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REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL

TÍTOL  PRELIMINAR

CAPÍTOL ÚNIC

Article 1.

En l'exercici de la potestat reglamentària i d'autoorganització reconeguda en
l'art. 4.la) de la Llei reguladora de les bases de règim local i disposició
addicional segona de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es dicta el
present Reglament orgànic, que regularà l’organització i el funcionament de
l'Ajuntament i els seus diferents òrgans.

Article 2.

1. Les prescripcions d'aquest Reglament s’aplicaran de forma preferent
excepte en els casos en què hi hagi contradicció amb normes de rang superior
que siguin d’observació obligada.

2. Els extrems no previstos en aquest Reglament es regiran per la legislació
administrativa general o per les normes d'organització i funcionament que, amb
caràcter supletori, emeti la Generalitat de Catalunya.

Article 3.

Els òrgans municipals essencials són: l’Ajuntament reunit en Sessió plenària o
Ple, l'alcalde, els tinents d’alcalde, la Comissió de Govern i la Comissió
Especial de Comptes.

Article 4.

Són òrgans complementaris de caràcter permanent els grups municipals, la
Junta de Portaveus, les comissions d'estudi, informe o consulta, que es
denominaran comissions informatives, els òrgans de participació ciutadana i
qualsevol altre òrgan establert per acord del Ple.

Article 5.
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El Ple i l'alcalde, dins el seu àmbit de competències, podran acordar i designar,
respectivament, comissions especials per a la informació i resolució
d'assumptes específics. En aquestes comissions podran intervenir-hi, a més de
membres de la Corporació, tècnics de l’Ajuntament, representants
d'associacions ciutadanes i altres persones de reconeguda qualificació o
especialment interessades en la matèria. En cap cas aquestes comissions
podran tenir caràcter decisori, i tindran una durada limitada, que s’establirà en
el moment de la seva creació.

A les comissions especials, podran participar-hi representats d’entitats o
persones interessades en la matèria, amb les mateixes condicions que les
assenyalades a l’article 98.d) 2. d’aquest reglament.

Article 6.

1. La llengua pròpia d'aquest Ajuntament és el català. En conseqüència, tota
la documentació municipal serà redactada, almenys, en aquesta llengua.

2. El que es disposa en l'apartat anterior s’entén sense perjudici del dret dels
ciutadans a relacionar-se amb l'Ajuntament en llengua castellana, i a obtenir les
certificacions o d'altra documentació a què tinguin dret en aquesta llengua si
així ho demanen.

TÍTOL SEGON

ESTATUT DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ

Article 7.

Tots els regidors fruiran, una vegada hagin pres possessió del seu càrrec, dels
honors, prerrogatives i distincions pròpies d'aquest d'acord amb l'establert per
Llei estatal o autonòmica i estaran obligats al compliment estricte dels deures i
de les obligacions inherents al càrrec. De manera especial han de mantenir la
reserva de totes aquelles matèries que, per la seva naturalesa o estat de
tramitació, tinguin el caràcter de reservades o puguin incidir en algun dels
supòsits previstos en l'article 18.1 de la Constitució.

Article 8.

Inicialment tots els regidors s’integren en grups municipals, representatius de
les llistes electorals.
Els regidors que abandonen el grup format per la candidatura per la qual es van
presentar a les eleccions locals no es poden integrar al grup mixt, sinó que
queden com a regidors no adscrits. Aquest precepte no és aplicable en el cas
de candidatures presentades amb la fórmula de coalició electoral, quan algun
dels partits polítics que la integren decideix abandonar-la.
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Els regidors que, de conformitat amb el que estableix el paràgraf anterior,
queden en la condició de no adscrits, tenen els deures i els drets individuals,
inclosos els de caràcter material i econòmic, que segons les lleis formen part de
l’estatut dels membres de les corporacions locals i participen en les activitats
pròpies de l’ajuntament de manera anàloga a la de la resta de regidors.

Article 9.

1. Els regidors amb dedicació exclusiva tindran dret a percebre les
retribucions corresponents, aprovades pel Ple municipal, dins dels límits que
estableixi la legislació aplicable, i a ser donats d'alta al règim general de la
Seguretat Social.

2. El Ple fixarà també les assignacions a percebre per altres regidors en
concepte d’assistència als plens, comissions i participació en les activitats
pròpies de la dinàmica municipal. La valoració per l’assistència a plens i altres
òrgans col·legiats serà igual per a tots els membres de la corporació.

3. El Ple fixarà també les indemnitzacions corresponents a les activitats
municipals amb caràcter parcial.

4. L’aprovació a la qual fa referència els apartats anteriors tindrà lloc en la
mateixa sessió en la que quedi configurat el cartipàs municipal.

Article 10.

Les despeses pel funcionament dels grups municipals constaran d’una part fixa
i una part variable, proporcional al nombre de regidors de cada grup.

La quantitat a percebre se senyalarà anualment, previ acord de la Junta de
Portaveus, en les bases d’execució del pressupost de la corporació.

Article 11.

1. Tots els membres de les corporacions locals tenen dret a obtenir de
l'alcalde o el president, o de la Comissió de Govern, tots els antecedents, les
dades o les informacions que són en poder dels serveis de la corporació i són
necessaris per al desenvolupament de llur funció.

2.  Els serveis de la corporació han de facilitar directament informació als
membres de les corporacions quan:

a) Exerceixin funcions delegades i la informació es refereixi a assumptes
propis de llur responsabilitat.

b) Es tracti d’assumptes inclosos en l'Ordre del dia de les sessions dels òrgans
col·legiats dels quals són membres.
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c) Es tracti d’assumptes que es trobin en diferents fases de tramitació
(planejament, aprovació inicial, provisional, etc.).

d) Demanin antecedents i informacions tècniques o jurídiques
complementàries corresponents a qüestions incloses en l'Ordre del dia del
ple o comissió informativa, que no figurin en els expedients posats a
disposició dels consellers. En cas que aquestes informacions no es
facilitessin amb una antelació mínima de 24 hores respecte a la celebració
del Ple, la proposta s'hauria de retirar de l'Ordre del dia, si així ho demanés
el conseller peticionari de la informació.

e) Sol·licitin antecedents i informacions complementàries que facin referència a
resolucions i acords efectius dels òrgans municipals.

3. En els altres casos, la sol·licitud d 'informació s'entén com a acceptada per
silenci administratiu si no es dicta resolució denegatòria en el termini de cinc
dies a comptar des de la data de presentació. En qualsevol cas, la resolució
denegatòria s’ha de raonar, i només es pot fonamentar en els supòsits
següents:

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

b) Quan es tracti de matèries afectades per la legislació general
sobre secrets oficials o per secret sumarial.

4.    El que disposen els apartats anteriors s'entén sense perjudici de l’obligació
de facilitar a tots els membres de la corporació la documentació íntegra de tots
els assumptes inclosos en l'Ordre del dia de les sessions dels òrgans
col·legiats, des del mateix moment de la convocatòria.
Quan es tracti d'un assumpte inclòs per declaració d’urgència, s’haurà de
distribuir, com a mínim, la documentació indispensable per poder tenir
coneixement dels aspectes essencials de la qüestió sotmesa a debat.

5. Els membres de la corporació han de respectar la confidencialitat de la
informació a què tenen accés per raó del càrrec si el fet de publicar-la pot
perjudicar els interessos de l'ens o de tercers.

Article 12.

a) La informació indicada en el punt 1 de l'article anterior serà sol·licitada per
escrit a l'alcalde, només als efectes que aquest assenyali el dia, l’hora i el lloc
en què pot ser examinada, que en cap cas podrà ultrapassar el termini de cinc
dies des de la sol·licitud de la informació.

b) La informació indicada en el punt número 2 de l’article anterior serà
sol·licitada al secretari de la corporació, com a cap dels serveis administratius
que és. L’examen de documents haurà de realitzar-se en  les dependències
municipals. Els regidors podran estudiar la documentació acompanyats dels
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seus assessors. Aquests assessors hauran d'ésser professionals instruïts en
les matèries que es pretenguin estudiar.

Els assessors seran designats per escrit que es dirigirà a l'alcalde, de part de
cada un dels grups municipals de la corporació, amb un màxim de tres
assessors per a cadascun d'ells. Podran ser substituïts a petició del grup
municipal corresponent.
Amb anterioritat a l'estudi dels expedients, els assessors designats hauran de
signar un escrit comprometent-se a guardar la confidencialitat de la informació
a la qual tinguin accés, als efectes d'evitar una incorrecta utilització d'aquesta.
La Junta de Portaveus vetllarà per a la correcta utilització de la figura dels
assessors per part dels diferents grups.

c) De la documentació examinada, se'n podran sol·licitar còpies. Aquestes
seran concedides per l'alcalde, sense més limitacions que les que figuren a
l’article 11, apartat 3.

Article 13.

La Secretaria i la Intervenció de l’Ajuntament disposaran, en tot moment, d’una
relació de tots els projectes que hagin entrat a l’Ajuntament, que estiguin
relacionats amb els següents àmbits:

-Urbanisme: Figures de planejament presentades en aquesta corporació a
instància de part.

-Econòmic: Ordenances, modificacions de crèdits i pressupost.

-Convenis aprovats pel Ple.

-Expedients d’enderrocament per infraccions urbanístiques, aprovats per la
Comissió de Govern.

Aquesta relació s’actualitzarà mensualment, inclourà també l’estat de tramitació
del tema corresponent i es facilitarà a tots els grups municipals amb la mateixa
periodicitat.

Article 14.

El dret dels regidors a la informació, a què es  fa referència en els articles
anteriors, s'ha d'entendre sense perjudici del que els pugui correspondre com a
veïns o com a persones directament interessades en l'expedient.
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Article 15.

Tots els grups municipals disposaran, en l'edifici consistorial, d'un lloc per
reunir-se i atendre les visites. Aquest lloc es determinarà en cada cas, a l'inici
de la legislatura, segons l'espai disponible.

En tot cas hauran de quedar perfectament definits quins són els espais i els
horaris que estaran a disposició del grup corresponent.
A la Sala de regidors estaran a disposició dels grups municipals còpies i
exemplars tant de les lleis vigents de règim local, com dels documents generals
de l’Ajuntament, tals com: normativa del Pla general, ordenances vigents i
còpia del pressupost anual.

Al mateix temps, es posarà a disposició de cada grup municipal un ordinador, el
software necessari (que inclourà un paquet integrat "suite"), una connexió a
internet i un compte de correu electrònic. A la pàgina web de l'Ajuntament
s'habilitarà un espai per a la informació corresponent a cada grup municipal.
Així mateix, es facilitarà l’accés informàtic a aquelles dades que no entrin en
contradicció amb els apartats a) i b) del punt 3r de l'article 11.

A l'inici de cada legislatura i per als grups municipals que no participin de les
tasques de govern, es designarà un empleat municipal que tindrà les següents
funcions: atendre les trucades adreçades al grup municipal i els serveis de
l'ajuntament i realitzar les gestions que li siguin encomanades pel grup.

 Tot això, d'acord amb el que assenyala la disposició transitòria.

Article 16.

Els regidors són responsables civilment i penalment dels actes i de les
omissions realitzats en l'exercici dels seus càrrecs en la forma que estableix
l'art. 78, punts 1, 2 i 3 de la Llei de bases.

1. Els membres de les corporacions locals que, sense justificació suficient, no
assisteixin a dues reunions consecutives del Ple o de les comissions de què
formin part, o a tres d'alternes, durant un període d'un any, poden ésser
sancionats pel president amb la pèrdua del dret a percebre la retribució o
l'assignació econòmica fins a un màxim de tres mesos, prèvia consulta a la
Junta de Portaveus.

2. La resolució adoptada pel president de la corporació ha de determinar la
quantia o la durada de la  sanció,  dins dels límits assenyalats en l'apartat 1.

3. El president de la corporació, amb autorització prèvia del Ple, per majoria
absoluta i prèvia consulta de la Junta de Portaveus, pot privar també el dret a
percebre les retribucions o les assignacions econòmiques en cas
d'incompliment reiterat dels deures que corresponen als membres de les
corporacions locals.
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Article 17.

Es constitueix el Registre d'interessos en el qual s'inscriuran les declaracions
de béns i activitats privades, productores d'ingressos o que afecten l’àmbit de
competències de la corporació, que han d'efectuar els regidors en el moment
de prendre possessió del seu càrrec, o quan s'hi produeixin modificacions. Les
esmentades variacions hauran de ser comunicades per escrit en el termini
màxim d'un mes.

La declaració es limitarà a relacionar els béns i les activitats, sense especificar
el valor dels béns ni la quantia de les retribucions.

Article 18.

El Registre es portarà d'acord amb les normes establertes pels registres
generals i els llibres d'actes. L'obtenció de certificacions de les inscripcions
d'aquest Registre quedarà limitada als supòsits que el seu contingut pugui
afectar la tramitació d'un expedient o la validesa d'un acord municipal.

CAPÍTOL II

LA JUNTA DE PORTAVEUS

Article 19.

La Junta de Portaveus és l’òrgan municipal que, sota la presidència de
l'alcalde, agrupa tots els portaveus dels grups municipals.

Cada grup municipal designarà (juntament al seu portaveu) el substitut que, en
cas d’absència del titular, actuarà de manera automàtica.

La Junta de Portaveus tindrà les següents funcions:

a) Emetre la seva opinió quant a la celebració de Sessions plenàries fora
de la Casa de la vila.

b) Assessorar l'alcalde quan aquest hagi d'adoptar mesures en cas de
catàstrofes o infortunis públics.

c) Assessorar l'alcalde en els aspectes que ho requereixi.

d) Rebre informació de l'alcalde en assumptes d'especial transcendència.

e) Emetre la seva opinió sobre els següents assumptes:
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1. De les propostes i mocions que no s’han dictaminat per la corresponent
comissió informativa.

2. De la variació de la celebració del Ple ordinari, amb motiu de correspondre a
dia festiu o altra causa justificada.

3. De la proposa per algun grup municipal de debat i votació secreta d’un
assumpte, pels motius establerts a l’art. 41 d’aquest Reglament.

f) Ser consultada per l'alcalde abans de prendre la mesura de desallotjar la
sala de plens i suspendre la celebració del Ple.

g) Interpretar aquest reglament en tot el que sigui motiu de dubte o
controvèrsia, deixant en última instància al Ple la facultat de resolució definitiva.

h) Ser informada de la marxa i els resultats  dels expedients instruïts a
funcionaris per faltes greus.

i) Dictaminar sobre assumptes que afectin la vida dels diferents grups
municipals.

j) Ser escoltada abans d'imposar les sancions previstes a l’art. 16.-

Article 20.

La Junta de Portaveus serà convocada als actes públics promoguts per
l’Ajuntament i informada de la seva organització. Al protocol municipal ocuparà
un lloc preferent.

Article 21.

La funció de la Junta de Portaveus es limita a emetre informes o
recomanacions, de caràcter no resolutori ni executiu. De les sessions de la
Junta de Portaveus, s'aixecarà acta, si s'escau, dels acords presos, així com
aquelles intervencions que qualsevol dels seus membres demani expressament
que constin en acta.

Article 22.

La Junta de Portaveus s’entendrà constituïda amb la presència dels portaveus
que representin les 2/3 parts del nombre total de regidors municipals, o bé 2/3
parts dels grups municipals i de l'alcalde o regidor en qui delegui.

Article 23.

La Junta de Portaveus es reunirà, com a mínim, una vegada cada tres mesos.
A més, l'alcalde convocarà l'esmentada Junta a petició de dos o més grups
municipals.
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La convocatòria de la Junta de Portaveus s'efectuarà per escrit, amb una
antelació mínima de tres dies abans de la seva celebració, quan els temes que
s’hagin de tractar o considerar no hagin estat inclosos dins l'Ordre del dia de la
Sessió Plenària convocada.

Quan el tema a tractar per la Junta de Portaveus estigui inclòs en l'Ordre del
dia del Ple, la convocatòria es realitzarà el divendres i la reunió se celebrarà,
com a màxim, el dia anterior a l'assenyalat per al Ple.

Les convocatòries aniran acompanyades de la relació dels punts a tractar i de
la documentació que el president consideri adient per al tractament dels
mateixos.

TÍTOL TERCER

EL PLE

CAPÍTOL I

CLASSES I COMPETÈNCIES

Article 24.

El Ple és el màxim òrgan de manifestació de la voluntat de l'Ajuntament. Està
integrat per tots els regidors i el presideix l'alcalde o tinent d'alcalde que
legalment el substitueixi.

Article 25.

Són, en tot cas, competències del Ple les assenyalades en les lleis de règim
local i aquelles que siguin assignades per les lleis sectorials de les Corts
Generals o del Parlament de Catalunya.

Article 26.

Els plens de les corporacions locals poden ser ordinaris i extraordinaris i
aquests últims, a més, poden ser urgents.

Els plens extraordinaris són convocats per a resoldre assumptes que, per la
seva importància, precisen ser tractats de manera singular o que, per la seva
urgència, no poden ser demorats fins a la celebració del Ple ordinari. L'ordre
del dia dels plens extraordinaris ha de limitar-se a les matèries que han motivat
la seva convocatòria i no s’hi poden incloure noves propostes.
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CAPÍTOL  II

TRAMITACIÓ DELS PROJECTES A APROVAR PEL PLE

Article 27.

1. Les propostes d'acord dirigides a l'Ajuntament Ple s'iniciaran per encàrrec
de l'alcalde, a iniciativa pròpia o en compliment de mandat de Ple o de la
Comissió  de  Govern i seran signades per l'alcalde o tinent d'alcalde
delegat.

2. Un cop redactats els anteriors documents seran posats a la consideració de
la Comissió de Govern i traslladats al president de la comissió informativa
corresponent per a la seva tramitació.

3. Quan una proposta afecti de manera especial un sector de la població,
l'alcalde ordenarà la seva remissió a les entitats representatives del sector.

Article 28.

Es requerirà l’informe previ del secretari o de l’interventor, a més dels informes
preceptius per raó de la matèria, quan les propostes siguin de caràcter
econòmic o suposen un increment de les despeses previstes i quan sigui
necessari un quòrum especial per aprovar-les.

També seran necessaris aquests informes en les matèries següents:

- Aprovació de pressupostos i les seves modificacions.
- Plantilles de personal.
- Contractació d'obres o autorització de despeses.
- Modificació de les ordenances fiscals.

D'aquests  informes es facilitarà còpia als diferents grups municipals.

Article 29.

Rebuda la proposta, el president de la Comissió convocarà, per escrit, els seus
membres. Amb la convocatòria s'adjuntarà la documentació i els informes
recollits a l'article 28

Durant un període de cinc dies es podran presentar, per escrit, les esmenes al
projecte. Les esmenes seran presentades a la Secretaria municipal.
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Durant aquest mateix període, els representants dels grups municipals de la
comissió informativa corresponent podran demanar la incorporació a l'expedient
de nous informes tècnics i jurídics.

Article 30.

En tot moment existirà a la Secretaria Municipal, a l’abast dels regidors, una
relació escrita de totes les propostes que estan en tràmit per les diverses
comissions informatives i els diferents òrgans municipals.

Article 31.

Transcorregut el temps indicat en l'article 29, la proposta serà inclosa en l'Ordre
del dia de la primera sessió ordinària de la Comissió o, si la importància i
extensió de la proposta ho aconsella, el president en convocarà una d'especial.

La Comissió examinarà les esmenes presentades, començant per les que
afectin a la totalitat del projecte, i continuarà per les esmenes puntuals.

En el transcurs de la sessió, els assistents podran formular noves esmenes o
proposar-ne de transaccionals.

Les esmenes que siguin acceptades s'incorporaran al projecte.

Article 32.

Els representants dels diferents grups municipals hauran de fer constar quines
de les esmenes no acceptades volen reservar-se per a ser defensades en el
Ple. Podrà ser objecte de vot particular el manteniment del text primitiu dels
punts que hagin estat modificats per la comissió.

Article 33.

Els projectes informats per la comissió i la relació d'esmenes reservades i els
vots particulars, seran lliurats a l'Alcaldia per a la seva inclusió en l'Ordre del
dia de la primera sessió ordinària del Ple o en una d’extraordinària, si la
importància del projecte ho aconsellés.

Article 34.

1. Les propostes de caràcter urgent i aquelles que, a judici de l'alcalde i de la
Comissió de Govern, no necessitin del tràmit de Comissió, podran ser
presentades directament al Ple per a la seva aprovació.
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El Ple, però, podrà no admetre el tràmit i acordar la seva tramitació conforme al
que senyala l'art. 51.

2. En cap cas, podran ser presentades directament al Ple les propostes o
mocions que per a la seva aprovació, sigui necessari un quòrum especial, i les
que suposin l'aprovació de pressupostos i plantilles de personal.

3. Quan figuren a l'Ordre del dia propostes o mocions sense passar per
comissió informativa, es podran presentar esmenes per escrit, abans de
començar la sessió del Ple.

CAPÍTOL  III

CONVOCATÒRIA, PLENS i ORDRE DEL DIA

Article 35.

1. El Ple de la corporació es reuneix en sessió ordinària un cop cada mes i en
sessió extraordinària quan ho decideixi el president o ho demani un grup de
regidors que representin, com a mínim, la quarta part dels membres de la
corporació

2. Els plens ordinaris es celebraran el dia del mes i hora acordats per la
corporació; l'assenyalament del dia i l'hora de la celebració dels plens ordinaris
es farà en la sessió següent a la de constitució de la corporació i podrà ésser
modificat per acord de la corporació, pres per majoria absoluta. També
s’assenyalarà el dia de la setmana i hora per a la celebració dels plens
extraordinaris. Se'n fa excepció dels que siguin convocats amb caràcter
d’urgència.

3. Quan el dia que correspongui celebrar el Ple ordinari sigui festiu o vigília de
festiu, el Ple, en la sessió immediatament anterior, o la Junta de Portaveus,
acordarà la seva data de celebració.

Article 36.

Les sessions ordinàries i les extraordinàries no urgents seran convocades amb
una antelació mínima de quatre dies hàbils. Les extraordinàries urgents ho
seran amb un mínim de vint-i-quatre hores. El Ple n’haurà de ratificar la
urgència.

La convocatòria, junt amb la documentació que l'acompanya, serà lliurada a
cada un dels regidors en el domicili que hagi assenyalat a efectes de
comunicacions.

Serà documentació a lliurar als regidors, sempre que no hagi estat facilitada en
el tràmit de comissió informativa, la següent:
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- Informes  emesos pels  funcionaris municipals i serveis tècnics de
l’Ajuntament.
- Informes emesos per altres administracions en relació a qualsevol punt de

l'Ordre del dia.
- Còpia de qualsevol proposta que signifiqui una modificació de les partides

pressupostàries, o un desenvolupament de les esmentades partides
(suplements de crèdit, subvencions, etc.) o modificació de les ordenances
fiscals.

Article 37.

1. L'Ordre del dia serà confeccionat per l’alcalde, previ informe de la Comissió
de Govern.

2. L'Ordre del dia de les sessions ordinàries contindrà els següents apartats:
a) Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
b) Informes i comunicacions de l'Alcaldia.
c) Propostes a debatre i votar.
d) Control dels òrgans de govern municipals.

e) Mocions a debatre i votar.

En els plens extraordinaris, l'Ordre del dia quedarà limitat als punts a), c) i e).

3. En l'Ordre del dia s'hi inclouran totes les mocions presentades pels regidors
o grups municipals dins del termini previst a l'article següent.

4. La convocatòria s'acompanyarà de:
a) Còpia de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
b) Text íntegre de les propostes a discutir, informades per la comissió

informativa corresponent.
c) Còpia de les mocions presentades pels regidors.

Article 38.

1. Les mocions hauran de ser presentades al Registre general de la
corporació amb un mínim de sis dies hàbils perquè es puguin incloure en
l'Ordre del dia del Ple ordinari.

2. Les mocions aniran degudament justificades i acompanyades de la
documentació de que es disposi per a la seva justificació. Els regidors o grups
municipals que presentin mocions podran demanar que aquestes siguin
prèviament informades pel secretari de la corporació.
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Article 39

1. Els grups municipals o un mínim de tres membres de la corporació poden
presentar al Ple propostes de resolució per a debat i votació.

2. S'han d'incloure en l'Ordre del dia les propostes presentades sis dies abans
de la data de celebració del Ple. Si la proposta es presenta després, només es
pot procedir al debat i a la votació mitjançant acord previ del Ple en què se
n’apreciï la urgència, adoptat per majoria absoluta.

Article 40.

1. Els expedients corresponents a les propostes incloses en l'Ordre del dia
estaran a disposició dels membres de la corporació des del moment de la
convocatòria en la sala de regidors, durant l'horari normal d'obertura de
l'Ajuntament.

2. Si la documentació corresponent a un punt de l'Ordre del dia no estigués a
disposició dels regidors durant el període assenyalat, aquests podran, previ
requeriment al secretari, a fi que certifiqui aquest extrem, demanar que la
proposta sigui retirada de l'Ordre del dia.

Article 41.

Els plens es celebraran a la Casa consistorial a la sala destinada a aquest fi, i,
en defecte seu, on acordi la corporació.
Si per causes de força major, el Ple no es pogués celebrar en el lloc
assenyalat, l’alcalde podrà acordar, prèvia consulta a la Junta de Portaveus, la
celebració del Ple un altre local adient.

Article 42.

1. Les sessions del Ple no es consideraran acabades fins que no s'hagi acabat
l'Ordre del dia.

2. Quan la bona marxa de la sessió ho requereixi, el president podrà suspendre
temporalment la sessió i indicarà el moment en què serà represa. Totes les
suspensions es faran constar en acta especificant l'hora que es suspèn i el dia i
l'hora que es reprèn. També es faran constar les variacions en el nombre de
regidors assistents.

3. Els acords del Ple no seran executius fins que no s'hagi acabat la sessió.
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Article 43.

La convocatòria dels plens amb l'Ordre del dia, serà fixada en el tauler
d'anuncis de la corporació i es donarà a conèixer als mitjans de comunicació de
la localitat. En defecte, s'exposaran en els llocs destinats habitualment a la
informació ciutadana.
Els plens de l'Ajuntament seran públics. Malgrat això, podran ser secrets el
debat i la votació d'aquells assumptes que puguin afectar els drets fonamentals
dels ciutadans, als quals fa referència l'article 18.1 de la Constitució, quan així
s'acordi per majoria absoluta.
La proposta de celebrar un Ple o part d'ell a porta tancada, es farà constar en
l'Ordre del dia.

CAPÍTOL   IV

DEL DESENVOLUPAMENT DE LES SESSIONS

Article 44.

El Ple es reunirà el dia i l’hora fixada en el lloc assenyalat.

El Ple estarà vàlidament constituït amb la presència d'un terç, com a mínim, del
nombre legal de regidors. En tot cas, serà necessària la presència del president
i secretari o persones que els substitueixin.

Article 45.

1. Qualsevol abandó dels escons per part d'un regidor requerirà la llicència del
president i l’advertiment al secretari a l'efecte del còmput de quòrum.

2. Les dites absències, una vegada iniciada la deliberació d'un assumpte,
equivaldran, a efectes de la votació corresponent, a l 'abstenció.

3. Si amb l’absència del regidor, el nombre dels presents no complís el mínim
previst en l'article anterior, un cop votat l’assumpte que s'estava debatent,
l’alcalde aixecarà la sessió.

Article 46.

1. Anunciat pel president l'inici de la sessió, es procedirà a l'aprovació de
l'acta de la sessió anterior.
Seguidament, el president informarà dels assumptes que cregui convenient que
siguin coneguts pel Ple i donarà compte d'aquells decrets de l'Alcaldia, que
necessitin d'aquest tràmit i es passarà a la discussió i votació dels diferents
punts de l'Ordre del dia.
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2. En el moment de passar a la discussió d'una proposta, l'aprovació de la
qual requereixi un quòrum especial, es comprovarà si el nombre de regidors
assistents és suficient per  poder prendre vàlidament l'acord; en cas negatiu, el
president podrà alterar l'ordre de discussió de les propostes.

3. L’alcalde, a iniciativa pròpia o a petició del portaveu d'un grup municipal,
podrà alterar l'ordre de discussió i votació de les propostes, quan així ho
aconselli el correcte desenvolupament de la sessió.

Article 47.

Abans d'iniciar el debat d'una proposta, si un regidor es troba en algun dels
supòsits previstos en l'art. 28 de la Llei de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú o disposició que la substitueixi,
ho posarà de manifest i podrà ser autoritzat pel president a absentar-se del Ple
fins que s'hagi acabat la votació. Aquesta circumstància es farà constar en
acta.

Article 48.

Cap regidor no pot parlar sense haver demanat i obtingut del president la
paraula. Ningú no podrà ésser interromput quan parli, només pel president, per
a comunicar-li que s’ha exhaurit el temps de que disposa, per demanar-li que
es limiti al tema objecte de discussió o per a retirar-li la paraula.

Article 49.

Obert el debat, el ponent farà la presentació de l'afer. A continuació es faran les
intervencions de les associacions de participació ciutadana en els casos que
assenyala l'article 98 d'aquest Reglament.

Tot seguit, si hi haguessin esmenes reservades o vots particulars, es donarà la
paraula als esmenants i presentadors dels vots particulars, per ordre creixent
dels vots obtinguts a les eleccions per cada grup. L’esmenant assenyalarà si la
seva esmena és total, parcial o d’addició.

Cada esmenant disposarà de dos minuts per a argumentar la seva esmena,
que podran ésser prorrogats, pel president, si la complexitat del tema ho
requereix.
Tot seguit, el ponent expressarà si assumeix l'esmena, o en cas contrari, tindrà
dos minuts per a defensar el text informat per la Comissió.

Esgotat el debat, es passarà a votar  l'esmena, i si aquesta és rebutjada, es
mantindrà el text original.

Es considerarà esmena transaccional, aquella que es presenta oralment amb
finalitat d'establir un text de compromís entre el text i una esmena, o entre dues
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esmenes alternatives. Només es posarà a votació quan els esmenants acceptin
la substitució de la seva esmena per la transaccional, o el ponent accepti la
substitució del text original.

Abans de votar la totalitat del text definitiu, cada grup disposarà d'un mínim de
dos minuts per explicar la seva postura.

Un cop feta una votació o el conjunt de votacions sobre una mateixa qüestió,
els grups que no han intervingut en el debat poden explicar el vot. Si un
membre de la corporació ha votat en sentit contrari al del seu grup pot fer
explicació individual de vot.

En cas d'una proposta presentada directament al Ple, i si algun grup municipal
ho demana, l'alcalde obrirà un temps de deu minuts de recés del Ple, per tal de
poder presentar esmenes.

En tots els supòsits anteriors, si s'aprova l'esmena total no es vota el text de la
ponència. Si s'aprova l'esmena parcial es vota el text de la ponència, esmenat
parcialment. L'esmena d'adhesió es vota amb posterioritat al text de la
ponència.

Article 50.

1. Qualsevol regidor que sigui contradit tindrà dret a replicar una sola vegada i
durant un temps màxim de 2 minuts.

2.  Si, a judici del president, es fessin al·lusions a la persona o conducta d'un
regidor, aquell podrà concedir la paraula a l’al·ludit per un temps no superior a 2
minuts perquè contesti les al·lusions.

3. Excepte en el cas de vots particulars i mocions presentades a títol
personal, tot regidor podrà ser substituït en l’ús de la paraula per un altre
regidor del mateix grup.

Article 51.

Abans de començar la votació, el president procedirà a retirar la proposta o
moció i donar per acabat el debat:

a) Quan ho demani el regidor o portaveu del grup que hagi presentat la
proposta o moció.

b) Quan, a proposta d’un regidor, el Ple acordi remetre o retornar l’expedient o
la moció a la comissió informativa per a un millor estudi.
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Article 52.

Fora de disposició legal en contra, les votacions seran a mà aixecada. Primer
es demanarà els vots favorables, després els vots en contra, i, per últim, les
abstencions.

Sempre que en el debat d'una proposta no s'haguessin manifestat opinions en
contra, el president podrà demanar si algú vol que la proposta sigui posada a
votació. Si no hi hagués cap resposta afirmativa, la proposta quedarà aprovada
per unanimitat.

Article 53.

Els acords de les corporacions es prenen, en general, per majoria simple dels
membres presents. Hi ha majoria simple quan els vots afirmatius són més que
els negatius. Són excepció aquells acords que per a la seva validesa, sigui
exigible un quòrum especial.

Es farà constar en acta el resultat de les votacions amb especificació dels
grups municipals que han votat a favor, els que ho han fet en contra i els que
se n'han abstingut. També s'hi farà constar l'explicació de vot exposada pels
portaveus dels grups municipals. Solament es farà constar el nom d'un regidor
quan aquest vota de forma diferent al grup que pertany.

Article 54.

Els membres de la corporació poden formular suggeriments i preguntes en el
Ple relatius a l'actuació o als propòsits d'actuació dels òrgans de govern de la
corporació.

En l'Ordre del dia de les sessions ordinàries s’ha de reservar un temps per a
formular preguntes. Les preguntes formulades oralment en el decurs d'una
sessió han d'ésser contestades en la sessió següent, llevat que l’interpel·lat hi
doni resposta immediatament.

Si les preguntes es formulen per escrit, abans del començament de la sessió,
s’han de contestar en el termini màxim de quinze dies .

Article 55.

L'alcalde podrà retirar aquelles preguntes que, pel seu contingut, puguin afectar
la intimitat o bon nom de tercers o que la seva divulgació pugui afectar
negativament els interessos de la corporació o de tercers. En tot cas, l’Alcaldia
comunicarà a qui hagi formulat la pregunta, els motius de la seva decisió.
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Article 56.

De les sessions, se n’estendrà una acta, que contindrà la transcripció dels
acords adoptats, amb expressió nominal del resultat de les votacions i una
síntesi de les opinions emeses per cada grup i per les associacions de
participació ciutadana. També s'hi faran constar les preguntes formulades i les
respostes corresponents, tant si es responen oralment com per escrit.

Article 57.

Als tres dies laborables següents de la sessió es farà arribar als mitjans locals
de comunicació un resum dels acords adoptats o s'exposarà en els llocs
habilitats per a la informació ciutadana. Així mateix, aquesta informació es
trametrà a les entitats o associacions del municipi a les quals els afectin els
temes o assumptes tractats, o a les que així ho hagin sol·licitat.

CAPÍTOL   V

ELS PLENS EXTRAORDINARIS

Article 58.

El Ple celebrarà sessió extraordinària quan així ho decideixi el president o ho
sol·liciti la quarta part, al menys, del nombre legal de membres de la corporació,
sense que cap regidor en pugui sol·licitar més de tres anyalment. En aquest
últim cas, la seva celebració no podrà endarrerir-se més de quinze dies hàbils
des de la seva sol·licitud, no pudent incorporar-se l'assumpte a l'Ordre del dia
d'un Ple ordinari o d'altre extraordinari amb més assumptes si no ho autoritzen
expressament els sol·licitants de la convocatòria.
Si el president no convoqués el Ple extraordinari sol·licitat pel nombre de
regidors esmentat dintre del termini assenyalat, quedarà automàticament
convocat per al desè dia hàbil següent al de la finalització de l'esmentat termini,
a les dotze hores, la qual cosa serà notificada pel secretari de la corporació a
tots els seus membres al dia següent de la finalització del termini esmentat
anteriorment. En absència del president o de qui legalment hagi de substituir-lo,
el Ple quedarà vàlidament constituït sempre que existeixi el quòrum requerit a
la lletra c) d'aquest precepte; en aquest cas, serà presidit pel membre de la
corporació de més edat d'entre els presents.
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CAPÍTOL   VI

LES MOCIONS DE CENSURA

Article 59.

Les mocions de censura i de confiança es regularan per la Llei 8/1999, de 21
d’abril, de modificació de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny de règim
electoral general.

CAPÍTOL   VI

LES COMISSIONS INFORMATIVES

Article 60.

Les comissions informatives són òrgans complementaris del Ple per a la prèvia
informació de les matèries que hagin de ser discutides i aprovades pel Ple, per
a l’emissió dels informes que siguin demanats pel Ple o per la Comissió de
Govern. Les comissions informatives no poden tenir funcions decisòries.

Article 61.

Les comissions a constituir seran determinades pel Ple de la corporació, en la
sessió següent a la de la seva constitució. En aquest Ple també es determinarà
el nombre de regidors que correspon designar a cada grup municipal per a
formar  part de les comissions informatives. Tots els grups polítics del Ple hi
han de tenir representació. Quan el nombre de membres d'una comissió sigui
superior al nombre de grups, els representants assignats a cadascun d'ells
estaran en relació amb el nombre de regidors del grup.

Article 62.

Les comissions informatives seran presidides per l'alcalde o pel regidor en qui
delegui. Es convocaran, pel cap baix, una vegada cada sis mesos. Si no hi ha
temes pendents de dictaminar i que siguin competència del Ple, s’anomenaran
reunións informatives.
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Article 63.

Els representants dels diferents grups municipals designats per a formar part
de les comissions informatives seran comunicats a l'alcalde, el qual en donarà
coneixement al Ple. Es podrà designar un substitut de cada membre. Les
substitucions hauran d'ésser comunicades al president de la comissió abans
d'iniciar-se la sessió.

Article 64.

Les Comissions Informatives es reuneixen quan hi hagi assumptes a tractar per
convocatòria del president amb un mínim de 5 dies d'antelació, acompanyant
l'ordre del dia i còpia de l'acta de la sessió anterior. Amb la convocatòria
s'adjuntarà la documentació i els informes recollits a l'article 28. La  comissió
determinarà els dies i hores hàbils per a la seva celebració.

Article 65

Les sessions de les comissions informatives són a porta tancada. Són
presidides pel membre de la Comissió de Govern en qui hagi delegat l’alcalde,
a no ser que aquest hi assisteixi. Actuarà de secretari el de la corporació o
funcionari en qui delegui. Si es tracta d’una reunió informativa, no serà
necessària l'assistència del secretari. En tot cas, el president pot demanar
l’assistència de l’empleat responsable en la matèria.

A petició de qualsevol dels seus membres, es podran incorporar a les
comissions els funcionaris o tècnics que hagin intervingut en la redacció dels
projectes o informes, els quals es limitaran a resoldre aquelles consultes que
els siguin formulades.

Article 66

Les comissions estaran vàlidament constituïdes sempre que hi assisteixi 1/3
dels grups municipals i aquests representin un terç dels membres de la
corporació.

Article 67

El procediment per estudiar les propostes, debatre i, en el seu cas, acceptar o
refusar les esmenes, es fixarà a la sessió de constitució de cada mandat.
Els acords es prendran per majoria absoluta dels vots dels assistents. Per
ponderar els vots es tindran en compte el nombre de regidors que cada grup té
en el Ple.



22

Article 68

Si en una reunió no es pot acabar l'Ordre del dia, el president assenyalarà a la
mateixa reunió, el dia i l'hora en què serà represa. Un cop oberta la sessió es
podran incorporar a l’Ordre del dia propostes o temes d’urgència. Serà
suficient, per això tenir el vot favorable de la majoria simple dels vots
representats. Després de l’Ordre del dia i dels temes d’urgència, el president de
la comissió informarà sobre els projectes de la seva regidoria.

Article 69

Quan a una comissió informativa se li encarregui la confecció d'algun estudi o
informe, aquesta podrà delegar en algun o alguns dels seus membres la
realització dels treballs preparatoris que es considerin necessaris.

Article 70

S’aixecarà acta de les sessions de les comissions informatives. Aquesta es
limitarà a reflectir les esmenes acceptades, els vots particulars i el text definitiu
a presentar al Ple.

En el cas d'informes elaborats per la comissió, es reflectirà en acta l'informe
definitiu i els vots particulars que es formulin.

CAPÍTOL   VIII

LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

Article 71.

La Comissió Especial de Comptes té com objectiu revisar i informar sobre els
comptes de l'Ajuntament i de tots els organismes que en depenen
corresponents a l'exercici anterior. La Comissió Informativa d'Hisenda farà les
funcions de Comissió Especial de Comptes.

Article 72.

Correspon a la Comissió Especial de Comptes l'estudi i l'informe dels comptes
anuals de la corporació quedant integrats pel:

1) El compte general de la mateixa entitat.
2) El dels seus organismes autònoms.
3) El de les societats mercantils de capital íntegrament propietat de les
mateixes.
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Els esmentats comptes reflectiran la situació econòmica-financera i patrimonial,
els resultats econòmic-patrimonials i l'execució i liquidació dels pressupostos.

Article 73.

Acabat l'examen i la revisió dels comptes, la Comissió Especial de Comptes
emetrà un informe en el qual es faran constar totes les irregularitats i els
defectes que hi hagi observat, i les propostes que es protaran al Ple per a la
seva correcció. Els representants dels grups municipals a la Comissió podran
fer constar al final de l'informe, amb caràcter de vot particular, les observacions
i propostes que no hi hagin estat recollides.

Article 74

Els comptes i l'informe de la Comissió seran exposats al públic durant un
període no inferior a quinze dies i, seguidament, seran enviats al Ple per a la
seva aprovació o esmena.

Article 75

La Comissió Especial de Comptes podrà demanar al Ple la seva col·laboració, i
l’assessorament de tècnics especialitzats.

                                                    TÍTOL QUART

ELS ÒRGAN EXECUTIUS

CAPÍTOL   I

L 'ALCALDE

Article 76

1. L'alcalde és el president de la corporació, convoca i presideix les seves
sessions i n’ostenta la seva presentació.

2. També convoca i presideix la Comissió de Govern i pot convocar i presidir
qualsevol altre òrgan municipal col·legiat.
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Article 77

Correspon a l'alcalde la direcció del govern i administració municipals; el
comandament superior de tot el personal municipal i el directe, de la Policia
Municipal; les altres competències que estableixen les lleis de règim local i les
que, atribuïdes a l'Ajuntament per Llei de l'Estat o del Parlament de Catalunya,
no siguin atribuïdes al Ple.

Article 78.

Els decrets i resolucions de l'Alcaldia s'inscriuran en el registre corresponent.
Per aquest registre serà d'aplicació la normativa establerta per als llibres
d'actes.

Article 79.

Dels decrets que continguin normes de general aplicació, els de concessió de
llicènciés i els d'autorització de despeses o contractació d'obres d'un import
superior a 1,1% dels ingressos ordinaris del Pressupost, se'n donarà compte
als grups municipals de la corporació i s'exposaran al tauler d'anuncis de
l'Ajuntament i en els llocs destinats a la informació ciutadana; també es
comunicaran als mitjans locals de difusió.

D'igual manera es procedirà quan aquests actes hagin estat delegats a un
tinent d'alcalde o a un altre regidor.

CAPÍTOL   II

ELS TINENTS D'ALCALDE

Article 80.

L'alcalde designarà d'entre els membres de la Comissió de Govern els tinents
d'alcalde que el substituiran en cas de vacant, absència o incapacitat.

Article 81.

El nomenament es farà per Decret en el qual constarà l'ordre de substitució i
les competències que poden assumir en cas d’absència de l'alcalde. Del
nomenament se’n donarà compte al Ple.

També es donarà compte al Ple de les delegacions de competències que
atorgui l'alcalde a l'empara del que disposa el punt tres de l'art. 21 de la Llei de
règim local.
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CAPÍTOL   III

LA COMISSIÓ DE GOVERN

Article 82.

La Comissió de Govern està integrada per l’alcalde, que la convoca i presideix,
i un nombre determinat de regidors, designats per l'alcalde, que no podrà
excedir d’un terç del nombre legal de membres de la corporació.

Article 83

Són competències de la Comissió de Govern l'assessorament i suport a
l'Alcaldia, l'estudi previ de totes les propostes que l'alcalde hagi de presentar al
Ple, i l'aprovació de totes aquelles de caràcter decisori que li siguin delegades
per l'alcalde o els altres òrgans de la corporació.

Article 84.

La Comissió de Govern es reunirà cada setmana, el dia i l'hora que ella
assenyali en la primera sessió que celebri després de cada renovació.
La convocatòria de la Comissió de Govern es farà amb un mínim d'un dia
d'anticipació.

Article 85.

La Comissió de Govern quedarà vàlidament constituïda amb l’assistència de la
majoria dels seus membres.
Les sessions de la Comissió de Govern no són públiques.
Els acords es prendran per majoria simple i, en cas d'empat, el vot de l'alcalde
serà decisori.

Article 86.

Els acords de la Comissió de Govern es faran públics d'acord amb el que
disposen els decrets de l’Alcaldia.

De les sessions, se n’aixecarà acta que es trametrà a tots els regidors de
l'Ajuntament en el termini màxim de 15 dies.
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TÍTOL  CINQUÈ

CAPÍTOL  ÚNIC

ELS ÒRGANS AUTÒNOMS DE GESTIÓ I PATRONATS

Article 87.

Els òrgans especials de gestió dels serveis municipals que gaudeixin de
personalitat pròpia seran presidits per l'alcalde o regidor en qui delegui, i
estaran integrats per membres de la corporació i el director o gerent del servei.
També s'hi podran integrar altres càrrecs del servei i representants dels
treballadors. En tot cas, els membres de la corporació han de suposar els dos
terços del nombre de membres de l’òrgan.

Article 88.

En l'acord de creació de l’òrgan es farà constar la seva composició i les
funcions que li corresponen.

Article 89.

Els òrgans de gestió dels patronats municipals estaran integrats per membres
de la corporació, per representants d'associacions i institucions especialment
interessades amb els objectius del patronat i per altres persones designades
pel Ple entre veïns de reconeguda capacitat.

Article 90.

El nombre i la composició dels òrgans gestors dels patronats es determinarà en
els seus estatuts. En tot cas, el nombre de regidors que en formen part ha de
suposar com a mínim la majoria absoluta dels que els constitueixen i serà
representatiu de la composició del Ple. La presidència correspon a l'alcalde o
membre de la corporació en qui delegui.

Article 91.

Les sessions plenàries dels òrgans col·legiats a què fa referència l'article
anterior seran públiques i els serà d'aplicació el que en aquest Reglament es
disposa per a les sessions del Ple.
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Article 92.

Dins el seu àmbit de competències, allò que es disposa per l'alcalde, serà
d’aplicació als presidents dels òrgans de gestió de serveis i dels patronats.

TÍTOL  SISÈ

CAPÍTOL  ÚNIC

LA INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Article 93

Es reconeix als ciutadans el dret a rebre informació àmplia, puntual i objectiva
sobre els assumptes municipals, i a obtenir còpies i certificacions acreditatives
dels acords de la corporació i dels seus antecedents, com també a consultar
els arxius i registres en els termes que estableixi la legislació vigent.
L'Ajuntament donarà una àmplia difusió de les convocatòries dels plens i de
tots els altres actes de caràcter públic que celebrin la corporació i els altres
òrgans municipals.

Article 94

L'Ajuntament facilitarà una àmplia informació de tots aquells assumptes
d’especial interès per als ciutadans en general, o per a sectors determinats de
la població. Aquesta informació serà facilitada, directament per l'Ajuntament, a
través dels mitjans de difusió (un dels quals haurà de ser d’ambit local o
comarcal), publicacions especials, reunions informatives, cartells, etc.; o a
través de les associacions ciutadanes que estiguin especialment interessades
en la qüestió.

Article 95.

L'Ajuntament trametrà a totes les associacions inscrites al registre municipal i a
les entitats polítiques degudament legalitzades, fotocòpia de la convocatòria i
Ordre del dia de les sessions del Ple, així com un exemplar del Butlletí
d’Informació Municipal.

Tanmateix, totes les associacions i entitats assenyalades anteriorment, que ho
sol·licitin per escrit, tindran dret a rebre fotocòpia dels esborranys de les actes
de la Comissió de Govern i del Ple.
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Article 96

L'Ajuntament garantirà el dret de petició que l'art. 29.1 de la Constitució
reconeix a tots els espanyols.

Les peticions podran ser cursades directament a l'Ajuntament a través del
Registre general, o a l'alcalde o regidor competent segons la matèria de què es
tracti.

Article 97

L'Ajuntament establirà un registre d'associacions. La documentació que
s’exigirà per formalitzar la inscripció serà la següent:

1. El justificant d'estar inscrita al Registre General d'Associacions de la
Generalitat.
2. Còpia dels estatuts de l’associació.
3. Relació de la composició de la Junta Directiva.
Aquest registre s’actualitzarà anualment. L'Ajuntament elevarà a la Generalitat
les peticions de declaració d'Associacions d'Utilitat Pública d'acord amb el que
disposa el Decret 3526/81.

Article 98.

Les associacions inscrites al Registre municipal, constituïdes per a la defensa
dels interessos generals o sectorials dels veïns, tenen la consideració d'entitats
de participació ciutadana i, per tant, tenen dret a:

a) Rebre informació directa dels assumptes.

b) Elevar propostes d'actuació en l’àmbit de les matèries de competència
municipal.

c) Formar part dels òrgans de participació.

d) Intervenir en les sessions del Ple en els supòsits següents:

1. Quan el president de la corporació ho requereixi específicament per a
un assumpte concret de l'Ordre del dia.

2. A proposta d'un grup municipal, es posarà a consideració de la Junta
de Portaveus la necessitat de la intervenció del president o d’un membre
autoritzat per escrit d’una entitat de les legalment constituïdes i inscrites en el
Registre Municipal, per a la consulta d’un tema concret d’especial rellevància
municipal. La Junta de Portaveus, per majoria simple, podrà proposar que
l’interessat pugui dirigir-se als membres del Plenari abans de l’inici de la sessió.
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A aquests efectes, la proposta serà comunicada, amb antelació suficient, al
secretari general de la corporació, per a la seva inclusió en l’Ordre del dia de la
Junta de Portaveus.

3. Quan hagi participat en la comissió informativa corresponent,
manifestant, en el dictamen d'aquesta, el seu desacord.
Aquesta intervenció es farà en un temps màxim de 2 minuts i sense dret a
rèplica.

e) Intervenir en les sessions de les comissions informatives en els supòsits
següents:

1.Quan el president de la Comissió ho requereixi específicament per un
assumpte concret de l'Ordre del dia.

2.A proposta d'un grup municipal, amb els mateixos condicionaments que
el punt d) 2.anterior.
      3.Quan l’entitat hagi elevat proposta d'actuació d'acord amb el punt b,
d'aquest article.

La participació especificada anteriorment ho serà en els termes del número 2
de l'art. 69 de la Llei de bases de règim local.

Article 99.

L'Ajuntament, d'acord amb les seves possibilitats econòmiques, ha de
determinar els mitjans públics que poden ésser utilitzats per les associacions
en l'exercici de llurs funcions i, també, els ajuts econòmics de què poden gaudir
a càrrec dels pressupostos corresponents.

L’Ajuntament acordarà l’assignació de mitjans, la distribució dels ajuts, i els
criteris que regularan aquests dos aspectes i vetllarà perquè aquests siguin
objectius (d’acord amb la importància i la representativitat de les entitats).

L’Ajuntament podrà acordar, també, atorgar ajuts per a la realització de
projectes que, presentats per les associacions inscrites al Registre Municipal,
siguin considerats d’interès municipal. A aquest efecte, a la partida de
subvencions del pressupost municipal anyal, es consignarà una subpartida per
poder fer front, si escau, als ajuts esmentats.

Article 100.

L'Ajuntament canalitzarà, preferentment a través de les associacions i
institucions ciutadanes, l'activitat municipal en matèria de cultura i esport,
subvencionant amb caràcter general les seves activitats, encomanant
l'organització i gestió d'activitats concretes, i aconseguint la seva col·laboració
en les activitats que organitzi directament l'Ajuntament.
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Article 101

1. Per acord del Ple, es poden crear òrgans de participació sectorial en relació
amb els àmbits d'actuació pública municipal que per llur naturalesa ho
permetin, amb la finalitat d’integrar la participació dels ciutadans i de llurs
associacions en els assumptes municipals.

2. Presideixen els òrgans de participació sectorial els regidors en qui l'alcalde
delegui.
Corresponen als òrgans de participació, en relació amb el territori o el sector
material corresponent, les funcions següents:
 a) Formular propostes per a resoldre els problemes administratius que
l’afecten.
 b) Emetre informes, a iniciativa pròpia o de l'Ajuntament, sobre matèries de
competència municipal.
 c) Emetre i formular propostes i suggeriments en relació amb el funcionament
dels serveis i els organismes públics municipals, que seran debatudes per
l’òrgan municipal corresponent.
 d) Les altres, de naturalesa anàloga, que determini l'acord de creació.

Article 102.

1.  L’alcalde, amb l'acord previ del Ple per majoria absoluta, pot sotmetre a
consulta popular els assumptes de competència municipal i de caràcter local
que siguin d'especial importància per als interessos dels veïns, llevat dels
relatius a les finances locals.

2. L'alcalde ha de sotmetre al Ple les sol·licituds de consulta popular
presentades amb 1.000 signatures, més el 10 per 100 de signatures del
nombre d'habitants de l’última revisió padronal. Les signatures hauran de ser
subscrites per veïns majors d'edat inclosos al cens electoral. Les signatures
hauran d'estar autenticades per notari o davant del secretari de l'Ajuntament. A
aquests efectes serà suficient amb la presentació del document nacional
d'identitat.

3. L'alcalde convocarà Ple extraordinari en els termes que assenyala l'art. 57
d'aquest mateix Reglament.

4. Aprovada la petició de consulta popular per l'Ajuntament Ple es trametrà
còpia literal de l'acord a la Generalitat als efectes que assenyala l'art. 144.4 de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Article 103.

Quan un grup de veïns o una entitat reculli un nombre de signatures superior al
5% del cens electoral podran presentar propostes a l'Ajuntament que hauran de
ser tramitades de forma reglamentària.
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DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Les futures actuacions de l'Ajuntament que tinguin relació amb el contingut dels
paràgrafs 3, 4 i 5 de l’article 15 d’aquest Reglament tendiran a facilitar, en el
termini més breu possible, la consecució dels objectius plantejats en aquells.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

La Comissió Especial del Cementiri, pel seu caràcter tècnic, seguirà composta
pels membres que assenyala el Reglament del Cementiri. No obstant això, els
informes i les propostes, que s'hagin de presentar a l'Ajuntament Ple, hauran
de ser dictaminats prèviament per la comissió informativa corresponent.

----------------------------------------------------------------------------

Aquest Reglament va ser aprovat per l’Ajuntament Ple en data 18 de juliol de
2002


