DE 
L’AJUNTAMENT 

CAPÍTOL PRIMER: DELS ÒRGANS DE GOVERN MUNICIPAL 

SECCIÓ SETENA: COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 

 

 

   

Art. 56 Objecte i composició 

1. És funció de la Comissió Especial de Comptes analitzar i dictaminar 
els comptes anuals de la Corporació que hagi d’aprovar el Ple.  
 
2. La Comissió Especial de Comptes es reunirà un cop per any i serà 
convocada per l'Alcalde o el seu President. No obstant això i si es 
considera necessari, la Comissió Especial de Comptes es pot convocar 
amb caràcter extraordinari.  
 
3. Tenen dret a ser presents en la Comissió Especial de Comptes tots 
els grups municipals.  
 
4. El nombre de membres de la Comissió i la seva proporcionalitat en 
funció de la representació política, serà determinat pel Ple de la 
Corporació. 
 

 
 

 

Art. 56 Objecte i composició 

1. La Comissió Especial de Comptes serà d'existència obligatòria i es 
constituirà per acord del Ple de la Corporació, en la sessió o sessions 
dedicades a l'organització municipal, un cop produïda la renovació 
corporativa. Igualment per acord plenari podrà decidir-se que actuïn 
com a integrants de la Comissió Especial de Comptes, i en sessions 
específiques per a aquestes funcions, els membres que integren la 
Comissió Informativa estable que conegui els temes referits a 
economia i hisenda. 

2. És funció de la Comissió Especial de Comptes analitzar i dictaminar 
els comptes anuals de la Corporació. 

S’entendran per comptes generals de la Corporació els integrats per: 

a. Els de l’Ajuntament. 
b. Els dels Organismes Autònoms Municipals. 
c. Els de les Entitats Públiques Empresarials i Societats 

Mercantils de capital íntegrament municipal.  

3. La Comissió Especial de Comptes es reunirà un cop per any i serà 
convocada per l'alcalde/essa o el seu president/a. No obstant això i si 
es considera necessari, la Comissió Especial de Comptes es pot 
convocar amb caràcter extraordinari.  
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 4. A aquests efectes, el Compte General de l’Ajuntament haurà de ser 
rendit per l’alcalde o alcaldessa abans del dia 15 de maig de l’exercici 
següent al que correspongui, i la dels Organismes Autònoms, Entitats 
Públiques Empresarials i Societats Mercantils, pels seus òrgans 
competents, que l’hauran de trametre a l’Ajuntament abans d’aquesta 
data, a efectes de que per la Intervenció Municipal es sotmeti el 
Compte General a informe de la Comissió Especial de Comptes. 

La documentació haurà d'estar a disposició dels membres de la 
Comissió perquè la puguin analitzar amb quinze dies d'antelació, com a 
mínim, abans de la primera reunió. 

5. Tenen dret a ser presents en la Comissió Especial de Comptes tots 
els grups polítics municipals.  

6. El nombre de membres de la Comissió i la seva proporcionalitat en 
funció de la representació política serà determinat pel Ple de la 
Corporació. 

 

 
 

 

Art. 57  Funcionament de la Comissió Especial de Comptes 
 
1. L'Alcalde o el President de la Comissió especial de comptes l’haurà 
de convocar abans de l'aprovació per part del Ple del compte general 
de la Corporació. 
  
2. A la sessió constitutiva el President de la Comissió haurà d'aportar 
els comptes esmentats a l'art. 56 d'aquest reglament, conjuntament 
amb la documentació complementària oportuna. Aquesta documentació 
restarà a disposició dels membres de la Comissió per tal de poder-la 
analitzar. 
 
3. Els comptes i el dictamen de la Comissió Especial de Comptes 
s’exposaran al públic durant el termini de 15 dies, durant els quals, i 8 
dies més els interessats podran presentar reclamacions o 
observacions. Examinats aquests per la Comissió especial de Comptes 
i practicades per ella mateixa totes aquelles comprovacions que 
consideri adients, emetrà un nou informe i elevarà les actuacions al Ple 
per a la seva resolució. 
 

 

Art. 57  Funcionament de la Comissió Especial de Comptes 

1. L'alcalde/essa o el/la president/a de la Comissió Especial de 
Comptes l’haurà de convocar abans de l'aprovació per part del Ple del 
compte general de la Corporació.  

A aquests efectes, convocarà les sessions preparatòries que cregui 
convenients per tal que els membres de la Comissió obtinguin la 
informació necessària, per fer possible la compareixença tant dels 
membres corporatius com del personal tècnic municipal relacionat amb 
els comptes que s'analitzin, i per possibilitar un debat suficient en 
relació als comptes. El/La president/a, per mitjà de l'Alcaldia, podrà 
requerir de les dependències i serveis municipals la documentació 
complementària que estimi necessària. 
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Aquestes sessions preparatòries també s'han de convocar quan ho 
sol·liciti una cinquena part, almenys, dels membres que integren la 
Comissió. 

2. A la sessió constitutiva el/la president/a de la Comissió haurà 
d'aportar els comptes esmentats a l'art. 56 d'aquest Reglament, 
conjuntament amb la documentació complementària oportuna. Aquesta 
documentació restarà a disposició dels membres de la Comissió per tal 
de poder-la analitzar. 

3. Els comptes i el dictamen de la Comissió Especial de Comptes 
s’exposaran al públic durant el termini de 20 dies, transcorregut el qual i 
vuit dies més, els interessats podran presentar reclamacions o 
observacions. Examinats aquests per la Comissió especial de Comptes 
i practicades per ella mateixa totes aquelles comprovacions que 
consideri adients, emetrà un nou informe i elevarà les actuacions al Ple 
per a la seva resolució, abans de l’1 d’octubre. 

4. En cas de no haver-se constituït formalment la Comissió Especial de 
Comptes, aquesta s’integrarà per defecte en la Comissió Informativa 
que tingui atribuïdes les competències en matèria d’hisenda que, a 
aquests efectes, es constituirà com a Comissió Especial de Comptes, 
tant en les reunions preparatòries que es puguin convocar a instància 
del seu president/a o a petició de la cinquena part dels seus membres 
en vot ponderat, com en la reunió en la que es rendeixi definitivament 
el seu informe. 

 

 
 

 
Art. B 57  Règim de funcionament subsidiari 

Pel que fa al que no hagi estat previst expressament en aquesta 
secció, es regirà amb el que es disposa en la secció primera d'aquest 
capítol en relació amb les Comissions Informatives. 
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TÍTOL PRIMER: SOBRE L’ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL DE 
L’AJUNTAMENT 

CAPÍTOL SEGON: DELS ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ, 
ASSESSORAMENT I CONTROL 

SECCIÓ PRIMERA: ELS GRUPS MUNICIPALS 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 

Art. 60  Concepte i composició dels Grups Municipals 

1. Els Grups Polítics Municipals són les entitats que agrupen els 
Regidors d'una mateixa tendència política per tal de tenir una cohesió 
en la seva actuació municipal. 
 
2. Inicialment formen part d'un Grup Municipal els Regidors electes per 
una mateixa llista electoral, sense perjudici del dret dels Regidors de 
donar-se de baixa del respectiu Grup. Però els regidors que abandonin 
el grup format per la candidatura mitjançant la qual es van presentar a 
les eleccions locals no es podran integrar en el Grup Mixt, sinó que 
quedaran com a regidors no adscrits. Aquest precepte no serà 
aplicable en el cas de candidatures presentades amb la formula de 
coalició electoral, quan qualsevol dels partits polítics que la integren 
decideix abandonar-la. En cap cas un regidor podrà formar part en dos 
Grups al mateix temps  
 
3. En tot cas les baixes que es puguin produir en un Grup Municipal no 
seran efectives en tant que no hagin estat comunicades al portaveu 
respectiu i a l'Alcaldia. L'Alcalde en donarà compte al Ple municipal. 
 

 

 
 

 

Art. 60  Concepte i naturalesa jurídica del grup polític municipal 

1. Els grups polítics municipals són òrgans col·legiats de caràcter polític 
i necessari en l’organització municipal que agrupen els regidors i les 
regidores d'una mateixa tendència política per tal de tenir una cohesió 
en la seva actuació municipal. Tot això sense perjudici de les funcions i 
atribucions que la legislació de règim local atribueix als regidors i 
regidores a títol individual. 

2. Atesa la seva naturalesa política, les decisions adoptades en el seu 
si no tindran caràcter d’acte administratiu ni seran, en conseqüència, 
fiscalitzables per la jurisdicció contenciosa administrativa. 

Art. B 60  Composició del grup polític municipal 

1. En cada mandat corporatiu es podran constituir tants grups polítics 
municipals com llistes electorals hagin obtingut una representació 
municipal. Només el/la regidor/a o regidors/es d’una mateixa llista 
poden constituir grup polític municipal. 

En cap cas un mateix regidor o regidora pot formar part de més d’un 
grup polític municipal, ni aquests poden estar formats per regidors o 
regidores de diferent llista electoral. 
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Els/Les regidors/es que obtinguin aquesta condició amb posterioritat a 
la sessió constitutiva, hauran d’incorporar-se al grup polític municipal 
que formin els de la llista per la qual hagin estat elegits o elegides, 
mitjançant escrit adreçat a l’Alcaldia, que es presentarà en el Registre 
General de la Corporació dintre dels 5 dies hàbils següents a la presa 
de possessió del seu càrrec. En el seu defecte, i fins que no realitzin 
una opció diferent, quedaran en la situació de regidors o regidores no 
adscrits. 

2. Inicialment formen part d'un grup polític municipal els regidors i 
regidores electes per una mateixa llista electoral, sense perjudici del 
seu dret de donar-se de baixa del respectiu grup. Però els regidors i 
regidores que abandonin el grup format per la candidatura mitjançant la 
qual es van presentar a les eleccions locals no es podran integrar en el 
Grup Mixt, sinó que quedaran com a regidors/es no adscrits.  

Aquest precepte no serà aplicable en el cas de candidatures 
presentades amb la formula de coalició electoral, quan qualsevol dels 
partits polítics que la integren decideix abandonar-la. En aquest últim 
supòsit les candidatures que abandonin la coalició podran constituir 
grup propi. 

3. En tot cas, les baixes que es puguin produir en un grup polític 
municipal no seran efectives en tant que no hagin estat comunicades al 
portaveu respectiu i a l'Alcaldia. L'alcalde/essa en donarà compte al Ple 
municipal. 

4. Els/Les regidors/es no adscrits participen en les activitats de 
l’Ajuntament de manera anàloga a la resta de regidors/es, i tenen els 
deures i els drets individuals que són propis de tots els membres de la 
Corporació, inclosos els de caràcter material i econòmic. Tanmateix, no 
podran mai percebre les assignacions que s’hagin pogut establir a favor 
dels grups polítics municipals. 

Art. C 60  Constitució del grup polític municipal 

1. Els grups municipals es constitueixen mitjançant un escrit adreçat a 
l’alcalde/essa i subscrit pels tots els membres del grup que es 
presentarà en el Registre General de la Corporació en el termini de 5 
dies hàbils següents a la sessió constitutiva de la Corporació. 
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   Transcorregut aquest termini, de forma automàtica s’entendrà que el 
grup coincideix amb la llista electoral. El seu portaveu, en cas que no 
es faci menció en contra, serà el que encapçali la llista. 

2. En l’esmentat escrit es farà constar el grup polític municipal al qual 
desitja d'ésser adscrit/a i els regidors o regidores als quals designa com 
a portaveu titular i suplent d'aquest, d’entre els membres de la llista. 

En el cas que no hi hagi consens en la designació del portaveu titular i 
suplent del grup entre tots els regidors i regidores que el composin, 
s'entendran anomenats els regidors o regidores designats per la 
majoria del grup que hagin obtingut la majoria. 

En el supòsit que els regidors o regidores anomenats no s'hagin 
integrat al grup, l'Alcaldia posarà aquesta circumstància en 
coneixement dels membres del grup i del regidor o regidora designat, 
atorgant-los un termini de 5 dies per designar un altre portaveu o 
perquè el designat s'incorpori al grup. 

3. Tant la seva denominació, com els seus membres, com el seu 
portaveu, podran ser variats al llarg del mandat, mitjançant nous escrits 
en els que es compleixin idèntics requisits i procediment. 

4. De la constitució i composició dels grups polítics municipals i de les 
seves modificacions se n’haurà de donar compte al Ple, per part de 
l’Alcaldia, en la primera sessió que tingui lloc, a efectes purament 
informatius, donada l’autonomia de que gaudeixen aquests quant al 
seu funcionament intern, no donant lloc aquesta presa de coneixement 
per part del Ple a cap acte administratiu. Solament en el supòsit que els 
escrits de constitució i composició dels grups polítics municipals i els de 
les seves modificacions, vulneressin el previst en aquest Reglament, o 
en la legislació de directa aplicació, el Ple podrà adoptar el 
corresponent acord, rebutjant aquells extrems que resultin 
incompatibles amb ells, donant així lloc a un acte administratiu 
susceptible de ser impugnat davant la Jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
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Art. 61 Denominació, normes de funcionament i càrrecs dels 
grups polítics municipals 

1. Cada grup polític municipal haurà de decidir la seva denominació, 
que no podrà diferir substancialment de la de la llista electoral 
corresponent. Els casos de conflicte en la denominació dels grups 
seran resolts pel Ple municipal, i s'aplicarà, com a últim extrem, la 
mateixa denominació que la llista electoral. 

2. Cada grup haurà de nomenar el seu portaveu municipal i el seu 
president/a, si s'escau, i tindrà autonomia interna per elegir altres 
càrrecs i dotar-se de normes pròpies de funcionament. Tots aquests 
acords s’hauran de prendre per majoria simple del grup. 

3. Cap acord dels esmentats en aquest article tindrà efectes en relació 
amb l'Ajuntament fins a la seva comunicació a l'alcalde/essa. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Art. B 61  Representació 

Els grups polítics municipals actuaran representats pel seu portaveu 
que preferentment, a aquests efectes, subscriurà els documents que 
emanin d’aquests, emetrà la postura oficial del seu grup en les 
sessions plenàries i rebrà les comunicacions que es dirigeixin al grup 
polític al que representen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 61 Denominació, normes de funcionament i càrrecs dels 
Grups Municipals 

1. Cada Grup Municipal haurà de decidir la seva denominació, que no 
podrà diferir substanciosament de la llista electoral corresponent. Els 
casos de conflicte en la denominació dels grups seran resolts pel Ple 
municipal, i s'aplicarà, com a últim extrem, la mateixa denominació que 
la llista electoral. 
 
2. Cada Grup haurà de nomenar el seu portaveu municipal  i el seu 
President, si s'escau, i tindrà autonomia interna per elegir altres càrrecs 
i dotar-se de normes pròpies de funcionament. 
 
3. L'Alcalde haurà de garantir a tots els Grups Municipals la facultat de 
reunir-se en dependències municipals.   
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   Art. 63  Drets dels grups polítics municipals 

Els grups polítics municipals, representats pels seus portaveus o pel 
regidor/a que aquest/a delegui, ostentaran els drets següents: 

1. Accedir a la documentació municipal tal i com s'especifica en el 
Capítol 4 del Títol II, d'aquest Reglament, que tracta de la informació i 
participació dels regidors i regidores en el govern municipal.  

2. Rebre, abans de l’inici de cada sessió plenària, una relació dels 
assumptes urgents que es projecti sotmetre a la consideració del Ple. 

3. Rebre el recull de legislació municipal. 

4. Rebre el recull de premsa. 

5. Accedir al Butlletí Municipal i a la resta de mitjans de comunicació 
municipal per reflectir-hi les seves posicions. En tot cas, estaran 
supeditats als reglaments de funcionament d'aquests mitjans. 

L’assignació als grups polítics municipals de l’espai per a expressar la 
seva opinió al Butlletí d’Informació Municipal serà igual per a tots els 
grups municipals. 

Els grups podran cedir l’espai assignat al grup a terceres persones, 
físiques o jurídiques. 

6. Disposar d’un despatx propi per reunir-se de manera independent, 
rebre visites i guardar-hi documentació. Aquest despatx comptarà amb 
els mitjans tècnics necessaris per a desenvolupar-hi les seves funcions.  

7. Disposar de telèfon, ordinador, fax i fotocopiadora, podent compartir 
se entre tots els grups polítics municipals que no formin part del govern 
municipal aquests dos últims elements. 

8. Fer ús dels locals de la Corporació per a la celebració de reunions i/o 
sessions de treball amb associacions i altres entitats ciutadanes, 
sempre que no coincideixin amb sessions plenàries i les necessitats 
funcionals així ho permetin. 

 

 

 

Art. 63  Drets dels grups municipals 

1. Els Grups Municipals tindran accés a la documentació municipal tal i 
com s'especifica en el Capítol 4 del Títol II, d'aquest Reglament, que 
tracta de la informació i participació dels Regidors en el govern 
municipal.  
2. Tots els Grups tenen dret a accedir al Butlletí Municipal i a la resta 
de mitjans de comunicació municipal per reflectir-hi les seves posicions. 
En tot cas estaran supeditats als reglaments de funcionament d'aquests 
mitjans.  
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9. Ser convidats als actes oficials de caràcter institucional convocats 
per l’Ajuntament i els ens, organismes i empreses d’ell dependents. 

10. Disposar d’una infraestructura mínima de mitjans materials i 
personals, d’acord amb les possibilitats funcionals i pressupostàries de 
la Corporació. 

11. Participar, mitjançant representants d’aquests, en les Comissions 
Informatives i en els òrgans col·legiats de participació ciutadana. 

12. Disposar, en les dependències municipals, d’una bústia per a rebre 
tant la correspondència interior com la que provingui de l’exterior i vagi 
dirigida al grup. 

13. Legitimació activa per a impugnar els actes i acords municipals que 
els afectin com a grup, i els acords adoptats pel Ple de la Corporació 
que hagin sigut votats en contra per la totalitat de regidors i regidores 
integrats en ells. 
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Art. 65  Dotacions materials dels grups polítics municipals 

1. En la mesura de les seves possibilitats l'Ajuntament posarà a 
disposició dels grups polítics municipals els recursos necessaris per al 
desenvolupament de les seves funcions. 

Els grups polítics municipals tindran dret a percebre del pressupost de 
la Corporació una assignació econòmica mensual que els permeti fer 
front a diverses activitats, en els termes que determina l'apartat 3 de 
l'article 73 de la Llei 7/1985. 

Aquesta assignació comptarà amb un component fix, idèntic per a tots 
els grups, i un altre de variable en funció del nombre de membres de 
cada grup. 

L’assignació es farà efectiva de forma mensual i es podran demanar i 
obtenir bestretes per resolució de l’Alcaldia, previ informe de la Junta 
de Portaveus. 

Cada grup ha de portar una comptabilitat específica d’aquesta dotació, 
que s’ha de posar a disposició de la Comissió Especial de Comptes 
quan el Ple ho demani. 

2. El Ple de l’Ajuntament, a través de les bases d’execució del 
pressupost, podrà establir les normes per a l’aplicació en concret 
d’aquest article. També es tindran en compte les indicacions de la 
Federació de Municipis de Catalunya, l'Associació de Municipis de 
Catalunya i l’Associació de Municipis per la Independència pel que fa a 
les propostes de regulació d'aquests. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Art. 65  Dotacions materials dels Grups Municipals 

1. En la mesura de les seves possibilitats l'Ajuntament posarà a 
disposició dels Grups Municipals els recursos necessaris per al 
desenvolupament de les seves funcions. 
 
2. Així mateix els Grups Municipals tindran dret a una assignació 
econòmica mensual que els permeti fer front a diverses activitats, en 
els termes que determina l'apartat 3 de l'article 73 de la Llei 7/1985. 
 
3. També es tindran en compte les indicacions de la Federació de 
Municipis de Catalunya i l'Associació de Municipis de Catalunya pel que 
fa a les propostes de regulació d'aquests.  
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TÍTOL PRIMER: SOBRE L’ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL DE 
L’AJUNTAMENT 

CAPÍTOL SEGON: DELS ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ, 
ASSESSORAMENT I CONTROL 

SECCIÓ SEGONA: LA JUNTA DE PORTAVEUS 

 

 

 

  

 

Art. 67  Composició, atribució i funcions 

1. La Junta de portaveus és l'òrgan municipal constituït, sota la 
presidència de l'Alcalde, per tots els portaveus dels Grups Municipals. 
 
2. És funció de la Junta de portaveus assessorar potestativament 
l'Alcalde en qüestions relatives a l'ordre del dia de les sessions i de 
consulta en temes d'ordre i desenvolupament d'aquestes.   
 
3. També podrà estudiar i aprovar en el seu cas Declaracions, com a 
exposicions escrites de caràcter general o particular sobre un assumpte 
d'interès ciutadà, tant d'àmbit municipal com supramunicipal, a 
proposta d'un grup municipal.  
 
4. Quan aquestes declaracions siguin aprovades per unanimitat dels 
membres de la Junta de Portaveus, podran elevar-se al Ple de 
l'Ajuntament a l'efecte que siguin llegides en la sessió més propera en 
el temps després de la seva aprovació, sense que puguin ser objecte 
d'intervencions ni votacions per part dels membres de la Corporació.  
 
5. Qualsevol membre de la Junta de portaveus podrà proposar a 
l'Alcalde que la convoqui. L'Alcalde dictaminarà si l'assumpte que es 
proposa és propi de la Junta o no.  
 
6. Serà Secretari de la Junta de Portaveus el/la Secretari/ària de la 
Corporació, sense perjudici que aquest pugui delegar en un altre 
funcionari municipal. Aquest Secretari aixecarà acta dels acords, 
informes, dictàmens o recomanacions de la Junta.  
 

 

 

 

 

Art. 67  Naturalesa jurídica i composició 

La Junta de Portaveus és l'òrgan col·legiat complementari de 
l’organització municipal, de caràcter deliberant i no resolutiu, constituït 
sota la presidència de l'alcalde/essa o persona en qui delegui i els 
portaveus de tots els grups polítics municipals. 

Art. B 67  Atribucions i funcions 

És funció de la Junta de Portaveus: 

1. Assessorar l'alcalde/essa en qüestions relatives a l'ordre del dia, 
ordre i desenvolupament de les sessions plenàries de caràcter ordinari i 
extraordinari, i respecte de les de caràcter urgent, quan les 
circumstàncies que provoquin la seva urgència així ho permetin. 

2. Prendre les decisions extraordinàries a què fa referència l’article 
53.1.m) del DL 2/2003 (LMRLC). 

3. El coneixement previ dels assumptes d’especial transcendència per 
a la Corporació. 

4. Tractar assumptes d’interès general del municipi. 

5. Assessorar l'alcalde o alcaldessa a l'hora d'adoptar decisions 
extraordinàries en situacions d'emergència. 
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6. Fer declaracions, enteses com a exposicions escrites de caràcter 
general o particular, sobre algun assumpte d'interès ciutadà. 

7. Analitzar cada sis mesos el nivell d’execució dels acords presos pel 
Ple municipal. 

8. Concretar el "modus operandi" de la celebració d'un Ple de caràcter 
extraordinari i específic sobre el debat del municipi, una vegada a l'any, 
en tot allò que no quedi regulat en aquest Reglament. 

9. L’estudi, informe o consulta dels assumptes que l’alcalde o 
alcaldessa decideixi sotmetre a la seva consideració. 

10. Ésser consultada sobre les sancions als regidors i regidores que 
proposi l’Alcaldia. 

Les consideracions de la Junta de Portaveus no tindran caràcter 
preceptiu ni vinculant, ni donaran lloc a cap acte administratiu. 

Art. C 67  Règim de funcionament 

1. Serà secretari/ària de la Junta de Portaveus el/la secretari/ària de la 
Corporació, sense perjudici que aquest pugui delegar en un altre 
funcionari municipal. Aquest secretari/ària aixecarà acta dels acords, 
informes, dictàmens o recomanacions de la Junta.  

2. S'entendrà constituïda la Junta de Portaveus amb la presència de 
l'alcalde/essa o en qui delegui, el/la secretari/ària de la Junta de 
Portaveus i els portaveus o suplents que representin les tres quartes 
parts del nombre total de regidors/es municipals. 

3. Qualsevol membre de la Junta de Portaveus podrà proposar a 
l'alcalde/essa que la convoqui. L'alcalde/essa dictaminarà si l'assumpte 
que es proposa és propi de la Junta o no.  

 

 

 

 

 

 

1. S'entendrà constituïda la Junta de Portaveus amb la presència de 
l'Alcalde, el/la Secretari/ària de la Junta de Portaveus i dels portaveus 
que representin les tres quartes parts del nombre total de Regidors 
municipals. 
 
2. Serà atribució de la Junta de Portaveus concretar el "modus 
operandi" de la celebració d'un Ple de caràcter extraordinari i específic 
sobre el debat del municipi, una vegada a l'any.   
6. Fer declaracions, enteses com a exposicions escrites de caràcter 
general o particular, sobre algun assumpte d'interès ciutadà. 
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4. Amb caràcter excepcional, podran assistir a les sessions de la Junta 
de Portaveus els membres i el personal de la Corporació que l’alcalde o 
alcaldessa consideri convenient, a efectes d’informar sobre assumptes 
concrets, o quan així ho sol·licitin els altres membres quan aquests 
representin ponderadament, com a mínim, a una cinquena part dels 
membres de la Corporació. 

5. Les decisions de la Junta s’adoptaran sempre en funció del vot 
ponderat. 

Art. D 67  Convocatòria 

1. Les sessions ordinàries i extraordinàries de la Junta de Portaveus 
seran convocades per l’alcalde o alcaldessa, mitjançant citació 
efectuada pel Gabinet de l’Alcaldia, que no precisarà de cap formalitat. 

2. Es podran celebrar sessions extraordinàries quan així ho decideixi 
l’alcalde o alcaldessa, a iniciativa pròpia o a petició dels altres membres 
quan aquests representin ponderadament, com a mínim, una cinquena 
part dels membres de la Corporació. 

3. En tot cas, la Junta s’haurà de convocar, com a mínim, una vegada 
al mes. 

Art. E 67  Periodicitat de les sessions 

1. La Junta de Portaveus celebrarà les seves sessions ordinàries, amb 
caràcter mensual, dintre dels sis dies hàbils immediatament anteriors a 
la celebració de cada sessió plenària de caràcter ordinari.  

2. Celebrarà sessions extraordinàries dintre dels sis dies 
immediatament anteriors a la celebració d’una sessió plenària de 
caràcter extraordinari, a excepció que es tractés d’una sessió urgent i la 
naturalesa de la urgència no ho permetés. 
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TÍTOL SEGON: L’ESTATUT DELS MEMBRES DE LA 
CORPORACIÓ 

CAPÍTOL QUART: INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS 
REGIDORS EN EL GOVERN MUNICIPAL 

SECCIÓ PRIMERA: DRET DELS REGIDORS MUNICIPALS A LA 
INFORMACIÓ 

 

 

  

 

Art. 81  Dret general a la informació 

1. Tots els regidors i regidores tenen dret a obtenir de l'alcalde/essa, de 
la Junta de Govern Local, dels/de les presidents/es delegats/des de les 
Comissions Informatives, dels regidors o regidores delegats  o dels 
presidents o presidentes dels Organismes Autònoms Municipals, tots 
els antecedents, dades o informacions que estiguin en poder dels 
serveis de la Corporació  i resultin necessaris  per al desenvolupament 
de les seves funcions.  

També a accedir als expedients administratius, antecedents, estudis, 
informes i qualsevol altre tipus de documentació que obri en els arxius i 
dependències municipals o qualsevol organisme, entitat o empresa que 
en depengui, havent de vetllar l’alcalde o alcaldessa per facilitar 
l’exercici d’aquest dret a tots el regidors i regidores. 

És obligació dels òrgans de govern municipal la de facilitar als 
regidors/es la informació esmentada a l’apartat anterior, i respondran 
d’aquest deure davant el Ple municipal, sense perjudici de la capacitat 
de sancionar de l'alcalde/essa. 

2. El previst en el paràgraf anterior es refereix únicament i 
exclusivament als documents existents en els arxius municipals, tal i 
com aquests figuren en ells. Quan la sol·licitud impliqui l’elaboració d’un 
nou document, tal com informes, relacions, llistats o qualsevol altre de 
naturalesa anàloga, el seu termini de contestació es decidirà per 
l’Alcaldia en funció de les característiques del document a elaborar. En 
qualsevol cas, la seva expedició no es podrà demorar per un període 
superior als 2 mesos. 

 

 

 

Art. 81  Dret general a la informació 

1. Tots els Regidors tenen dret a obtenir de l'Alcalde o de la Junta de 
Govern Local tots els antecedents, dades o informacions que estiguin 
en poder dels serveis de la Corporació  i resultin necessaris  per al 
desenvolupament de la seva funció. 
 
2. La petició d'accés a les informacions s'entendrà que ha estat 
concedida per silenci administratiu en el cas que l'Alcalde o la Junta de 
Govern Local no dictin resolució o acord denegatori en el termini de 
cinc dies, a comptar des de la data de sol·licitud. 
 
3. En tot cas la denegació de l'accés a la documentació informativa 
haurà de fer-se mitjançant resolució o acord motivat. 
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Art.  82 Informació d'accés directe 

1. Els membres de la Corporació tindran accés directe als expedients 
administratius i documentació municipal, no requerint, en 
conseqüència, autorització prèvia, i el/la secretari/ària de la Corporació, 
el/la cap de servei o els funcionaris corresponents tindran l'obligació de 
facilitar la informació sense una autorització prèvia, en els casos 
següents: 

a) Quan es tracti de l'accés dels regidors o regidores amb delegacions 
o responsabilitats de gestió, a la informació pròpia de les seves 
responsabilitats. 

b) Quan es tracti de l'accés de tots els regidors i regidores a la 
informació i a la documentació pròpia dels assumptes que hagin de 
tractar els òrgans col·legiats dels quals són membres, i a les 
resolucions o als acords efectius de tots els òrgans municipals. 

c) Quan es tracti de la consulta dels llibres oficials de resolucions de 
l’Alcaldia, dels llibres d'actes del Ple, de la Junta de Govern Local, dels 
òrgans col·legiats dels organismes autònoms i dels consells 
d’administració de la societats mercantils de capital o control municipal. 

d) Quan es tracti de la consulta de Butlletins o Diaris Oficials de 
legislació, bibliografia, ordenances i reglaments municipals que es 
trobin en vigor, i estatuts reguladors dels organismes autònoms, de les 
societats mercantils de titularitat o control municipal, d'organitzacions 
supramunicipals de caràcter públic de les que l’Ajuntament formi part i 
de qualsevol altre tipus d’associació, fundació o organisme públic o 
privat, en els que intervingui l’ajuntament. 

e) Quan es tracti de l'accés dels membres de la Corporació a la 
informació o documentació de l'entitat local que sigui de lliure accés per 
als ciutadans. 

f) Quan es tracti de l'accés dels regidors/es als expedients 
administratius en els quals el regidor/a pugui tenir la condició 
d’interessat/ada, d’acord amb la legislació administrativa. 

 

 

 

 

Art.  82 Informació d'accés directe 

El/la Secretari/ària de la Corporació o el/la cap de servei corresponent 
tindran l'obligació de facilitar la informació sense una autorització prèvia 
en els casos següents: 

a. Quan es tracti de l'accés dels Regidors amb delegacions o 
responsabilitats de gestió, a la informació pròpia de les seves 
responsabilitats. 
 
b. Quan es tracti de l'accés de tots els Regidors a la informació i a la 
documentació pròpia dels assumptes que hagin de tractar els òrgans 
col·legiats dels quals són membres, i a les resolucions o als acords 
efectius de tots els òrgans municipals. 
 
c. Quan es tracti de l'accés dels membres de la Corporació a la 
informació o documentació de l'entitat local que sigui de lliure accés per 
als ciutadans. 
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2. En tots aquests supòsits, el personal al servei de la Corporació 
encarregat de la seva custòdia haurà de facilitar la seva consulta a tots 
els membres de la Corporació. 

3. El dret de lliure accés als antecedents, dades i informacions de 
manera directa, porta accessòriament el dret a l’obtenció de fotocòpies, 
o còpies en suport informàtic, si s’escau. Aquestes fotocòpies es 
lliuraran, a petició – verbal o escrita – del membre de la Corporació que 
hi estigui interessat, directament pels serveis de la Corporació i en el 
temps més breu possible, sense que excedeixi el termini de 15 dies 
hàbils. No obstant això, i quan la complexitat de la informació 
demanada així ho determini, aquest termini es podrà ampliar fins a un 
màxim de 30 dies hàbils. Aquesta determinació haurà de ser motivada 
al sol·licitant. 

4. Els membres de la Corporació tindran, prèvia autorització de 
l’Alcaldia, accés directe a les instàncies que les persones naturals o 
jurídiques presentin en el Registre General de la Corporació. 

5. Els membres de la Corporació rebran sistemàticament i sense 
necessitat d’ordre expressa, la documentació municipal següent: 

a) Pressupostos 

b) Ordenances 

c) Organigrama 

d) Acords que modifiquin el cartipàs, l’organigrama o l’organització 
municipal i la plantilla de treballadors 

e) ROM i Reglament de participació ciutadana 
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Art. 83  Procediment per sol·licitar informació 

1. La informació no esmentada en l'article anterior haurà de demanar-
se a l'Alcaldia, mitjançant escrit, a través del Registre General de la 
Corporació, en el que es faci constar la informació que es demana i es 
motivi expressament la seva necessitat per l’exercici de les seves 
funcions. L’alcalde/essa ordenarà al departament administratiu 
corresponent que hi faciliti l'accés al/a la regidor/a interessat/da. 

2. Excepte en els supòsits esmentats en l'article 82, en cap cas podrà 
facilitar-se als regidors i regidores l'accés directe a la informació sense 
l'autorització prèvia de l'alcalde/essa, tinent d'alcalde/essa, regidor/a 
delegat/da o president/a de Comissió Informativa corresponent. 
Aquesta autorització podrà ser, però, puntual o de caràcter genèric.  

3. Les sol·licituds de documentació o informació hauran de ser 
contestades en el termini màxim de quatre dies hàbils, transcorregut el 
qual s’entendrà atorgat l’accés a la informació demanada en el cas que 
l’Alcaldia o la Junta de Govern local no dictin resolució o acord 
denegatori en aquest termini. Les denegacions d’informació hauran de 
ser sempre motivades i per escrit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Art. 83  Procediment per sol·licitar informació 

1.  La informació no esmentada en l'article anterior haurà de demanar-
se a l'Alcalde, que ordenarà al departament administratiu corresponent 
que hi faciliti l'accés al regidor interessat. 
 
2. Excepte en els supòsits esmentats en l'article 83 en cap cas podrà 
facilitar-se als Regidors l'accés directe a la informació sense 
l'autorització prèvia de l'Alcalde, del Tinent d'Alcalde o del Regidor 
delegat corresponent. Aquesta autorització serà de caràcter puntual.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Art. 84  Causes de denegació de la informació 

1. L'alcalde/essa o el/la regidor/a delegat/da que rebi la sol·licitud 
esmentada en l'article precedent podrà denegar-la en els següents 
supòsits: 

a) Quan el coneixement o la difusió de la informació pugui vulnerar el 
dret a l'honor, la intimitat personal o familiar i la pròpia imatge de les 
persones. 

b) Quan es tracti de matèries afectades per la legislació general sobre 
secrets oficials, i de limitació de l'accés a les dades estadístiques. 

c) La informació que romangui sota secret sumarial. 

Per a denegar l'accés a la documentació caldrà que prèviament 
l'alcalde/essa hagi declarat la documentació matèria reservada. 

 

 

 

Art. 84  Causes de denegació de la informació 

1. L'Alcalde o Regidor delegat que rebi la sol·licitud esmentada en 
l'article precedent podrà denegar-la en els següents supòsits: 
 
a. Quan el coneixement o la difusió de la informació pugui vulnerar el 
dret constitucional a l'honor, la intimitat personal o familiar i la pròpia 
imatge de les persones. 
b. Quan es tracti de matèries referents a la seguretat ciutadana o 
protecció civil, si la publicitat de les quals pot ser negativa des de la 
perspectiva de l'alteració de l'ordre públic o de la creació d'estats 
d'inquietud a la població. 
c. Quan es tracti de matèries afectades per la legislació general sobre 
secrets oficials, i de limitació de l'accés a les dades estadístiques. 
d. La informació que romangui sota secret sumarial. 
 
2. Malgrat tot això, l'Alcalde, en els casos esmentats, podrà facilitar la 
informació que sol·liciti un regidor si aquest es compromet formalment 
a mantenir la necessària confidencialitat. 
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2.Malgrat tot això, l'alcalde/essa, en els casos esmentats, podrà facilitar 
la informació que sol·liciti un/a regidor/a si aquest/a es compromet 
formalment a mantenir la necessària confidencialitat. 

3. En tot cas, la denegació de l'accés a la documentació informativa 
haurà de fer-se mitjançant resolució o acord motivat. 

4. Contra les resolucions denegatòries que s'adoptin, els sol·licitants 
podran interposar els recursos procedents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Art. 85  Autorització i consulta de la informació sol·licitada 

1. En termes generals, la informació haurà de ser consultada a l'arxiu o 
a les dependències municipals on es trobi. Això no obstant, es podrà 
retirar la documentació sense abandonar en cap cas les dependències 
municipals, sota la responsabilitat del funcionari encarregat de la seva 
custòdia, i sempre que el regidor interessat signi un rebut per la totalitat 
de l'expedient. 
 
2. Els lliuraments de còpies es limitaran als casos esmentats quant a 
l'accés lliure dels Regidors a la informació, o en els casos 
expressament autoritzats per l'Alcalde. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Art. 85  Autorització i consulta de la informació sol·licitada 

1. En termes generals, la informació haurà de ser consultada a l'arxiu o 
a les dependències municipals on es trobi. 

Quan el volum o la complexitat de la documentació a consultar ho 
requereixi, es podrà autoritzar que la consulta es practiqui en una 
dependència municipal diferent a les anteriors i expressarà, si cal que 
hi assisteixi algun funcionari municipal per tal de completar la 
informació. Des de la Secretaria General es garantirà la localització i 
devolució de l'expedient, per a la qual cosa es remetrà a aquest 
departament l'expedient de consulta degudament ordenat abans de 
facilitar-lo al/a la regidor/a. 

Als efectes d’aquest article, s’entendrà per dependències municipals 
també el despatx i àrees de treball que la Corporació faciliti als grups 
polítics municipals. 

Aquest/a regidor/a tindrà l'obligació de retornar l'expedient o la 
documentació en un termini màxim de quaranta-vuit hores, o abans, en 
funció de les necessitats del tràmit de l'expedient en qüestió. 

2. El dret d'accés als antecedents, dades i informacions sotmeses a 
autorització, porta també com a accessori el dret a l’obtenció de 
fotocòpies, o còpies en suport informàtic, si s’escau. L’obtenció de 
fotocòpies o còpies en suport informàtic requerirà, en aquests casos, 
una petició escrita, dirigida a l’Alcaldia mitjançant el Registre General 
de la Corporació, en la qual es motivi el caràcter necessari de l’obtenció 
d’aquestes còpies per al desenvolupament de les funcions 
representatives del/de la regidor/a.  
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 Les sol·licituds de còpies hauran de ser resoltes en el termini de deu 
dies hàbils des de la data de registre de la sol·licitud, bé de forma tàcita 
mitjançant el seu lliurament, bé de forma expressa, mitjançant 
resolució, en els casos de denegació, entenent-se estimada la petició si 
no es notifica la denegació dintre de l’esmentat termini de deu dies.  

En tot cas, el lliurament de les fotocòpies o còpies digitals no podrà 
endarrerir-se més enllà dels vint dies hàbils següents a la presentació 
de la sol·licitud. La sol·licitud podrà ser denegada, motivadament, quan 
es doni qualsevol dels supòsits de l’article anterior , o quan la sol·licitud 
o sol·licituds siguin desproporcionades, havent de justificar-se en 
aquest últim cas en la resolució que el dret d’informació del regidor o 
regidora ha quedat o quedarà satisfet suficientment amb la posada a la 
seva disposició de l’original de la documentació, antecedents o 
informació durant un temps raonable. 

Contra les resolucions denegatòries que s’adoptin, els sol·licitants 
podran interposar els recursos procedents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Art. 86  El dret a la participació política 

Tots els regidors i regidores tindran dret a la participació política, 
estenent-se aquesta, sens perjudici d’allò reconegut en aquest 
Reglament i en les lleis, als àmbits següents: 

1. Dret a formar part d’un grup polític municipal en els termes establerts 
en aquest Reglament. 

El dret a formar part d'un grup polític municipal es perdrà pel mer fet 
d'abandonar durant el mandat el grup polític format per la candidatura 
per la qual el regidor o regidora s'hagués presentat a les eleccions, 
excepte que es tracti de candidatures presentades amb la fórmula de 
coalició electoral, quan algun dels partits polítics que la integren 
decideix abandonar-la. 

 

 

 

 

Art. 86  El dret a la participació 

1. Tots els Regidors tindran dret a participar en els òrgans de 
l'Ajuntament en els termes esmentats en el títol I d'aquest Reglament, 
especialment pel que fa a la participació en el Ple municipal i en les 
comissions informatives. 
 
2. La participació en un òrgan municipal inclourà l'assistència a les 
sessions, el dret a intervenir-hi i el de manifestar-se i deixar constància 
de la seva opinió en relació a les qüestions que siguin objecte de debat. 
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2. Dret a ser convocat i assistir a les sessions dels òrgans municipals 
dels quals formin part, prenent part activa en elles, mitjançant l’exercici 
del dret de vot i de la seva participació en les deliberacions. 

Aquest dret inclourà, a la vegada, el dret a sol·licitar la celebració de les 
sessions ordinàries del Ple, d’acord amb el règim de sessions establert, 
i el de sol·licitar la celebració de sessions extraordinàries, juntament 
amb altres membres de la Corporació, així com el dret a plantejar precs 
i preguntes i el dret a presentar mocions al ple o a proposar la inclusió 
d’assumptes en el seu ordre del dia. 

L’exercici d’aquest dret es desenvoluparà en els termes previstos per 
aquest Reglament i, quan així s’estableixi en ell, a través dels 
portaveus dels grups polítics municipals en els que es trobin integrats 
excepte en el supòsit de regidors o regidores no adscrits. 

3. Dret a participar a les Comissions Informatives i altres òrgans 
complementaris de la Corporació, en els termes previstos en les lleis i 
en aquest Reglament. 

4. Dret a impugnar els acords i disposicions municipals, sempre que 
hagin votat en la seva contra i aquests incorrin en una infracció de 
l’ordenament jurídic. 

5. Dret a controlar i fiscalitzar, a través del Ple, l’actuació dels òrgans 
de govern, en els termes previstos en aquest Reglament. 

6. Dret a la informació en els termes previstos en els articles següents. 

7. Dret a subscriure una moció de censura de l'alcalde o alcaldessa 
durant el seu mandat, d'acord amb el que preveu aquest Reglament i 
les lleis. 

8. Dret a expressar la seva opinió. 

9. Dret de participació en els mitjans de comunicació de titularitat 
municipal, en els termes previstos en aquest Reglament. 
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TÍTOL TERCER: LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA  

CAPÍTOL SEGON: LA INFORMACIÓ CIUTADANA 

SECCIÓ PRIMERA: LA INFORMACIÓ MUNICIPAL 

 

  

 

Art. 90  L'obligació municipal d'informar 

L'Ajuntament, com a canal directe de participació ciutadana en els 
assumptes públics, reconeix el dret de participació de tots els veïns i 
veïnes i es compromet a facilitar, en termes generals, una informació 
àmplia, puntual i objectiva sobre els assumptes i les activitats 
municipals a través dels mitjans següents: 

1. L'Oficina d'Informació Ciutadana, on la ciutadania podrà consultar 
tota la documentació que estigui sotmesa a informació pública o 
publicada en el tauler d'anuncis i obtenir tota la informació relacionada 
amb els diferents serveis municipals, activitats culturals, esportives, 
socials, etc., i aquella referent als equipaments i serveis de la ciutat. 

2. El tauler d'anuncis de la Corporació, en el qual s'exposaran les actes 
i les decisions preses pels òrgans de govern col·legiats de la 
Corporació i les decisions dels altres òrgans de govern que siguin 
d'interès general. També s'hi exposaran les convocatòries de les 
sessions dels òrgans municipals a les quals la ciutadania hi pugui 
assistir o participar com a públic. 

Complementàriament, es publicaran per mitjans telemàtics els 
continguts actualitzats dels instruments d’ordenació territorial, 
urbanístics i de gestió urbanística en vigor o en tràmit, els anuncis 
d’informació pública o de qualsevol altre acte de tramitació de caràcter 
rellevant. 

 

 

 

 

Art. 90  L'obligació municipal d'informar 

L'Ajuntament facilitarà, en termes generals, una informació àmplia, 
puntual i objectiva sobre els assumptes i les activitats municipals a 
través de mitjans com els taulers d'anuncis de la Corporació, els 
mitjans de comunicació municipals o privats, i informacions puntuals a 
través de conferències, intervencions públiques, exposicions, 
publicacions, memòries, anuncis o d'altres. Igualment l'Ajuntament 
recollirà l'opinió dels veïns i de les entitats mitjançant campanyes 
d'informació, debats, consultes, enquestes, etc. 
 
A les dependències de la Casa de la Vila hi haurà una oficina municipal 
d'informació, atenció al públic i registre de documents. 
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3.  Els mitjans municipals d'informació pública o els que rebin un suport 
qualificat de l'Ajuntament, en els quals es procurarà que hi hagi suficients 
espais dedicats al tractament dels afers municipals. 

En qualsevol cas, el Butlletí d’Informació Municipal o l’apartat corresponent 
de la seu electrònica de l’Ajuntament de Calafell, que ha d’estar en constant 
actualització, l’Emissora Municipal de Radio i altres mitjans de comunicació 
municipals o privats. 

4. L’organització d’actes públics. 

5. L’edició de cartells i bans. 

6. Les informacions puntuals a través de conferències o intervencions 
públiques, exposicions, anuncis o d'altres, que promourà l'Ajuntament sobre 
els temes que puguin tenir un interès rellevant per als ciutadans en general o 
per a col·lectius específics. 

7. Els contactes directes i per escrit amb els diferents corresponsals de 
premsa. 

8. La convocatòria periòdica de processos de participació ciutadana en la 
determinació dels projectes de ciutat a desenvolupar a curt i mitjà termini. 

De forma especial, la realització de processos de consulta ciutadana als veïns i 
veïnes afectats per projectes municipals d'obres que es corresponguin amb 
l'àmbit d'actuació, per part del Departament o en el seu cas, societat 
municipal que sigui responsable d'aquestes. 

9. Una eina de participació múltiple de nova creació que permeti 
l'aproximació i coneixement dels processos de gestió municipal, canalitzi les 
queixes i suggeriments i faciliti la consulta, per tal de conèixer la valoració de 
la ciutadania respecte del conjunt dels serveis municipals, donant prioritat als 
més universals i als de major proximitat. Aquest instrument de participació es 
vincularà a la potenciació de l'ús i coneixement de les tecnologies de la 
informació i la comunicació. 

10. Campanyes d'informació, debats, consultes, enquestes, etc., a fi de 
conèixer l’opinió del veïnat. 

 

 

 

70 
 



                                                 ROM 2004                                                                                       Proposta CUP 
 
  

 
Art. B 90  Objectivitat en la informació municipal 

Els òrgans de govern municipal que promoguin o siguin els 
responsables de publicacions periòdiques d'informació municipal 
vetllaran perquè quedin suficientment reflectits els punts de vista 
expressats per l'oposició sobre els temes objecte de la informació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Art. C 90  L’Oficina d’Atenció a la Ciutadania 

A efectes de facilitar l’exercici dels drets d’informació ciutadana, en 
l’organització municipal existirà una Oficina d’Atenció a la Ciutadania a 
cadascun dels tres nuclis de població, que servirà de canal de totes les 
peticions, reclamacions i iniciatives, que els ciutadans i ciutadanes 
dirigeixin a l’Ajuntament. 

L’Oficina d’Atenció a la Ciutadania tindrà com a missió la de facilitar a 
tots els ciutadans i ciutadanes que ho demandin informació sobre els 
requisits i documents a presentar i les vies procedimentals a seguir en 
relació amb les sol·licituds que aquests desitgin realitzar a l’Ajuntament. 
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TÍTOL TERCER: LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA  

CAPÍTOL SEGON: LA INFORMACIÓ CIUTADANA 

SECCIÓ TERCERA: CONSULTA I ACCÉS DELS CIUTADANS A LA 
INFORMACIÓ MUNICIPAL 

 

  

 

Art. 94  Dret general a accedir a la documentació 

Tots els ciutadans i ciutadanes tenen dret a accedir a la documentació 
municipal que tingui la consideració de pública o a la que hi estiguin 
directament i legítimament interessats i obtenir-ne còpies i 
certificacions, en els termes esmentats en els articles que segueixen. 

1. Els ciutadans i ciutadanes tenen dret a consultar els registres i els 
documents que, formant part d'un expedient, es trobin als arxius i a les 
dependències administratives, sigui quina sigui la seva manera 
d'expressió, gràfica, sonora o en imatges, o el tipus de suport material 
en què figurin, sempre que aquests expedients corresponguin a 
procediments acabats en la data de la sol·licitud. 

2. Si la documentació formés part d'un expedient en tramitació, el dret 
de consulta i de presentació d'escrits referents al seu contingut 
s'exercirà d'acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de bases 
del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 

3. La consulta es pot estendre també a la documentació que, sense 
formar part de l'expedient específic, tingui la condició de pública o 
històrica. 

 

 

 

 

 

 

Art. 94  Dret general a accedir a la documentació 

Tots els ciutadans tenen dret a accedir a la documentació municipal 
que tingui la consideració de pública o a la que hi estiguin directament i 
legítimament interessats i obtenir-ne còpies i certificacions, en els 
termes esmentats en els articles que segueixen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
72 

 



                                                 ROM 2004                                                                                       Proposta CUP 
 
 

   
Art. 95  Procediment per a obtenir l'accés a la documentació 

1. La documentació relativa als acords o les resolucions efectives dels 
òrgans de govern municipal serà sol·licitada directament al/la 
secretari/ària de la Corporació. En la resta dels casos la informació se 
sol·licitarà a l'alcalde/essa, tinents d'alcalde o regidors/es delegats/des. 
Les esmentades autoritats podran autoritzar genèricament el personal 
de la Corporació a lliurar als ciutadans i ciutadanes la documentació al 
seu càrrec. 

2. Sol·licitada la consulta, aquesta s'autoritzarà sempre que el/la 
sol·licitant acrediti la seva condició d'interessat/da o la documentació 
tingui el caràcter de pública.  

3. L'eventual denegació de la sol·licitud ha de ser motivada i justificada 
en alguns dels supòsits esmentats expressament en la legislació 
aplicable o en aquest reglament. 

4. L'obtenció de certificats i còpies es regirà pel que s'estableix en els 
preceptes precedents, i restarà sotmesa a les taxes que corresponguin. 
Això no obstant, les còpies es podran sol·licitar en format digital. En 
aquest cas, seran gratuïtes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Art. 95  Procediment per a obtenir l'accés a la documentació 

1. La documentació relativa als acords o les resolucions efectives dels 
òrgans de govern municipal serà sol·licitada directament al/la 
Secretari/ària de la Corporació. En la resta dels casos la informació se 
sol·licitarà a l'Alcalde, Tinents d'Alcalde o Regidors delegats. Les 
esmentades autoritats podran autoritzar genèricament el personal de la 
Corporació a lliurar als ciutadans la documentació al seu càrrec. 
 
2. Sol·licitada la consulta, aquesta s'autoritzarà sempre que el 
sol·licitant acrediti la seva condició d'interessat o la documentació tingui 
el caràcter de pública.  
 
3. L'eventual denegació de la sol·licitud ha de ser motivada i justificada 
en alguns dels supòsits esmentats expressament en la legislació 
aplicable o en aquest reglament. 
 
4. L'obtenció de certificats i còpies es regirà pel que s'estableix als 
preceptes precedents, i restarà sotmesa a les taxes que corresponguin. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Art. 96 Documentació de lliure accés 

L’Ajuntament facilitarà a tots els ciutadans i ciutadanes l’accés lliure i 
directe a: 

1. La documentació històrica que es trobi en l'arxiu central de 
l'Ajuntament o en altres arxius definitius municipals.  

2. Els llibres oficials d’actes del Ple, de la Junta de Govern Local i dels 
de Resolucions de l’Alcaldia.  

3. Els llibres d’actes i resolucions dels Organismes Autònoms i les 
empreses de capital íntegrament municipal. 

4. Els reglaments, ordenances i normes municipals. 

 

 

 

 

Art. 96 Documentació de lliure accés 

1. L'accés a la documentació històrica que es trobi en l'arxiu central de 
l'Ajuntament, o a altres arxius definitius municipals, serà autoritzada 
sense més limitació que la que es pugui establir en la legislació de 
desenvolupament de l'art. 105 de la Constitució espanyola.  
 
2. Així mateix els ciutadans tindran dret, en tot cas, a accedir a la 
informació i documentació que els afecti directament i personalment, 
salvant en qualsevol cas els drets de tercers. 
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 5. Còpies dels plans urbanístics, dels instruments que els executin i 
dels convenis urbanístics. 

6. La informació i documentació que els afecti directament i 
personalment, salvant en qualsevol cas els drets de tercers. 

Aquest accés directe implicarà el dret a l’obtenció de certificacions i 
còpies d’aquests, si bé, en relació amb els acords municipals, tindran 
que tenir la condició d’interessats quan afectin a procediments que no 
tinguin la condició d’acabats, i en els demés supòsits, segons el previst 
per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 

El dret a l’obtenció de certificacions o còpies, requerirà la petició, per 
escrit, d’aquestes, en els termes previstos en la legislació de règim 
jurídic i de procediment administratiu comú. 
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TÍTOL TERCER: LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA  

CAPÍTOL TERCER: LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN ELS 
ÒRGANS MUNICIPALS   

 

Art. 98  Contingut general del dret de participació 

1. La participació dels ciutadans i ciutadanes en el govern municipal es 
podrà articular a través de l'exercici del dret de petició, proposta o 
intervenció oral, entre altres, en els termes que s'esmenten en els 
articles que segueixen. 

2. L’Ajuntament, per aconseguir una àmplia participació ciutadana, 
tendirà, en la seva activitat, a la consecució dels objectius següents: 

a) Facilitar al conjunt dels ciutadans i ciutadanes la més àmplia 
informació sobre la seva activitat, obres i serveis. 

b) Promoure i canalitzar la participació dels veïns i veïnes en les 
qüestions públiques i comuns del municipi, respectant les facultats de 
decisió que corresponen als diferents òrgans municipals. 

c) Acostar la gestió municipal als ciutadans i ciutadanes, garantint 
l’equilibri i la solidaritat entre els diversos barris i sectors de la vila. 

d) Fomentar la vida associativa i la iniciativa de la societat civil de 
Calafell. 

e) Fomentar la corresponsabilització en el govern del municipi per part 
dels òrgans municipals corresponents, generant instruments de 
participació per tal d'aprofundir en la cultura del compromís i la 
implicació ciutadana entorn a la gestió municipal. 

 

 

 

 

 

Art. 98  Contingut general del dret de participació 

La participació dels ciutadans en el govern municipal es podrà articular 
a través de l'exercici del dret de petició, proposta o intervenció oral, en 
els termes que s'esmenten en els articles que segueixen. 
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 Art. 99  El dret de petició 

1. Tots els ciutadans i ciutadanes tenen dret a adreçar-se a qualsevol 
autoritat o òrgan municipal per exercir el dret de petició, tant 
d'aclariments com d'actuacions municipals. La petició es cursarà 
necessàriament per escrit mitjançant el Registre General de la 
Corporació, i serà contestada en els terminis previstos en la legislació 
general i, en qualsevol cas, en el termini màxim d’un mes. 

2. En el cas que la petició faci referència a qüestions de la competència 
d'altres òrgans o administracions, el destinatari/ària l'adreçarà a qui 
correspongui, informant al peticionari/ària del camí que ha seguit la 
seva petició.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Art. 99  El dret de petició 

1. Tots els ciutadans tenen dret a adreçar-se a qualsevol autoritat o 
òrgan municipal per exercir el dret de petició tant d'aclariments com 
d'actuacions municipals. La petició es cursarà necessàriament per 
escrit, i serà contestada en els terminis previstos en la legislació 
general. 
 
2. En el cas que la petició faci referència a qüestions de la competència 
d'altres òrgans o administracions, el destinatari l'adreçarà a qui 
correspongui, informant al peticionari del camí que ha seguit la seva 
petició.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Art. 100  El dret de proposta 

1. Tots els ciutadans i ciutadanes tenen el dret de formular a les 
autoritats o als organismes municipals propostes d'actuació relatives a 
matèries de competència municipal o d'interès local. El destinatari de la 
proposta informarà al seu signatari/ària del curs que li pensa donar.  

2. En el cas que la proposta esdevingui objecte de tractament en algun 
òrgan col·legiat municipal, el/la secretari/ària del Consistori, en el 
termini màxim de 15 dies naturals, trametrà una còpia de la part 
corresponent de l'acta de la sessió a la persona o persones que han fet 
la proposta. Així mateix, es podrà requerir la presència del seu autor 
perquè l’expliqui i la defensi. 

3. La proposta podrà ésser incorporada a l’ordre del dia per iniciativa de 
l’alcalde/essa o d’una cinquena part dels regidors/es de la corporació. 
En el cas que la proposta no sigui acceptada, la denegació ha de ser 
motivada i comunicada oficialment a la persona interessada. 

 

 

 

 

 

Art. 100  El dret de proposta 

1. Tots els ciutadans tenen el dret de formular a les autoritats o als 
organismes municipals propostes d'actuació relatives a matèries de 
competència municipal o d'interès local. El destinatari de la proposta 
informarà al seu signatari del curs que li pensa donar.  
 
2. En el cas que la proposta esdevingui objecte de tractament en algun 
òrgan col·legiat municipal, el Secretari corresponent trametrà una còpia 
de la part corresponent de l'acta de la sessió al proposant. 
 
3. Correspondrà a l'Alcalde decidir si la proposta s'ha d'incloure o no en 
l'ordre del dia. 
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Art. B 100 La iniciativa ciutadana 

1. La iniciativa ciutadana és aquella forma de participació per la qual els 
ciutadans i ciutadanes sol·liciten a l'Ajuntament que realitzi una 
determinada activitat de competència i interès públic municipal, per a la 
qual cosa aporten mitjans econòmics, béns, drets o treball personal. 

2. Qualsevol persona o grup de persones físiques o jurídiques podrà 
plantejar una iniciativa ciutadana. Rebuda la iniciativa a l'Ajuntament, 
se n'estudiarà la viabilitat tècnica i pressupostària i se sotmetrà a la 
consideració de l'òrgan competent. Si aquest estima convenient la 
iniciativa, l'aprovarà. 

3. La resolució serà discrecional i atendrà principalment l'interès públic 
que pugui tenir i les aportacions que realitzin els ciutadans i ciutadanes. 

4. Totes les iniciatives plantejades seran contestades i justificada la 
seva resolució en el termini de quinze dies. 

5. L'aprovació d'una iniciativa ciutadana podrà comportar la 
formalització d'un conveni entre l'Ajuntament i les persones o entitats 
peticionàries, en el qual es concretaran els compromisos, les 
obligacions i les responsabilitats que corresponen a cada part, i el 
contingut precís de l'actuació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Art. 101  Participació en el Ple 

1. Després de les sessions ordinàries del ple, l'Alcalde declararà closa 
oficialment la sessió i obrirà el corresponent torn de paraules del públic.  

Els ciutadans i ciutadanes o les entitats que vulguin intervenir en les 
sessions del Ple ho faran tot sol·licitant la paraula en el moment en què 
el president obri el torn de paraules al públic i tindran dret a que 
aquestes es debatin i contestin. 

Alternativament, es poden formular precs i preguntes per escrit. 
Aquestes es remetran al Registre General de la Corporació, com a 
mínim 24 hores abans de la celebració del Ple, i la persona tindrà dret a 
exposar-les o ampliar-les oralment. 

 

 

 

Art. 101  Els precs i preguntes al ple 

1. Després de les sessions ordinàries del ple, l'Alcalde declararà closa 
oficialment la sessió, i obrirà el corresponent torn de paraules del 
públic.  

2. Els ciutadans o les entitats que vulguin intervenir en les sessions del 
Ple ho faran tot sol·licitant la paraula en el moment en què el president 
obri el torn de paraules al públic. 

 

 

 

 

 

 

77 
 



                                                 ROM 2004                                                                                       Proposta CUP 
 
  

 
2. Les entitats i associacions tenen dret a presentar mocions al Ple que 
afectin el seu àmbit de treball o la seva funció social estatutària. 

Aquelles entitats que vulguin presentar una moció per debatre al ple 
municipal caldrà que ho comuniquin a través d’una instància al registre 
municipal, amb el contingut de la moció, fins a 24 hores abans de la 
convocatòria de la Comissió Informativa municipal corresponent, la qual 
podrà resoldre incorporar-la a l’ordre del dia del Ple quan així ho votin 
una cinquena part dels regidors/es. 

La defensa anirà a càrrec de l'entitat, posteriorment es faran les 
corresponents deliberacions per part dels grups municipals i l'entitat 
tindrà un torn de rèplica abans de la votació de la proposta. El sistema 
de deliberació i els temps d’intervenció seran els mateixos d’aplicació 
que en el cas de les mocions dels grups municipals al Ple. 
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TÍTOL TERCER: LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

CAPTÍTOL TERCER: LA PARTICIPACIÓ DELS CIUTADANS EN ELS 
ÒRGANS MUNICIPALS 

SECCIÓ PRIMERA: L’AUDIÈNCIA PÚBLICA 

 

 

  

 

Art. B 101  Audiència pública 

1. Els ciutadans i ciutadanes tenen dret a proposar a l’Ajuntament la 
celebració d’actes públics de caràcter informatiu o l’adopció de 
determinats acords. 

Per a fer efectiu aquest dret, l’alcalde o alcaldessa, a instància dels 
interessats/des, convocarà audiència pública d’acord amb les normes 
que s’assenyalen a continuació. 

2. L’audiència pública pot ser convocada també d’ofici. Una vegada a 
l’any, l’Ajuntament ho farà per informar sobre les Ordenances Fiscals, 
el Pressupost i el Programa d’Actuació Municipal. 

3. Les audiències públiques poden versar sobre qualsevol matèria de 
competència municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Art. C 101  Requisits per a sol·licitar l’audiència pública 

1. Podran sol·licitar audiència pública un nombre mínim de tres entitats 
ciutadanes degudament registrades, que puguin acreditar conjuntament 
un mínim de 100 socis. 

2. També podran sol·licitar-la un mínim de 200 veïns i veïnes de 
Calafell majors de 16 anys, a través del corresponent plec de 
signatures, en el qual hi constarà nom, domicili i DNI. Les 
comunicacions de l’Ajuntament es faran al primer signant. 
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 Art. D 101  Procediment de convocatòria de l’audiència pública 

1. Les audiències públiques seran convocades per l’alcalde o 
alcaldessa i presidides per ell, o pel regidor o regidora municipal en qui 
delegui, i han de ser convocades amb una antelació mínima d’un mes 
abans de la seva celebració. 

2. L’Ajuntament determinarà el lloc i les altres particularitats i 
condicions per a la seva celebració. 

3. Els/Les sol·licitants hauran de rebre acta de la sessió en el termini 
dels 30 dies següents a la seva celebració. 

4. En el cas que l’objecte de l’audiència pública fos una proposta 
d’adopció d’acords municipals, l’expedient passarà al primer Ple 
municipal que tingui lloc, i haurà de ser sotmès a votació. 
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TÍTOL TERCER: LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

CAPÍTOL QUART. LA PARTICIPACIÓ DE LES ENTITATS CIUTADANES I 
EL REGISTRE D'ENTITATS 

SECCIÓ PRIMERA: LA PARTICIPACIÓ DE LES ENTITATS CIUTADANES 

 

  

 

Art.102  La iniciativa popular 

Els veïns i veïnes que gaudeixin del dret de sufragi actiu a les eleccions 
municipals podran exercir la iniciativa popular, presentant propostes 
d'acord o actuacions o projectes de reglaments en matèria de 
competència municipal. Les esmentades iniciatives s'hauran de 
subscriure per un 10% dels veïns i veïnes del municipi de Calafell. 
Aquest percentatge es modificarà d’acord amb la llei i d’acord amb el 
volum de població del municipi de Calafell. 

Seran sotmeses a debat i a votació en el Ple, sens perjudici que puguin 
ser resoltes per l'òrgan competent per raó de la matèria. En tot cas, es 
requerirà el previ informe de legalitat del/de la secretari/ària de 
l'Ajuntament, així com l'informe del/de la interventor/a quan la iniciativa 
afecti drets i obligacions de contingut econòmic de l'Ajuntament. Les 
iniciatives populars podran incorporar una proposta de consulta popular 
local, que serà tramitada d'acord amb el procediment previst al Títol 
XIV, Capítol IV del DL 2/2003; la llei del Parlament de Catalunya 
4/2010, de 17 de març, de consultes populars via referèndum; i altra 
normativa aplicable. 

 

 

 

 

 

 

 

Art.102 La iniciativa popular 

Els veïns que gaudeixin del dret de sufragi actiu a les eleccions 
municipals podran exercir la iniciativa popular, presentant propostes 
d'acord o actuacions o projectes de reglaments en matèria de 
competència municipal. Les esmentades iniciatives s'hauran de 
subscriure per un 15% dels veïns del municipi de Calafell. Aquest 
percentatge es modificarà d’acord amb la llei i d’acord amb el volum de 
població del municipi de Calafell. 

Seran sotmeses a debat i a votació en el Ple, sens perjudici que puguin 
ser resoltes per l'òrgan competent per raó de la matèria. En tot cas, es 
requerirà el previ informe de legalitat del secretari de l'ajuntament, així 
com l'informe de l'interventor quan la iniciativa afecti drets i obligacions 
de contingut econòmic de l'Ajuntament. Les iniciatives populars podran 
incorporar una proposta de consulta popular local, que serà tramitada 
d'acord amb el procediment previst a l'article 71 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les bases de règim local. 
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Art. 103  Les entitats ciutadanes 

L’Ajuntament reconeix i garanteix el dret de participació en els 
assumptes públics municipals de totes les entitats ciutadanes i 
associacions constituïdes per a la defensa dels interessos generals o 
sectorials dels veïns i veïnes. 

Les entitats ciutadanes tindran, en els termes que s'estableixen en la 
legislació vigent i en aquest Reglament, els drets següents: 

a) Rebre subvencions municipals i altres ajuts públics, d’acord amb les 
previsions pressupostàries i amb el procediment de concessió establert 
legalment i reglamentàriament. 

b) Utilitzar mitjans públics municipals, béns públics, locals, mitjans de 
comunicació i altres de naturalesa anàloga. 

c) Rebre el Butlletí d’Informació Municipal i qualsevol altra publicació 
d’edició municipal. 

d) Ser informades dels afers i de les iniciatives municipals que els 
puguin interessar. 

e) Ser consultades abans d'adoptar acords de rellevància que puguin 
afectar els seus sectors d'activitat o influència. 

f) Elevar propostes d’actuació a l’Ajuntament sobre assumptes de 
competència municipal. 

g) Participar en els òrgans municipals i de participació, en els termes 
que s'estableixin en aquest reglament. 

h) Exercir les accions necessàries per a la defensa dels interessos 
municipals, en els termes previstos per l’article 175 del Decret 
Legislatiu 2/2003 (LMRLC). 

i) Els demés drets reconeguts en aquest Reglament a favor dels 
ciutadans i ciutadanes, quan siguin susceptibles d’exercici associat o 
col·lectiu. 

 

 

 

 

Art. 103  Les entitats ciutadanes 

Les entitats ciutadanes tindran, en els termes que s'estableixen en la 
legislació vigent i en aquest Reglament, els drets següents: 

a. Rebre ajuts econòmics i usar els mitjans públics municipals. 
 
b. Ser informades dels afers i de les iniciatives municipals que els 
puguin interessar. 
 
c. Ser consultades abans d'adoptar acords de rellevància que puguin 
afectar els seus sectors d'activitat o influència. 
 
d. Participar en els òrgans municipals, en els termes que s'estableixin 
en aquest reglament. 
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 Art. 104   Requeriments generals i criteris per a accedir als ajuts 
municipals 

1. Serà requeriment previ a la percepció de qualsevol ajut de 
l'Ajuntament que l'entitat en qüestió estigui inscrita en el registre 
d'entitats que es regula en aquest Reglament. 

2. Els criteris de distribució s'establiran en funció de la representativitat 
de les entitats, grau d'interès o utilitat ciutadana, capacitat econòmica i 
ajuts que reben d'altres instàncies. 

3. La percepció de subvencions i ajuts econòmics amb càrrec als fons 
municipals donarà lloc a la instrucció d’un expedient administratiu per 
part del Departament municipal corresponent, i es subjectarà a 
l’Ordenança municipal de subvencions de l’Ajuntament de Calafell. 

 

 

 

 

 
 

 

Art. 104   Requeriments generals i criteris per a accedir als ajuts 
municipals 

1. Serà requeriment previ a la percepció de qualsevol ajut de 
l'Ajuntament que l'entitat en qüestió estigui inscrita en el registre 
d'entitats que es regula en aquest reglament. 
 
2. Els criteris de distribució s'establiran en funció de la representativitat 
de les entitats, grau d'interès o utilitat ciutadana, capacitat econòmica i 
ajuts que reben d'altres instàncies. 
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TÍTOL TERCER: LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

CAPÍTOL QUART. LA PARTICIPACIÓ DE LES ENTITATS CIUTADANES I 
EL REGISTRE D'ENTITATS 

SECCIÓ SEGONA: EL REGISTRE D’ENTITATS CIUTADANES 

  

 

Art. 110  Entitats que poden ser inscrites en el Registre 

1. Seran considerades entitats ciutadanes inscribibles en el registre 
totes aquelles que no tinguin ànim de lucre, que estiguin radicades al 
municipi i que tinguin per objecte el foment o la millora dels interessos 
específics o generals dels ciutadans i ciutadanes, especialment les 
associacions de veïns i veïnes, les de pares i mares d'alumnes, les 
entitats culturals, les esportives, les recreatives, les associacions de 
joves, les sindicals, empresarials, professionals, religioses, 
ideològiques o polítiques, i qualsevol altra de similar. 

No obstant l’anterior, també es podran inscriure altres entitats d’àmbit 
supramunicipal, legalment constituïdes, encara que no tinguin el seu 
domicili social en aquest municipi, quan realitzin activitats en defensa, 
foment o millora dels interessos generals o sectorials dels veïns i 
veïnes. 

2. En cap cas s'acceptarà la inscripció d'entitats que es regeixin per 
normes antidemocràtiques, o les que emprin mitjans violents per a la 
consecució dels seus fins. 

 

 

 

 

 
 

 

Art. 110  Entitats que poden ser inscrites en el Registre 

1. Seran considerades entitats ciutadanes inscribibles en el registre 
totes aquelles que no tinguin ànim de lucre, que estiguin radicades al 
municipi i que tinguin per objecte el foment o la millora dels interessos 
específics o generals dels ciutadans i ciutadanes, especialment, les 
associacions de veïns, les de pares i mares d'alumnes, les entitats 
culturals, les esportives, les recreatives, les associacions de joves, les 
sindicals, empresarials, professionals, religioses, ideològiques o 
polítiques, i qualsevol altra de similar. 
 
2. En cap cas s'acceptarà la inscripció d'entitats l'objectiu de les quals 
sigui anticonstitucional, les que es regeixin per normes 
antidemocràtiques, o les que emprin mitjans violents per a la 
consecució dels seus fins. 
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Art. 111  Conformació del Registre d'Entitats 

1. El Registre d'entitats ciutadanes serà portat per Secretaria, en un 
llibre de fitxes, en cadascuna  de les quals s'anotaran les dades més 
rellevants que les caracteritzin, com també les modificacions que es 
vagin produint al llarg del temps i els ajuts municipals que es prestin a 
cada entitat. 

2. Les dades contingudes en el registre d'entitats seran públiques. 

3. Tanmateix es pot establir que el registre el porti l'àrea o el 
departament de participació ciutadana, si existeix específicament. 

 

 

 

 

 
 

 

Art. 111  Conformació del Registre d'Entitats 

1. El Registre d'entitats ciutadanes serà portat per Secretaria, en un 
llibre de fitxes, en cadascuna  de les quals s'anotaran les dades més 
rellevants que les caracteritzin, com també les modificacions que es 
vagin produint al llarg del temps i els ajuts municipals que es prestin a 
cada entitat. 
 
2. Les dades contingudes en el registre d'entitats seran públiques. 
. 

 

 

 

 

 
 

 

Art. 112   Procediment per a la inscripció 

1. Les inscripcions es faran a sol·licitud de les entitats interessades, 
presentada al Registre General d’aquest Ajuntament, les quals hauran 
d'aportar en qualsevol cas la següent documentació: 

a) Els estatuts de l'entitat. 
b) El número d'inscripció en el registre General d'associacions, o 
qualsevol altre que sigui preceptiu, o certificació de presentació de la 
sol·licitud d’inscripció a l’esmentat Registre. 
c) Nom, cognoms i DNI de les persones que integren la Junta de 
l’entitat o que ocupen càrrecs directius. 
d) Seu social de l'entitat. 
e) Número d’Identificació Fiscal. 
f) El pressupost de l'any en curs. 
g) El programa d'activitats per a l'any en curs. 
h) Certificació del nombre de socis que té l'entitat. 
 
2. En el termini dels quinze dies naturals següents a la recepció de la 
sol·licitud d'inscripció, degudament acompanyada de les dades 
anteriorment esmentades, l'alcalde/essa notificarà a l'entitat la seva 
inscripció, moment a partir del qual es considerarà donada d’alta en ell 
a tots els efectes.  

            
         

          
     

Art. 112   Procediment per a la inscripció 

1. Les inscripcions es faran a sol·licitud de les entitats interessades, les 
quals hauran d'aportar en qualsevol cas la següent documentació: 
 
a. Els estatuts de l'entitat 
b. El número d'inscripció en el registre General d'associacions o similar 
c. El nom de les persones que ocupen càrrecs directius 
d. Seu social de l'entitat 
e. El pressupost de l'any en curs 
f. El programa d'activitats per a l'any en curs 
g. Certificació del nombre de socis que té l'entitat. 
 
2. En els trenta dies següents a la recepció de la sol·licitud d'inscripció, 
degudament acompanyada de les dades anteriorment esmentades, 
l'Alcalde notificarà a l'entitat la seva inscripció. En el cas que es 
denegui la sol·licitud i també en el supòsit que s'acordi la baixa al 
registre, l'entitat interessada podrà recórrer.  
 
3. L'entitat comunicarà tot tipus de modificació de dades tan aviat es 
produeixin. 
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De no notificar-se la inscripció en l’esmentat termini, es procedirà a la 
inscripció per silenci administratiu, a excepció que l’Ajuntament l’hagi 
denegat expressament i motivadament, o hagi demanat a l’entitat a 
inscriure que complementés la sol·licitud. 

3. En el cas que es denegui la sol·licitud i també en el supòsit que 
s'acordi la baixa al registre, l'entitat interessada podrà recórrer.  

 

 

 

 
 

 

4. Anualment i durant el primer trimestre de l'any, les entitats estaran 
obligades a notificar al registre les modificacions hagudes en les dades 
registrals, especialment pel que fa als nous pressupostos i al programa 
d'activitats anyals. En el cas de no complir amb aquest requisit 
l'Ajuntament podrà donar de baixa l'entitat sense necessitat de més 
tràmits. 
 

 

 

 
 

 
Art. B 112  Manteniment de les dades del registre 

1. Anualment i durant el primer trimestre de l'any, les entitats estaran 
obligades a notificar al registre les modificacions produïdes en les 
dades registrals, especialment pel que fa als nous pressupostos i al 
programa d'activitats anyals. En el cas de no complir reiteradament 
amb aquest requisit l'Ajuntament podrà donar de baixa l'entitat. 

També causaran baixa en el registre les entitats que incorrin en algun 
dels supòsits de l'article 110.2 d'aquest Reglament i les que 
incompleixin les seves obligacions derivades de la seva condició 
d'inscrites. 

Això no obstant, abans de donar de baixa l’entitat l’ajuntament haurà 
d’haver efectuat un requeriment, atorgant un termini de dos mesos per 
a subsanar les mancances o adoptar les rectificacions oportunes. En 
qualsevol cas, serà preceptiu el dret d’audiència prèvia. 

2. Quan l’entitat o associació sol·licitant no hagués obtingut la seva 
inscripció en el corresponent Registre d’Associacions, o en qualsevol 
altre que sigui preceptiu, la seva inscripció al Registre Municipal tindrà 
caràcter provisional per un període de sis mesos, transcorreguts els 
quals passarà a tenir caràcter definitiu si aporta la documentació 
acreditativa d’haver-se obtingut la inscripció en l’altre Registre. En cas 
contrari, causarà baixa definitiva al Registre Municipal. 
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Art. C 112  Col·laboració en la gestió de serveis municipals 

Les entitats ciutadanes inscrites en el Registre Municipal d’Entitats 
podran participar en la gestió dels assumptes públics mitjançant 
fórmules de col·laboració per a la gestió de determinats equipaments o 
serveis, en el marc legal regulador d’aquests. 

A aquests efectes, l’Ajuntament podrà concertar o subscriure convenis 
de col·laboració amb les entitats ciutadanes i, en el seu cas, constituir 
organismes de caràcter mixt. 
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TÍTOL TERCER: LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

CAPÍTOL QUART. LA PARTICIPACIÓ DE LES ENTITATS CIUTADANES I 
EL REGISTRE D'ENTITATS 

SECCIÓ TERCERA: ELS CONSELLS SECTORIALS DE PARTICIPACIÓ 

  

 
 

 

Art. D 112  Naturalesa, objectius i constitució 

1. Els Consells Sectorials de participació son òrgans permanents de 
participació sectorial de caràcter consultiu. Tenen per objecte facilitar la 
participació ciutadana en diferents àmbits d’actuació pública municipal, 
amb la finalitat d’integrar la participació dels ciutadans i ciutadanes i les 
associacions en els assumptes municipals.  

2. Els Consells Sectorials de participació es crearan a proposta de 
l’Alcaldia, o d’un grup municipal mitjançant acord plenari, en el que 
s’acordi la seva constitució i s’iniciï la tramitació per a l’aprovació del 
seu reglament orgànic. 

3. Atès el seu caràcter normatiu, aquests reglaments orgànics 
s’aprovaran d’acord amb el procediment previst per la legislació vigent 
per a l’aprovació de disposicions locals de caràcter general. Per tant, 
no entraran en vigor fins que no es publiqui íntegrament el seu text, en 
els termes previstos per la legislació de directa aplicació. 

4. Els reglaments orgànics dels Consells Sectorials de participació 
hauran de regular, necessàriament, els aspectes següents: 

a) Denominació. 
b) Àmbit sectorial d’actuació del Consell. 
c) Finalitats. 
d) Atribucions. Seran únicament de caràcter informatiu, consultiu o de 
proposta, però no de caràcter resolutiu. 
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e) Òrgans de govern. Forçosament, i com a mínim, tindran un òrgan 
unipersonal (president/a) i un òrgan col·legiat. En el segon, hi haurà 
representació de tots els grups polítics municipals, dels regidors/es 
afectats per raó de la matèria que tinguin delegada, de les entitats 
cíviques i ciutadanes i de les entitats locals representatives del sector 
afectat. 

f) Atribucions dels òrgans de govern. 

 

 

 

 

 
 

 

Art. E 112  Normes internes de funcionament 

1. Els Consells estaran facultats per a establir lliurement les seves 
normes internes de funcionament i el règim específic de gestió dels 
seus òrgans col·legiats. Ho faran mitjançant l’aprovació d’una 
normativa de funcionament intern per part del seu òrgan col·legiat. 
Aquesta normativa haurà de regular el règim de sessions, els quòrums 
de constitució i votació i la forma d’exercici de la fe pública dels seus 
òrgans col·legiats. 

2. El/la president/a del Consell haurà de donar compte d’aquesta 
normativa al Ple dintre del mes següent a la seva aprovació. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Art. F 112  Funcionament d´òrgans complementaris 

1. El funcionament dels altres òrgans complementaris que hi pugui 
haver es regirà per les normes que aprovi el Ple, mitjançant el 
reglament que les reguli. S’inspirarà en les normes de funcionament del 
Ple, que regiran, en tot cas, de forma supletòria. 

2. El funcionament dels òrgans col·legiats dels ens de gestió 
descentralitzats es regirà per allò que disposi la legislació en matèria de 
formes de gestió de serveis, d’acord amb la seva naturalesa específica. 
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TÍTOL TERCER: LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

CAPÍTOL CINQUÈ. EL DEFENSOR O DEFENSORA DE LA CIUTADANIA 

 

  

 
 

 

Art. G 112  Definició del Defensor o Defensora de la Ciutadania 

1. El Defensor o Defensora de la Ciutadania de Calafell és una 
institució que, dintre de l’àmbit municipal, té per missió vetllar pels drets 
fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans i ciutadanes en 
relació amb l'actuació de l'Administració municipal i dels organismes 
administratius que en depenen, així com de les empreses de servei 
públic amb capital que pertanyi total o parcialment a l’Ajuntament, i dels 
concessionaris dels serveis públics municipals.  

Amb aquesta finalitat supervisa l’actuació de l’administració municipal i 
de les autoritats i el personal que d’ella depenen o està afecte a un 
servei públic i estudia les queixes que se li presentin, sense perjudici de 
les accions que pugui promoure per la seva pròpia iniciativa. 

2. El Defensor o Defensora de la Ciutadania compleix les seves 
funcions amb independència i objectivitat, investigant, examinant, 
donant tràmit i resolent les queixes que se li formulin o promovent 
accions per la seva pròpia iniciativa.  

També podrà actuar com a mediador envers les parts enfrontades i 
proposar formules de conciliació o acord, sempre que les parts ho 
hagin consentit a l’inici del procés. 

3. L'Administració municipal i, en general, tots els organismes i 
empreses dependents de l'Ajuntament i els concessionaris dels serveis 
públics municipals auxiliaran, amb caràcter preferent i urgent, el 
Defensor o Defensora de la Ciutadania en les seves tasques i li 
facilitaran tota la documentació que necessiti en relació amb la queixa 
concreta o actuació. 
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 4. El Defensor o Defensora de la Ciutadania informa semestralment a 
les Comissions Informatives i anualment al Ple de la Corporació de les 
seves actuacions presentant l'informe corresponent. 

5. El Defensor o Defensora de la Ciutadania podrà participar, tant a 
iniciativa pròpia com quan sigui requerit, en els consells consultius i de 
participació que hi ha o que hi puguin haver al municipi. 

6. El Defensor o Defensora de la Ciutadania establirà relacions de 
col·laboració amb el Síndic de Greuges. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Art. H 112  Elecció, condicions i cessament del Defensor o 
Defensora de la Ciutadania 

1. El Defensor o Defensora de la Ciutadania és elegit pel Ple de la 
Corporació per majoria de les dues terceres parts, almenys, del nombre 
legal de seus membres. El seu mandat és de cinc anys, però podrà 
seguir exercint les funcions del seu càrrec fins al nomenament del seu 
successor. Aquesta pròrroga no podrà excedir de sis mesos, a comptar 
de la data de renovació del nou Consistori. 

L’alcalde/essa acreditarà amb la seva firma el nomenament del 
Defensor o Defensora de la Ciutadania, que haurà de publicar-se en el 
Butlletí Oficial de la Província. 

El Defensor o Defensora de la Ciutadania prendrà possessió del seu 
càrrec davant del Ple. 

2. Per a poder ésser elegit Defensor o Defensora de la Ciutadania hom 
ha d'ésser veí o veïna de Calafell, major d'edat i gaudir del ple ús dels 
drets civils i polítics. 

3. La condició de Defensor o Defensora de la Ciutadania és 
incompatible amb: 

a) Qualsevol mandat representatiu. 
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 b) El compliment de funcions directives o representatives a partits 
polítics i associacions empresarials. 

c) Qualsevol càrrec polític o funció administrativa al servei de 
l'Ajuntament, organismes autònoms, empreses amb participació 
municipal o d'altres administracions públiques, així com qualsevol 
càrrec o funció administrativa de l’Estat, de les CCAA o d’altres entitats 
locals. 

d) Qualsevol activitat professional, mercantil i laboral que comporti 
relació amb l'Ajuntament. 

Quan concorri una causa d'incompatibilitat en aquell/a que hagi estat 
escollit/da Defensor o Defensora de la Ciutadania, aquest/a, abans de 
prendre possessió, haurà de cessar en el seu càrrec o activitat 
incompatibles o bé sol·licitar l'excedència en la funció. Si no ho fes en 
els vuit dies següents a l'elecció, s'entendrà que no accepta el 
nomenament. La mateixa norma haurà d'aplicar-se en el cas de 
sobrevenir una incompatibilitat. 

4. El càrrec de Defensor o Defensora de la Ciutadania té caràcter no 
remunerat, sense prejudici de les indemnitzacions que li corresponguin 
per les despeses ocasionades per l’exercici del càrrec. 

5. El Defensor o Defensora de la Ciutadania de Calafell no està 
subjecte a cap mandat imperatiu. No rep instruccions de cap autoritat i 
compleix les seves funcions amb autonomia i segons el seu criteri. 

6. Seran causes de cessament en el càrrec de Defensor o Defensora 
de la Ciutadania les següent: 

a) Renuncia del propi interessat. 

b) Haver transcorregut el termini pel qual fou escollit. 

c) Mort o incapacitat sobrevinguda. 
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 d) Inhabilitació per a l’exercici dels drets polítics declarada per 
sentència judicial ferma. 

e) Condemna per delicte dolós per sentència ferma. 

f) Pèrdua de la condició política o de veïnatge de calafellenc/a. 

g) Incompliment de les seves funcions o pèrdua de confiança de la 
Corporació, apreciat per una tercera part, almenys, del nombre legal de 
membres de la Corporació. 

En aquest darrer cas, serà necessària la presentació d’una moció de 
confiança per part d’almenys una cinquena part dels membres de la 
corporació. S’haurà de convocar un debat específic al Ple, al qual el 
Defensor o Defensora de la Ciutadania tindrà dret a assistir i fer ús de 
la paraula abans de la votació. Per a la seva continuïtat serà necessari 
que votin a favor de la moció de confiança al Ple al menys dues 
terceres parts dels regidors i regidores.  

En els restants casos serà declarat el cessament per l’alcalde/essa 
que, immediatament, donarà compte al Ple de l’Ajuntament. 

7. Una mateixa persona no podrà exercir aquest càrrec més de dos 
mandats consecutius. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Art. I 112  Procediment i actuació del Defensor o Defensora de la 
Ciutadania 

1. Pot adreçar-se al Defensor o Defensora de la Ciutadania per 
sol·licitar-ne la seva actuació, qualsevol persona física o jurídica que 
demostri un interès legítim relatiu a l'objecte de la queixa, sense 
restricció de cap mena, i no serà impediment la nacionalitat, la 
residència, la minoria d'edat, la incapacitat legal del subjecte, 
l'internament a un centre penitenciari o de reclusió ni, en general, 
qualsevol relació de subjecció o dependència especials d'una 
administració municipal o d'un poder públic.  
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 Les queixes es presentaran per escrit al Defensor o Defensora de la 
Ciutadania, acompanyades dels documents que puguin servir per a 
esclarir el cas. La presentació pot realitzar-se per qualsevol de les 
formes previstes en la regulació del Registre d’entrada de documents 
administratius. 

2. Totes les actuacions del Defensor o Defensora de la Ciutadania són 
gratuïtes per a la persona interessada, i no és necessària l'assistència 
de cap advocat ni de cap procurador. 

3. El Defensor o Defensora de la Ciutadania ha de registrar i acusar 
recepció de totes les queixes que se li formulin, que pot tramitar o 
rebutjar; en aquest darrer cas haurà de comunicar-lo a l’interessat/da 
mitjançant un escrit motivat. 

El Defensor o Defensora de la Ciutadania haurà de rebutjar les queixes 
anònimes, les queixes amb mala fe, manca de fonament o inexistència 
de pretensió i aquelles la tramitació de les quals irrogués perjudici al 
legítim dret de tercera persona.  

El Defensor o Defensora de la Ciutadania no pot investigar les queixes 
o reclamacions l'objecte de les quals es trobi pendent de resolució 
judicial o de reclamació administrativa en tràmit, i haurà de suspendre 
la seva actuació si, havent-la iniciada, una persona interessada 
interposa demanda o recurs davant els tribunals. 

4. Hi haurà un registre especial de les queixes rebudes a l'oficina del 
Defensor o Defensora de la Ciutadania amb còpia a disposició dels 
regidors/es. Les actuacions que hagi de realitzar el Defensor o 
Defensora de la Ciutadania s’hauran de fer amb la reserva i discreció 
necessàries, vetllant pel manteniment del dret a la intimitat de les 
persones afectades. Excepcionalment, el Defensor o Defensora de la 
Ciutadania podrà declarar en forma raonada, i únicament quan així ho 
demani la persona que subscrigui la queixa, la confidencialitat de les 
dades de caràcter personal de qui la formuli, sense afectar ni al 
contingut de la queixa ni a l’expedient que es tramiti. 
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 5. Havent estat admesa la queixa a tràmit, el Defensor o Defensora de 
la Ciutadania ho comunicarà a l'interessat i estudiarà les mesures 
d’investigació que consideri oportunes. 

Podrà donar-ne compte al departament, organisme, entitat o 
dependència administrativa d'aquest Ajuntament afectats perquè en el 
termini de quinze dies, que podrà ampliar en funció de les 
circumstàncies que en el cas concorrin, el seu superior li trameti un 
informe escrit sobre la matèria. 

6. Si la queixa a investigar o l'expedient iniciat d'ofici afecten la 
conducta de persones al servei de l'administració municipal, el 
Defensor o Defensora de la Ciutadania ho comunicarà a l’alcalde/essa, 
regidor/a delegat/da corresponent i, si escau, al/la cap de personal de 
qui depengui, i aquests trametran al Defensor/a  l’informe i la 
documentació que calgui en el termini màxim de trenta dies. 

Al propi temps requerirà a l'afectat/da perquè en el termini que li fixi, 
mai inferior a deu dies, respongui per escrit sobre els fets o 
circumstàncies objecte de la queixa o expedient, i adjunti els 
documents i testimonis complementaris que consideri adequats. 

Sense perjudici de la documentació aportada a què es refereix l’apartat 
anterior, el Defensor o Defensora de la Ciutadania podrà requerir la 
persona afectada perquè comparegui a informar. 

7.El superior jeràrquic o l’autoritat municipal que prohibeixin al personal 
afectat al seu servei respondre les requisitòries del Defensor hauran de 
manifestar-ho a la pròpia persona afectada i al Defensor/a, mitjançant 
escrit motivat. 

8. Les autoritats municipals, funcionaris i en general tot el personal 
afecte a un servei públic municipal, hauran de facilitar al Defensor o 
Defensora de la Ciutadania les informacions, assistència i l'entrada a 
totes les dependències, centres, organismes i entitats d'ells dependents 
que sol·licitin, i també les dades, expedients i altres documents 
necessaris que permetin portar adequadament les actuacions 
investigadores. 
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 9. Les actuacions que hagin de practicar-se en el curs d'una 
investigació es faran amb la reserva i la discreció més absolutes, sense 
perjudici d'incloure el seu contingut als informes de l'Ajuntament, si el 
Defensor/a ho cregués convenient. 

10. El Defensor o Defensora de la Ciutadania ha de vetllar perquè 
l'Administració municipal resolgui en el temps i la forma deguts les 
peticions i els recursos que li han estat formulats o presentats. 

11. Les decisions, les resolucions i les advertències del Defensor o 
Defensora de la Ciutadania, les quals adoptaran la forma de 
recomanació, no poden ser objecte de recurs de cap mena, i les 
queixes que se li formulin no afectaran per res els terminis previstos per 
a l’exercici de les actuacions que siguin procedents en via 
administrativa o jurisdiccional. Tot això sens perjudici dels recursos 
administratius o jurisdiccionals que precedeixin contra l’acte, la 
resolució o l’actuació que hagi motivat la queixa i la seva intervenció. 

12. El Defensor o Defensora de la Ciutadania pot fer públic el nom de 
les persones i l'àrea, el departament o els òrgans que obstaculitzin 
l'exercici de les seves funcions i també destacar aquesta actuació en 
els informes semestrals a les Comissions Informatives i en l’informe 
anual al Ple de la Corporació. 

13. L'autoritat municipal i el personal al servei de l'administració 
municipal que impedeixin l'actuació del Defensor o Defensora de la 
Ciutadania negant-se a facilitar els informes, documents i expedients 
que els sol·licitin, podran incórrer en la consegüent responsabilitat 
administrativa, d'acord amb la legislació vigent. En aquest cas, el 
Defensor o Defensora de la Ciutadania donarà trasllat dels antecedents 
a l'Alcaldia perquè disposi l'inici de l'expedient corresponent, si ho 
estima procedent. 

14. Si en el desenvolupament de les seves funcions s'observen indicis 
d'infraccions disciplinàries o de conductes presumiblement delictives, el 
Defensor o Defensora de la Ciutadania ho comunicarà a l'òrgan 
competent, al Ministeri Fiscal o a l’Autoritat Judicial competent. 
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 15. En l'exercici de les seves funcions d'estudi i tramitació d'una queixa, 
el Defensor o Defensora de la Ciutadania pot formular a les autoritats i 
al personal de l'Ajuntament les advertències, recomanacions, els 
suggeriments i els recordatoris adients relatius als seus deures legals, 
si bé no pot modificar ni anul·lar resolucions o actes administratius.  

16. Igualment, el Defensor o Defensora de la Ciutadania pot proposar 
al departament, organisme o entitat municipal afectat, així com als 
interessats/des, fórmules de conciliació o acord. 

17. Si en la investigació d'una queixa o d'un expedient creu que 
l'aplicació de disposicions normatives municipals condueix a un resultat 
injust o perjudicial, podrà recomanar o suggerir al departament o 
entitats municipals competents les mesures o els criteris que consideri 
adequats per remeiar-ho i les modificacions que cregui oportú introduir 
en els textos normatius municipals. 

18. El Defensor o Defensora de la Ciutadania ha d'informar del resultat 
de les investigacions, fins i tot en el cas d’arxivament de les seves 
actuacions, a l'autor de la queixa, a la persona al servei de 
l'Administració afectada o que depengui d’ella i a l’autoritat del 
departament, organisme o entitat municipal respecte del qual s’hagi 
formulat la queixa o iniciat l’expedient d’ofici. 

19. El Defensor o Defensora de la Ciutadania utilitzarà en les seves 
relacions la llengua catalana. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Art. J 112  Relacions amb l’Ajuntament 

1. Anualment, abans del dia 31 de març, el Defensor o Defensora de la 
Ciutadania ha de presentar al Ple de la Corporació un informe de les 
seves actuacions durant l'any complet anterior, en el qual ha de 
constar-hi: 

a) El nombre i la mena de les queixes formulades i expedients iniciats 
d’ofici. 
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 b) Les queixes rebutjades, les que es trobin en tràmit i les ja 
investigades amb el resultat obtingut, i també els fets que les varen 
causar. 

c) No han de constar a l’informe les dades personals que permetin la 
identificació pública dels/de les interessats/des en el procés 
d’investigació. 

2. D'altra banda, el Defensor o Defensora de la Ciutadania podrà 
formular en el seu informe els suggeriments que estimi adients. 

3. El Defensor o Defensora de la Ciutadania pot presentar també 
informes extraordinaris al Ple de la Corporació o a la Comissió 
Informativa pertinent quan ho requereixin la urgència o la importància 
dels fets que motiven la seva intervenció. 

4. El Defensor o Defensora de la Ciutadania exposarà oralment un 
resum de l’informe esmentat en una sessió específica del Ple de 
l’Ajuntament, al final del qual els grups podran intervenir per fixar la 
seva posició. 

5. Per acomplir les seves funcions el Defensor o Defensora de la 
Ciutadania haurà de disposar d'una oficina, l'organització de la qual i el 
seu funcionament coordinarà i dirigirà. Amb aquest fi podrà dictar les 
instruccions corresponents. 

Aquesta oficina haurà de disposar dels mitjans personals i materials 
necessaris, d'acord amb les partides pressupostàries que s'incloguin en 
el pressupost de l'Ajuntament. 

Correspondrà al Defensor o Defensora de la Ciutadania l'elaboració del 
projecte de previsió de despeses, perquè l'Ajuntament porti a cap la 
necessària dotació pressupostària. 
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 Art. K 112  Relacions amb el Comitè d'Ètica 

El Defensor o Defensora de la Ciutadania, a partir del moment de la 
seva designació tindrà la condició de president nat del Comitè d'Ètica 
de la Policia Local. 

Aquest Comitè estarà integrat per cinc vocals, a més del seu president, 
dos d'entre ciutadans i tres d'entre membres del servei de la Policia 
Local. Aquests membres seran escollits per majoria absoluta del Ple. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Art. L 112  Relacions amb la Junta Local d'Arbitratge 

En el cas de constituir-se la Junta Local d'Arbitratge, la presidència 
d'aquesta recaurà en la persona del Defensor o Defensora de la 
Ciutadania. 
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 DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA 

En el termini d’un any des de la vigència del Reglament Orgànic 
Municipal, la Junta de Portaveus podrà designar una comissió formada 
per un representant de cada grup municipal que analitzi la seva 
aplicació i, si s’escau, proposi les adaptacions i modificacions que es 
considerin necessàries. 

 

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA 

En el termini d’un any des de la vigència del Reglament Orgànic 
Municipal, les Comissions Informatives pertinents hauran d’haver 
elaborat un projecte de Reglament de Participació Ciutadana que 
ampliï i aprofundeixi els drets reconeguts en el Títol tercer d’aquest 
Reglament. Aquesta proposta serà sotmesa a consideració del Ple. 

En la pròpia confecció d’aquest projecte s’hauran d’haver articulat 
mecanismes i espais de participació del veïnat. 

 

DISPOSICIÓ FINAL TERCERA 

En el termini d’un any des de la vigència del Reglament Orgànic 
Municipal, les Comissions Informatives pertinents hauran d’haver 
elaborat un projecte de Normativa d’ús del català en l’administració 
local. Aquesta proposta serà sotmesa a consideració del Ple. 
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