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Disposició final segona  

 

Preàmbul 

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 i la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, han consagrat definitivament el 
principi d’Autonomia Municipal, reconegut per l’article 137 de la nostra 
Constitució en regular-ne el desenvolupament i el contingut, i reconèixer als 
municipis, entre altres entitats de caràcter territorial, la potestat 
d’autoorganització, l’exponent màxim de les quals el constitueix la possibilitat 
d’aprovar un Reglament Orgànic de la Corporació, reconeixent així les 
característiques específiques de cada ajuntament.  

Amb aquest objectiu, i a fi de dotar d’una font legal directament aplicable a 
aquest ajuntament, a la vista del que estableixen l’article 8.1.a) del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya i l’article 4.1 a) de la Llei reguladora de 
les Bases de Règim Local, aquest ajuntament procedeix a la redacció d’aquest 
Reglament, el qual constitueix la norma suprema en l’àmbit organitzatiu pel 
qual s’ha de regir la vida d’aquesta corporació a partir d’ara, i que es basa 
fonamentalment en el respecte als principis constitucionals d’autonomia 
municipal, submissió al principi de legalitat, i respecte als drets reconeguts en 
la Constitució i en l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, drets de tots els 
ciutadans a participar en els assumptes polítics, i accedir, en condicions 
d’igualtat, a les funcions i els càrrecs públics: d’aquí que ambdues lleis imposin 
a les corporacions l’obligació de facilitar la informació més àmplia sobre la seva 
activitat i la participació dels ciutadans en la vida local. 

Aquest Reglament té per objectiu regular l’aspecte organitzatiu d’aquest 
ajuntament, observant aspectes tan decisius com són la regulació dels seus 
organismes de Govern i autoritats, del règim jurídic del seu funcionament, amb 
un tractament exhaustiu del contingut del càrrec de regidor i dels seus deures i 
drets inherents a ell mateix. 

Així doncs, la filosofia que inspira aquest Reglament es basa en els criteris 
d’eficàcia, rapidesa i transparència en l’actuació municipal, amb l’objecte que 
els ciutadans arribin a sentir-se protagonistes dels assumptes públics, i no 
merament administrats, contribuint amb això a la consecució d’una societat en 
l’àmbit municipal, participativa, conscient i responsable dels assumptes que els 
afectin, del qual aquest ajuntament n’és l’actual gestor. 

Com a conseqüència, i amb la finalitat d’aconseguir tots aquests objectius, i de 
contribuir amb això a que tots els sesrovirencs i sesrovirenques se sentin part 
fonamental d’aquest ajuntament, dictem aquest Reglament.            
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TÍTOL PRELIMINAR .-  

DISPOSICIONS GENERALS  

Article 1.- Fonamentació Jurídica 

L’Ajuntament de Sant Esteve es dota del present Reglament Orgànic Municipal 
a l’empara del que disposa l’article 4.1 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, modificada parcialment per la Llei 
11/1999, de 21 d’abril, i l’article 8.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 

Article 2. Abast d’aquest Reglament 

El present Reglament té per objecte la regulació del règim organitzatiu i de 
funcionament dels òrgans municipals, l’articulació dels drets i deures dels 
membres d’aquesta Corporació, en concordança amb el Reglament de 
Participació Ciutadana que regula les formes, els mitjans i els procediments 
d’informació i participació dels ciutadans i ciutadanes de Sant Esteve 
Sesrovires. 

Article 3. Normativa aplicable 

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.  

Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General 

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. 

Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, que aprova el text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local  

Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre, pel que s'aprova el reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal. 

Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
desenvolupament de la Lle Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció 
de dades de caràcter personal. 

Article 4. Interpretació del Reglament 

Un cop aprovat definitivament aquest Reglament  la facultat d’interpretar-lo 
correspon a la Junta de Govern Local, o a la Junta de Portaveus  i en últim 
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extrem al Ple Municipal, que ho farà segons el sentit propi de les seves 
paraules en relació amb el context i atenent, fonamentalment, a l’esperit i a la 
finalitat perseguida en redactar els aspectes controvertits. 

La interpretació haurà de fer-se sempre en el sentit més favorable als drets de 
representació pública i en general als drets constitucionals continguts. 

Aquestes funcions d’interpretació no limitaran la llibertat interpretativa dels 
operadors jurídics, propis o aliens, que siguin assignades per llei funcions 
d’assessorament jurídic o de caràcter jurisdiccional. 

La interpretació  d’aquest Reglament respondrà al criteri d’eficàcia, d’eficiència, 
i de celeritat en la presa de decisions, en les deliberacions i en els 
procediments de l’organització municipal així com en el desenvolupament de 
les responsabilitats públiques dels electes i sempre tenint en compte la 
legislació que s’aplica en el món del règim local. 

Article 5. Utilització de la llengua catalana a l’A juntament 

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

2. Els ciutadans que s’adrecin a l’Ajuntament en llengua castellana i per 
diferents circumstàncies necessitin l’emissió de certificats o documents 
redactats en llengua castellana, si així ho expressen els serà facilitada. 

3. La documentació que hagi de tenir efectes fora de Catalunya, ja sigui 
l’Estat Espanyol o la Unió Europea serà emesa en llengua castellana o 
en qualsevol de les llengües oficials als organismes de la Unió 
Europea(UE). En cas de dificultats d’interpretació del text el que preval 
és el redactat originalment en català. Només en el supòsit de greus 
divergències amb el ciutadà/ciutadana  o amb altra administració el text 
en idioma català serà sotmès a un expert en idiomes qui farà una 
traducció més acurada .  

TITOL PRIMER.-  

SOBRE L’ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT  

CAPITOL PRIMER.-   

DELS ÒRGANS DE GOVERN MUNICIPAL  

SECCIÓ PRIMERA.-  

DISPOSICIONS GENERALS  

Article 6. Els òrgans municipals 
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1. Seran òrgans d’aquest Ajuntament: l’alcalde, la Junta de Govern Local, 
el Ple, els  tinents d’alcalde, la Comissió Informativa,  i la Comissió 
Especial de Comptes. 

2. Existiran en aquest Ajuntament altres òrgans com els següents : els 
regidors delegats, els Grups Municipals i els portaveus. També es podrà 
constituir  la Junta de Portaveus. 

3. També es disposa d’òrgans de participació de caràcter consultiu que 
s’han regulat a través del Reglament de Participació Ciutadana. 

SECCIÓ SEGONA .- 

EL PLE MUNICIPAL  

Article 7. Constitució de l’Ajuntament i organitzac ió dels Plens 

1. L’Ajuntament es constitueix d’acord amb allò establert a la Llei Orgànica 
5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General(LOREG) 

2. Dins dels trenta dies següents al de la sessió constitutiva, l’alcalde  
convocarà la sessió o les sessions extraordinàries del Ple de la 
Corporació que calguin per adoptar acords referents a les matèries 
següents: 

• Periodicitat de les sessions ordinàries del Ple 

• Creació i composició de la Comissió Informativa i de la Comissió 
Especial de Comptes 

• Donar compte del Decret d’Alcaldia respecte al nombre  i el nom dels  
membres de la Junta de Govern Local.  

• Donar compte dels Decrets d’Alcaldia en matèria d’organització de 
les àrees i delegacions de matèries, tant genèriques com 
específiques a favor dels  tinents d’alcalde i regidors . 

• Donar compte del Decret d’Alcaldia relatiu al nombre i al nom dels  
tinents d’alcalde. 

• Donar compte del Decret d’Alcaldia relatiu al nomenament de 
representants de l’Alcaldia que formaran part dels ens municipals i/o 
supramunicipals. 

• Determinar el nomenament de representants de l’Ajuntament en els 
òrgans col·legiats que siguin de competència del Ple. 

• Donar compte del Decret d’Alcaldia de nomenament del personal 
eventual. 
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• Determinar el nombre de regidors electes amb dedicació parcial i/o 
exclusiva 

• Determinar les retribucions, dietes i indemnitzacions dels  regidors, 
així com de les dotacions econòmiques assignades als grups 
municipals. 

• Determinar el complement específic del personal eventual.  

• Proposta de delegació de competències del Ple, a favor de 
la Junta de Govern Local. 

 

Article 8. Composició i atribucions 

1. El Ple està integrat per tots els regidors  i és presidit per l’alcalde, una 
vegada que hagin estat  designats per la Junta Electoral i hagin pres 
formalment possessió del càrrec davant del propi Ple. 

2. L’Ajuntament en Ple té les atribucions que li atorga l’art 22 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.(LRBRL), 
l’art 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’art. 50 del 
Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre, pel que s'aprova el 
reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals (ROF) i altres disposicions legals d’aplicació, podent delegar 
aquelles atribucions que siguin susceptibles de ser-ho, amb l’abast i 
condicions establertes pel propi Ple municipal, i d’acord amb les 
condicions que s’esmenten en aquest Reglament. 

3. El règim de funcionament del Ple municipal serà l’establert en 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, en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local o d’altra normativa d’aplicació 
vinculant, i al present Reglament. 

Article 9. Lloc de les sessions plenàries 

Les sessions de l’Ajuntament en Ple se celebraran a la Sala de Sessions de 
l’edifici Consistorial, llevat dels casos en què per raons extraordinàries, 
degudament justificades a la convocatòria, l’alcalde estimi convenient celebrar-
les en un altre indret del terme municipal.  

Article 10. Convocatòria i Ordre del Dia 

1. El Ple de l’Ajuntament es reuneix a convocatòria de l’alcalde. Juntament 
amb la convocatòria, es trametrà a tots els regidors l’Ordre del Dia que 
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serà elaborat per l’alcalde assistit pel secretari de la Corporació i 
comprendrà els dictàmens provinents de la Comissió Informativa. En la 
confecció de l’ordre del dia, l’alcalde tindrà en compte les propostes 
provinents dels òrgans de govern i administratius de l’Ajuntament, els 
provinents dels regidors, dels grups municipals, en els termes que es 
detallen en el present Reglament. També podrà recollir a l’Ordre del Dia 
aquelles propostes que hagin arribat d’acord amb el procediment 
establert en el Reglament de Participació Ciutadana. 

2. L’estructura de l’Ordre del dia en les sessions ordinàries serà aprovació 
de  l’acta anterior (llevat d’excepcions justificades), informació de 
l’alcaldia/presidència, donar compte de decrets d’alcaldia, aprovació dels 
dictàmens de la Comissió informativa, altres propostes de les regidories, 
precs i preguntes, així com presa en consideració de despatxos urgents 
o qüestions sobrevingudes. 

3. Els Plens poden ser ordinaris, extraordinaris i extraordinaris urgents. 
Entre el dia de la convocatòria dels Plens ordinaris i/o extraordinaris  i el 
dia de la celebració dels mateixos hi haurà d’haver com a mínim dos 
dies hàbils entremig. Això no serà aplicable a les sessions 
extraordinàries i urgents del Ple, la convocatòria de les quals haurà de 
ser  ratificada pel Ple. En el cas que la majoria absoluta del nombre legal 
dels membres de la Corporació no acceptessin la urgència, s’aixecarà la 
sessió.  

L’Alcaldia convocarà les sessions ordinàries i extraordinàries del Ple 
l’endemà del dia de la celebració de la comissió informativa.   

4. La convocatòria amb l’ordre del dia serà notificada a les persones 
electes a través del correu electrònic. Tecnològicament s’habilitarà el 
sistema per aconseguir  la constància de la recepció de la convocatòria i 
l’ordre del dia. (eNotum) 

5. A través del lloc web de la Corporació la ciutadania tindrà coneixement 
de la convocatòria del Ple i el seu ordre del dia, també serà exposat al 
Taulell d’anuncis de l’Ajuntament . 

Article 11. La documentació del Ple  

1. Els expedients administratius que hagin de ser resolts pel Ple, hauran 
d’estar perfectament complets, excepte en el cas d’urgència. 

2. A partir del mateix dia de la convocatòria, la documentació relativa als 
diferents temes a tractar en el Ple, romandran a la secretaria de 
l’Ajuntament, on podran ser consultats pels regidors almenys durant 
l’horari d’oficina. 
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3. Si durant el període consulta esmentat a l’apartat anterior, l’Ajuntament 
estigués tancat per qualsevol motiu, l’alcalde  haurà de garantir  als 
regidors la consulta de la documentació pels mitjans més adients. 

4. En la mesura que la millora del sofware informàtic de la Corporació ho 
permeti la consulta de la documentació es podrà fer via telemàtica.  

Article 12. Periodicitat de les sessions  

1. Les sessions ordinàries del Ple municipal se celebraran  amb la 
periodicitat  que assenyala la llei. L’establiment  del dia i hora de les 

sessions ordinàries, es fixarà, mitjançant acord de Ple, a l’inici del seu 

mandat.  

 

2. Tot i així el Ple podrà facultar a l’alcalde per ajornar qualsevol Ple 
ordinari quan per impossibilitats pràctiques i/o materials aquest no es 
pugui celebrar. El contingut d’aquest acord serà el que determini el Ple. 

Article 13. Els dictàmens 

1. Dictamen  és la proposta sotmesa al Ple per a la seva votació o adopció 
un cop hagi estat estudiat l’assumpte per la comissió informativa 
corresponent. El dictamen serà motivat i contindrà una proposta de 
resolució 

2. És preceptiu que tos els assumptes inclosos en l’Ordre del dia del Ple i 
que tinguin caràcter resolutiu hagin estat estudiats i informats per la 
Comissió Informativa, llevat dels assumptes que podran ser debatuts i 
votats sempre que prèviament s’hagi adoptat la urgència per la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació. Això últim 
només és aplicable a les sessions ordinàries dels Plens. 

3. Tampoc caldrà que els assumptes hagin estat dictaminats per  la 
Comissió informativa en el supòsit de convocatòria de sessions 
extraordinàries i urgents, per raó de la mateixa naturalesa jurídica 
d’aquest tipus de convocatòria, però quan sigui possible es posarà en 
coneixement dels portaveus dels diferents grups municipals els 
assumptes inclosos en aquest tipus especial de sessió. 

4. Són nuls els acords adoptats en les sessions extraordinàries sobre 
assumptes no inclosos en l’ordre del dia de la convocatòria. També són 
nuls els que s’adoptin en sessions ordinàries sobre matèries no incloses 
en l’ordre del dia corresponent, llevat que se’n declari prèviament la 
urgència amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal 
dels seus membres. 
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Article 14. Despatx d’urgència 

El Despatx d’Urgència inclou les propostes d’acord o les mocions dels Grups 
Municipals sotmeses al Ple ordinari relatiu a un assumpte o varis assumptes no 
inclosos a l’ordre del dia de la sessió. Aquesta inclusió la proposarà  l’alcalde, a 
iniciativa pròpia o a proposta d’algun portaveu, per raons d’urgència 
degudament motivada, sense que hagi estat prèviament informada per la 
comissió informativa corresponent. En tot cas, no s’adoptarà cap acord sobres 
aquests assumptes sense que el Ple ratifiqui prèviament la seva inclusió en 
l’ordre del dia per raó d’urgència, amb el quòrum de la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la Corporació. 

Article 15. Moció  

1. Moció és la proposta de resolució o acord al Ple per a la seva 
votació i adopció. Es presentarà per escrit i no s’admetran mocions 
“in voce”, llevat el cas que la Presidència estimi que són d’urgència 
extrema. 

2. Estan facultats per presentar mocions, l’alcalde, la Junta de Govern 
Local, els Portaveus de manera conjunta, els Portaveus en nom del 
Grup municipal que representen, un mínim tres membres de la 
Corporació, o un regidor no adscrit. 

3. Les mocions, preferentment, faran referència a afers de 
competència municipal. També podran tractar d’afers d’interès 
general en els que s’estimi convenient conèixer el capteniment de la 
Corporació.  

4. En cada sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament els grups 
municipals podran presentar un màxim de dues mocions per grup.  

5. Les mocions presentades per més d’un grup municipal computen 
als efectes del nombre màxim a presentar per grup. Les 
presentades per unanimitat dels grups municipals no computaran. 

6.  L’alcalde-president, quan es produeixin situacions excepcionals, 
també en podrà presentar i incloure-les a la sessió de la Comissió 
Informativa o en el propi Ple .  

7. Les mocions dels grups municipals s’hauran de presentar en el 
registre general de la Corporació perquè puguin ser incloses a 
l’ordre del dia de la Comissió informativa. 

8. Cal presentar de manera prèvia la Moció, perquè en el cas que 
requereixi informe preceptiu del secretari o l’interventor,  aquest es 
pugui realitzar i ser presa en consideració a la Comissió Informativa 
i a la primera sessió de Ple que se celebri. 
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9. Les mocions s’inclouran a l’ordre del dia, en l’apartat corresponent. 

10. Els  partits polítics  o coalicions electorals que, registrats en el 
municipi, tinguin representació en el Parlament de Catalunya i no en 
el Ple municipal podran sol·licitar que el Ple debati mocions per ells 
proposades. L’ alcalde-president podrà acollir una moció per sessió 
ordinària, presentar-la a la Comissió informativa i, si s’escau, al Ple.  

 

Article 16. Els precs i preguntes 

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

2. En l’ordre del dia de les sessions ordinàries s’ha de  reservar un temps 
per formular preguntes. L’Alcalde-President administrarà l’ús del  temps 
dedicat a aquest apartat en cada sessió. 

3. Les preguntes formulades oralment en el transcurs de una sessió podran 
ser contestades en la sessió següent, a menys que l’interpel·lat doni 
resposta immediatament.  
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4. Si una pregunta es formula per escrit, com a mínim, vint-i-quatre hores 
abans del començament de la sessió, s’haurà de contestar en el 
transcurs d’aquesta, a menys que el destinatari de la pregunta demani 
l’aplaçament per a la sessió següent. 

5. Cada grup municipal podrà formular fins un màxim de 6 preguntes en 
cada sessió 

6. Pel que fa a les preguntes de la ciutadania  aquest Reglament es remet 
a allò establert pel Reglament de Participació Ciutadana. 

Article 17. Publicitat de les sessions 

1. Les sessions del Ple de l’Ajuntament seran públiques, excepte en el cas 
que els assumptes a tractar afectin el dret a l’honor, intimitat personal o 
familiar, o la pròpia imatge de les persones en els termes establerts a 
l’art. 18 de la Constitució Espanyola en relació a l’art. 156 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya 

2. Quan es produeixin els supòsits esmentats a l’apartat anterior, l’alcalde, 
a iniciativa pròpia o a petició de qualsevol regidor, podrà sotmetre al Ple, 
com a qüestió prèvia, el caràcter secret del debat i votació d’un o més 
punts de l’Ordre del Dia. 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 el tema, l’alcalde disposarà 
l’abandó per part del públic. 

Article 18. Inici de la sessió 

1. L’Ajuntament en Ple es constitueix vàlidament amb l’assistència d’un terç 
del nombre legal dels seus membres i que mai pot ser inferior a tres. 
Aquest quòrum s’ha de mantenir durant tota la sessió. En tot cas caldrà 
que hi assisteixin l’alcalde i el secretari o quines persones legalment els 
substitueixin 

2. Si a la primera convocatòria no hi hagués el quòrum assenyalat en el 
paràgraf primer d’aquest article, el Ple s’entendrà automàticament 
convocat dos dies després, al mateix lloc, hora i ordre del dia. 

3. L’alcalde declara formalment oberta la sessió, cosa que farà a l’hora 
prevista en la convocatòria  

4. A partir de l’inici de la sessió els regidors que s’hi incorporin o 
l’abandonin, hauran de comunicar-ho a l’alcalde, qui ordenarà la seva 
constància, als efectes de quòrums i votacions. 
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Article 19. Procediment per al debat 

1. La sessió s'iniciarà amb la votació de l'acta de la sessió anterior que 
s’haurà distribuït juntament amb la convocatòria. Si hi ha observacions, 
aquestes es sotmetran a debat i acceptació. En cap cas no podrà 
modificar-se el fons dels acords adoptats i únicament podran esmenar-
se els errors materials de transcripció o interpretació en els 
posicionaments.  

2. Els punts de l'Ordre del Dia seran anunciats per l'alcalde qui podrà 
requerir al secretari la lectura íntegra del dictamen o bé de la part 
resolutiva del mateix.  

3. Si es promou debat, el president ordenarà les intervencions conforme a 
les regles següents:  

3.1. L’ús de la paraula serà concedit per la Presidència. 

3.2. El debat s’iniciarà, si escau, amb la exposició i justificació de la proposta 
pel ponent o regidor  a qui correspongui exposar l’assumpte. 

3.3. L’alcalde-president ordenarà el debat i fixarà el temps de les intervencions. 
L’alcalde donarà la paraula  als portaveus dels grups, en ordre invers al seu 
nombre de regidors, i en cas d’igualtat, es començarà pel que hagi obtingut un 
nombre menor de vots a les últimes eleccions locals. . 

3.4 Si en el transcurs del debat esdevé necessari l’alcalde podrà donar la 
paraula als regidors que ho sol·licitin. Per al·lusions podrà concedir un torn breu 
i concís. Si el tema a tractar ho requereix podrà permetre un segon torn 
d’intervencions.  

3.5. Donat per finalitzat el debat per l’alcalde, aquest es tancarà si escau amb 
una intervenció del ponent en què breument ratificarà o modificarà la proposta. 

4. Els membres de la Corporació podran en qualsevol moment del debat 
demanar la paraula per plantejar una qüestió d’ordre invocant la norma a 
aplicar-se. El president resoldrà sense que procedeixi per aquest motiu 
cap debat. 

5. La Presidència podrà prendre la paraula en qualsevol moment ja sigui 
per intervenir com per cridar l’atenció i ordenar el debat.  Garantirà que 
es disposi del temps adequat per al debat.  
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6. La presentació del punt haurà de ser concisa respecte dels termes de 
l’acord a prendre. El torn per al pronunciament haurà de seguir la 
mateixa tònica, no excedint-se en l’ús de la paraula. La prioritat dels 
electes serà facilitar la comprensió de les propostes i del seu 
posicionament, tot fent ús de la paraula de manera eficient i mesurada.  

 

Article 20.- Intervenció dels regidors afectats 

1. Els regidors hauran d'abstenir-se de debatre i votar els assumptes en els 
quals hi tinguin un interès directe i personal, o quan es donin les altres 
circumstàncies que s'esmenten a la legislació administrativa en general. 

2. Quan es donin els anteriors supòsits, el regidor afectat haurà d’absentar-
se de la sala de sessions. 

3.  Quan s'escaigui que l'afectat per l'assumpte a debatre sigui el  
president, haurà d'abandonar la sala, delegant la Presidència de la 
sessió durant el transcurs del punt en qüestió, en un tinent d'Alcalde. 

Article 21.- L'ajornament de la votació 

1. El Ple podrà adoptar per majoria simple la resolució de deixar els 
assumptes que consideri adients sobre la taula, per manca d'informació 
suficient per a resoldre. 

2.  Els assumptes quedaran sobre la taula quan ho demani el ponent o 
Grup municipal que els proposà. 

3. Els assumptes podran ser retirats pel ponent o Grup municipal que els 
proposà. 

4. Els assumptes deixats sobre la taula s'hauran d'incloure en l'Ordre del 
Dia del següent Ple ordinari, excepte quan els retirin el ponent o grup 
municipal que els proposà, que decidiran sobre una nova presentació. 

 

Article  22.- La votació de les propostes de resolu ció 

1. Un cop suficientment debatuts 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 regidor demani  la 
votació nominal, pública 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. 
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3. Si no hi ha assentiment i no es sol·licita la votació nominal, es procedirà 
a la votació ordinària que serà a mà alçada, amb signes convencionals 
d’assentiment, dissentiment o abstenció, o de viva veu per part dels 
portaveus dels diferents grups municipals i es portarà a terme demanant-
se per part de l'alcalde els vots a favor, en contra, i les abstencions 
sobre cadascuna de les propostes. 

4. La votació nominal pública consistirà en el requeriment per part del 
secretari de cadascun dels regidors  per ordre alfabètic, els quals 
expressaran la seva posició, en favor, en contra o d'abstenció, sobre 
cadascuna de les propostes. 
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5. La votació nominal secreta només podrà ser utilitzada pel nomenament o 
destitució de persones, sempre que ho exigeixi la norma jurídica amb el 
rang de llei o quan es tracti dels drets fonamentals que regula l’article 18 
de la Constitució espanyola. 

Article  23.- Aprovació de les propostes de resoluc ió 

1. Les propostes de resolució s'entendran aprovades per majoria simple, 
excepte quan l'assumpte requereixi una majoria especial d'acord amb el 
que s'estableix a l'art. 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les Bases del Règim Local, i supletòriament amb allò disposat a l’article 
114.2 del Decret Legislatiu 2/2003, Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya. 

2. En cas d'empat de vots afirmatius i negatius, es produirà una segona 
votació i, si es manté l'empat, la proposta serà resolta mitjançant el vot 
de qualitat del president. 

Article 24.- Explicació del vot 

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 breument el vot. Si 
un membre de la Corporació ha votat en sentit contrari al del seu grup pot fer 
una breu explicació individual del seu vot. 

Article 25.- Potestats de la Presidència 

L'alcalde  o el  tinent d'Alcalde que el substitueixi tindrà, en la seva qualitat de 
president del Ple Municipal, les següents potestats: 

a) Variar l'ordre de tractament dels punts de l'Ordre del Dia als efectes de fer 
possible la presència del màxim nombre de regidors en el debat i votació dels 
punts més rellevants, o per qualsevol altre motiu justificat d'ordre o d'estímul de 
la participació ciutadana. 

b) Requerir o autoritzar la intervenció de personal de la corporació o d'altres 
experts assimilables, per tal d'aclarir extrems tècnics, o proporcionar una major 
informació sobre els mateixos. 

c) Cridar a l'ordre o retirar l'ús de la paraula als membres corporatius que 
s'excedeixin del temps atorgat, es desviïn notòriament de la qüestió en debat, 
aboquin expressions injurioses o calumnioses o profereixin paraules ofensives 
a la dignitat de les persones o institucions. Així mateix, l'alcalde podrà fer 
abandonar la sala als regidors que, malgrat haver estat cridats a l'ordre, 
persisteixin en la seva actitud. 
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d) Cridar a l'ordre o desallotjar persones concretes i/o el públic assistent a la 
sessió, quan amb la seva actitud impedeixin el normal desenvolupament 
d'aquesta. En el seu cas, la sessió podrà continuar a porta tancada. 

e) Suspendre provisionalment el desenvolupament de la sessió quan es 
produeixin circumstàncies que així ho aconsellin. En aquest cas, la sessió es 
reprendrà un cop desaparegudes les circumstàncies expressades, dins el 
mateix dia, o bé serà convocada per celebrar-se de nou en el termini de tres 
dies. 

Article 26.- Les sessions extraordinàries del Ple 

1. L'alcalde podrà convocar sessions extraordinàries del Ple a iniciativa 
pròpia, o a petició d'una quarta part, almenys, del nombre legal de 
membres de la Corporació, sense que cap regidor pugui sol·licitar-ne 
més de 3 anualment. 

2. En aquest últim cas, el president  està obligat a convocar-la dins els 
quatre dies següents al de la sol·licitud, i la celebració no es pot 
endarrerir més enllà d’un mes des que ha estat sol·licitada. 

3. En el supòsit que l’Alcalde no convoqui la sessió extraordinària dins del 
termini previst, aquesta quedarà convocada automàticament al sisè dia 
hàbil següent al de la finalització del termini indicat, a les dinou hores, el 
que ha de ser notificat pel Secretari de la Corporació a tots els membres 
d’aquesta el dia següent de finalitzar el termini de quatre dies. En 
absència de l’Alcalde, o de qui hagi de substituir-lo legalment, el Ple 
quedarà vàlidament constituït sempre que es produeixi el quòrum exigit 
en convocatòria extraordinària, on passarà a ser presidit pel 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 signat pels regidors que el demanin, i especificant 
clarament els punts de l'Ordre del Dia el tractament dels quals es 
demana. A la sol·licitud s'adjuntarà la documentació adient per il·lustrar 
els membres del Ple sobre els punts sol·licitats i, si s'escau, les mocions 
en els termes esmentats per a les sessions ordinàries. 

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

Article 27.- Les actes de les sessions 

1. Serà funció del secretari  la d'aixecar acta de cada sessió del Ple 
Municipal, en la que es reculli el text exacte dels acords presos i les 
votacions produïdes. 
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2. Adjunt a l’acta de la sessió s’incorporarà com a part integrant de la 
mateixa i com a únic acte administratiu el “Diari de Sessions” que 
inclourà la transcripció literal de les intervencions i posicionaments dels 
membres de la Corporació i Grups Municipals. Aquesta transcripció 
literal es farà sempre que els mitjans i els recursos humans de 
l’Ajuntament permetin la realització d’aquesta tasca. En cas de no ser 
possible s’adjuntarà a l’acta una còpia amb cd diligenciada pel Secretari  
acreditant  la sessió plenària a que es refereix. La realització del “Diari 
de Sessions” podrà adquirir caràcter de permanència quan els sistemes 
tècnics de gravació i de reproducció de veu siguin efectius per aquesta 
finalitat i l’Ajuntament els pugui adquirir. 

3. També serà responsabilitat del secretari la custòdia de les actes, dels 
Diaris de Sessions,  l'emissió i traducció dels acords i l'elaboració del 
llibre d'actes. 

4. Les actes de Ple Municipal seran públiques a tots els efectes, i 
s'exposaran, un cop aprovades, al tauler d'anuncis de la Corporació i a 
la pàgina web de l’Ajuntament. 

Article 28.- Els informes preceptius i la seva sol· licitud 

1. Serà necessari l’informe previ del secretari  de la Corporació i, si escau, 
d’intervenció, o de qui legalment els substitueixi per adoptar acords en 
tots els casos en què ho demana el  president  de la Corporació o un 
terç dels membres, amb l’antelació suficient al dia de la sessió en què 
s’ha d’adoptar l’acord; sempre que es tracti de matèries per les quals la 
llei exigeix un quòrum de votació especial; o així ho estableixi la llei de 
règim local o sectorial. 

2. La Junta de Govern, els  tinents d'Alcaldia, els Grups municipals, la  
Comissió  Informativa, i els regidors  en general, podran demanar els 
informes preceptius a l'alcalde, perquè sigui tramesa la seva petició a la 
secretaria o la intervenció de la Corporació. La sol·licitud d'informe haurà 
de fer-se amb antelació suficient a la data en què es pretengui, sens 
perjudici de l'emissió oral dels informes que es sol·licitin en el transcurs 
de la sessió pels òrgans autoritzats. 

3. Els informes preceptius contindran una referència als fonaments de fet i 
de dret, i resoldran tots els extrems que es relacionin amb l'assumpte 
consultat. Al mateix temps, i en el cas que els informes siguin 
desfavorables a la proposta o moció, s'esmentaran les vies per a 
subsanar els defectes de forma i de dret. 
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SECCIÓ TERCERA.-  

L'ALCALDE  

Article  29.- L'alcalde 

1. L'alcalde és el  president de l'Ajuntament, representant del mateix i cap 
del govern i administració municipal. 

2. En la seva qualitat de president de l'Ajuntament, correspon a l'Alcaldia 
presidir tots els òrgans municipals de caràcter col·legiat. 

3. En tant que representant de l’Ajuntament és atribució i responsabilitat de 
l'alcalde representar i defensar els interessos del municipi. 

4. L’elecció de l’alcalde, la moció de censura i el plantejament de la qüestió 
de confiança es regeixen pel allò establert a la Llei Orgànica 5/1985, de 
19 de juny, del Règim Electoral General 

Article 30.- Atribucions de l'alcalde 

1. Correspon a l'Alcaldia les atribucions atorgades per l’art. 21 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, l’art. 53 
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l’art.41 del Reial 
Decret 2568/1986 de 28 de novembre, pel que s'aprova el reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, així 
com aquelles atribuïdes expressament per les lleis, que exercirà 
directament o a través de delegació.  

2. Serà atribució de l'alcalde o dels regidors  delegats, l'execució dels 
acords i resolucions dels òrgans col·legiats de govern de l'Ajuntament. 

3. L'alcalde  té la potestat de delegar les seves atribucions en els termes 
que permet la legislació vigent i de revocar les delegacions amb plena 
llibertat. A les delegacions atorgades per l'alcalde els hi serà aplicable el 
règim de delegació d'atribucions previst en aquest Reglament si en el 
decret de delegació no es preveu altre règim. 

Article 31.- Els Decrets de l'Alcaldia 

1. Llevat de les ordres de direcció de caràcter menor, les decisions de 
l'Alcaldia hauran d'ésser expressades formalment a través de Decrets 
d'Alcaldia, que seran comunicats a tots aquells que tinguin un interès 
directe i legítim en la decisió. 

2. L'alcalde haurà de trametre a la Secretaria de la Corporació una còpia 
de tots els Decrets d'Alcaldia. El secretari numerarà els Decrets 
d'Alcaldia i els conservarà en un registre que tindrà el caràcter de públic, 
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expedint les certificacions que li siguin demanades pels membres 
electes o per qualsevol ciutadà  amb interès directe. 

Article 32.- Els bans de l'Alcaldia 

L'Alcaldia podrà fer públiques les seves decisions o recomanacions a la 
població mitjançant els Bans, que es col·locaran en els espais habilitats per a la 
informació pública del municipi, al tauler d'anuncis i pàgina web de 
l’Ajuntament. 

SECCIÓ QUARTA.-   

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

Article 33. – Naturalesa Jurídica 

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal 
que, sota la Presidència de l’Alcalde, està integrat per un nombre de Regidors 
no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius, nomenats i 
separats lliurement per  l’Alcalde, donant-ne posteriorment compte al Ple. 

Article 34.- Designació 

1. L’Alcalde determinarà, mitjançant Decret, el nombre de membres de la 
Junta de Govern Local, així com els regidors que hagin d’assumir tal 
responsabilitat. 

2. La condició de membre de la Junta de Govern Local  és de caràcter 
voluntari. Aquests efectes s’haurà de notificar als regidors afectats el 
Decret de nomenament, entenent-se tàcitament acceptat si dintre de les 
24 hores següents no es produeix renúncia expressa comunicada 
fefaentment a l’Alcalde. 

3. L'alcalde podrà destituir i nomenar membres de la Junta de Govern 
Local en qualsevol moment, sense més requeriment que comunicar-ho 
formalment a l'afectat. Els decrets de cessament i nomenament de 
membres de la Junta de Govern Local tindran efectes, en general, des 
del dia següent a la seva comunicació a l'interessat. També hauran 
d'ésser comunicats tant a la pròpia Junta  de Govern Local  com al Ple 
en la primera sessió ordinària dels mateixos. 

Article 35.- Atribucions 

1. És atribució pròpia i intransferible de la Junta de Govern Local  la 
d'assistir l'Alcaldia en l'exercici de les seves atribucions. A tal fi, la Junta  
de Govern serà informada de totes les decisions de l'Alcaldia. Aquesta 
informació es procurarà que sigui prèvia a la decisió en els casos en que 
l'assumpte tingui rellevància per qualsevol motiu. 
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2. La Junta de Govern Local tindrà les atribucions que li deleguin l'alcalde  
o el Ple i les que li reconeguin la legislació. 

Article 36.- Règim de l'exercici de les competèncie s delegades 

1.  La delegació d'atribucions a la Junta de Govern Local per part de 
l'Alcaldia o del Ple Municipal es formalitzarà, respectivament, per Decret 
de l'Alcaldia, i acord  de Ple adoptat per majoria absoluta del nombre 
legal de membres. 

2. El règim aplicable a l'exercici per part de la Junta de Govern Local de les 
competències que li hagin estat delegades pels altres òrgans de govern 
serà, si a la resolució de delegació no s'estableix altre cosa, l'establert a 
la legislació administrativa general, i a la secció 6a. d'aquest capítol. 

Article 37.- Naturalesa de les resolucions de la Ju nta  de Govern 

1.  En exercici de la seva atribució d'assistir a l'Alcaldia, la Junta  de 
Govern Local podrà emetre informes i atorgar el vistiplau o el rebuig de 
totes les resolucions que li siguin sotmeses per l'Alcaldia. L'atorgament 
del vistiplau de la Junta de Govern Local a una resolució de l'Alcaldia 
suposarà la corresponsabilització política de la mateixa davant del Ple 
Municipal. 

2. Les resolucions preses per la Junta de Govern Local en matèries que li 
hagin estat delegades pels altres òrgans de govern municipal tindran els 
mateixos efectes que si haguessin estat resoltes per l'òrgan amb 
competència originària. Si no es disposa altra cosa en la resolució de 
delegació, la Junta  de Govern Local serà competent per revisar els 
acords presos per delegació. 

Article 38.- Funcionament de la Junta de Govern 

1. Les sessions ordinàries de la Junta  de Govern es celebraran amb la 
periodicitat, dates i hores que es determinin per Decret d’Alcaldia i com a 

mínim una cada quinze dies, prèvia convocatòria de l'alcalde. 

2. Les sessions es celebraran, com a regla general, a la sala habilitada a 
aquests efectes a l’edifici consistorial . 

3. L'Alcaldia podrà variar les anteriors circumstàncies de periodicitat i lloc de 
les sessions ordinàries per causes justificades, així com deixar de convocar 
les sessions durant els períodes de vacances. L'alcalde  podrà convocar les 
sessions extraordinàries que entengui necessàries o si ho sol·licita almenys 
una quarta part del nombre legal dels seus membres. 

4. La convocatòria i l'Ordre del Dia  de la Junta de Govern, seran tramesos als 
membres de la mateixa amb una antelació mínima de dos dies hàbils. No 
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serà necessària la tramesa de convocatòria i Ordre del Dia per escrit en els 
casos d'urgència, en els que serà suficient la convocatòria oral o telefònica, 
sense perjudici de la prèvia ratificació de dita urgència a l’inici de la sessió.  

5. La convocatòria amb l’ordre del dia serà notificada a les persones electes a 
través del correu electrònic. Tecnològicament s’habilitarà el sistema per 
aconseguir  la constància de la recepció de la convocatòria i l’ordre del dia. 
(eNotum) 

Article 39.- Sessions deliberants i sessions resolu tives 

1. Són sessions deliberants les que es convoquen a l'únic efecte de 
debatre un o diversos temes, sense que es pugui prendre cap resolució 
amb valor jurídic. 

2. Són sessions resolutives les que es convoquen a efectes tant de debatre 
com de resoldre el punts de l'Ordre del Dia i els que es considerin 
urgents. Si no es diu altra cosa a la convocatòria, les sessions seran 
resolutives. 

3. És atribució de l'Alcaldia disposar de la presència del secretari  i 
interventor a les sessions deliberants. 

Article 40.- Règim de sessions de la  Junta de Gove rn 

1. El quòrum necessari per a la vàlida constitució de la Junta  de Govern 
Local serà el d'un terç dels seus membres i, en tot cas, aquest nombre 
no podrà ser inferior a tres. 

2. Les Juntes de Govern Local no són públiques. Això no obstant, podran 
assistir-hi els  regidors  o personal que sigui convocat per l'alcalde  als 
efectes d'assessorar a la Junta  sobre els assumptes a tractar. 

3. Reunida la Junta de Govern Local amb el quòrum esmentat, i amb la 
presència de l'alcalde, i la del  secretari si es tracta de sessió resolutiva, 
es procedirà a debatre els punts de l'Ordre del Dia, en l'ordre fixat o bé el 
que determini l'alcalde. 

4. Els membres de la Junta de Govern Local tindran dret a intervenir 
almenys una vegada en cada punt, pel temps que determini l'alcalde, i a 
fer constar el seu vot i les raons del mateix en l’acta de la sessió. 

5. Els acords es prendran per majoria simple dels assistents.  

Article 41.-Acta de les sessions 

De cada sessió resolutiva, el secretari  aixecarà acta, amb els requeriments i 
continguts establerts per a les actes del Ple, i que serà tramesa als membres 
de la Junta de Govern Local, així com a tots els grups municipals. Es repartiran 
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les Juntes de Govern Local realitzades dins del període comprès entre la 
celebració de les Comissions Informatives Generals ordinàries. 

SECCIÓ CINQUENA.-  

ELS TINENTS D'ALCALDE I REGIDORS  DELEGATS  

Article 42.- Nomenament i funcions dels/de les tine nts d’Alcalde 

1. Correspon a l’alcalde  el nomenament dels  tinents d’Alcalde. L’alcalde 
designa i revoca lliurement els tinents d’Alcalde d’ entre els membres de 
la Junta de Govern Local. 

2. Els tinents d’Alcalde substitueixen l’alcalde  en els casos de vacant, 
d’absència o de malaltia. La substitució serà per ordre de nomenament. 
La substitució afecta la totalitat de funcions de l’alcalde, tret de la 
revocació de les delegacions atorgades. 

3. El nomenament i cessament es farà mitjançant Decret d’Alcaldia, que es 
notificarà als designats i es donarà  compte al Ple, a més de la 
publicació en el corresponent butlletí oficial, tauler de la Corporació i 
pàgina web de l’Ajuntament. La condició de tinent d’Alcalde es voluntària 
i es considerarà acceptada per l’interessat si no expressa la seva 
renúncia per escrit davant de l’Alcaldia. 

4. La condició de tinent d’Alcalde es perd també per pèrdua de la condició 
de membre de la Junta de Govern Local. 

Article 43.- Regidors delegats 

1. L’alcalde pot delegar l’exercici de determinades atribucions en els 
membres de la Junta  de Govern Local, sense perjudici de les 
delegacions especials per comeses específiques que pugui realitzar a 
favor d’altres regidors, tot i no pertànyer a la  Junta de Govern Local. 

2. Totes les delegacions podran ser genèriques o específiques. Seran 
genèriques quan es refereixin a una o més àrees o matèries 
determinades i podrà comprendre tant la facultat de dirigir i gestionar els 
serveis de l’àrea o matèria com, si així s’estableix, la facultat de resoldre 
assumptes que afectin tercers mitjançant actes administratius. 

3. La delegació és especial quan es delega únicament la direcció i gestió 
d’assumptes determinats inclosos dins de l’àrea.  

4. La delegació genèrica es realitzarà a favor dels tinents d’Alcalde o, 
segons el cas, a la Junta de Govern Local, però la delegació especial 
serà a favor de qualsevol regidor. En aquest cas, el regidor que tingui la 
delegació genèrica tindrà la facultat de supervisar l’actuació dels  
regidors  amb delegació especial per a comeses específiques. 
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5. En les resolucions de delegació es determinaran les competències en 
matèria de signatura de documents i d’aprovació de despesa d’acord 
amb les bases d’execució del pressupost.  

SECCIÓ SISENA.-  

RÈGIM GENERAL DE L'EXERCICI DE LES COMPETÈNCIES DEL EGADES 

Article 44.- Àmbit d'aplicació d'aquest règim 

Les prescripcions contingudes en aquesta secció seran aplicables a l'exercici 
de les competències delegades pels òrgans de govern municipals, sempre i 
quan en l'acord o resolució de delegació no s'esmentin condicions 
específiques. 

Article 45.- Competències i potestats delegables 

1. Són delegables totes les competències reconegudes pel 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 als òrgans de govern municipals, 
i que no es considerin expressament com indelegables per aquesta Llei, 
o d'altra legislació d'aplicació obligatòria. 

2.  Cap òrgan podrà, però, delegar en un tercer les competències o 
potestats rebudes en delegació per altre òrgan municipal. 

3. Si en la resolució de delegació no s'esmenta altra cosa, s'entendrà que 
la delegació contempla l'exercici, per part de l'òrgan delegat, de totes 
aquelles potestats, drets i deures referits a la matèria delegada que 
corresponen a l'òrgan que té reconeguda la competència originària, 
excepte aquelles potestats que resten indelegables segons la llei. 

Article 46.-Les delegacions del Ple Municipal 

Les delegacions d'atribucions del Ple es prendran per acord adoptat per 
majoria absoluta del nombre legal de membres i tindran com a àmbit temporal 
màxim el corresponent al mandat corporatiu. Igualment, el Ple podrà fer 
delegacions en matèria de gestió financera en les normes d'execució del 
pressupost.  

Article  47.- Facultats de tutela  

1. En qualsevol cas i sense perjudici que a la resolució de delegació es disposi 
un règim de tutela específic, l'òrgan delegat haurà de mantenir informat 
l'òrgan delegant quant a l'exercici de la competència delegada. 

2. L'òrgan delegant no podrà delegar la facultat de resoldre els recursos que 
es puguin presentar en relació amb les resolucions emeses en l'àmbit de la 
competència delegada. 
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Article 48.- Àmbit temporal de les delegacions 

Les competències s'entendran delegades per termini indefinit (de 4 anys o 
durada del mandat municipal), excepte que l'acord de delegació s'estableixi 
expressament una altra cosa, o que la temporalitat de la delegació es derivi de 
la pròpia naturalesa de la competència delegada. 

Article 49.- Revocació de les delegacions 

1. L'òrgan delegant podrà recuperar en qualsevol moment la competència 
delegada. Si es tracta de l'alcalde, sense més requeriment que emetre 
una resolució per escrit que serà comunicada al  titular i al Ple Municipal 
per al seu coneixement. Si es tracta del Ple, per acord ordinari adoptat 
per la majoria absoluta. 

2. En els casos de revocació de competències delegades, l'òrgan amb la 
competència originària podrà revisar les resolucions preses per l'òrgan o 
autoritat delegada, en els mateixos casos i condicions establertes per a 
la revisió d'ofici dels actes administratius. 

CAPITOL SEGON. –   

DELS ORGANS DE REPRESENTACIÓ, ASSESORAMENT I CONTRO L 

SECCIÓ PRIMERA.-  

LES COMISSIONS INFORMATIVES 

Article 50.- Naturalesa jurídica de la Comissió  In formativa 

1. La Comissió  informativa és un  òrgan que no te atribució resolutòria i, 
per tant, no adopta acords. Te com a funcions l’estudi, l’informe i la 
consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple 
o de la Junta de Govern Local quan actuï per delegació d’aquest. També 
pot intervenir en relació amb els assumptes que s’han de sotmetre a la 
Junta de Govern Local quan aquest òrgan els demani dictamen. Així 
mateix, podran efectuar el seguiment dels òrgans de govern municipal, 
sense perjudici de les funcions de control que corresponen al Ple. 

 

2. El nombre, la denominació, la competència i la composició de les 
comissions informatives seran aprovats pel Ple, tal i com així ho 
estableix l’article 60 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. 

Considerant que el municipi de Sant Esteve Sesrovires actualment té 
una població d’uns 7.700 habitants aproximadament, es considera per 
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raons de celeritat administrativa  només la creació d’una sola comissió, 
que s’anomenarà:  “Comissió Informativa General”.        

3. La  Comissió  Informativa General estarà  integrada tan sols per regidors 
i hi haurà 1 regidor per cada  grup municipal que tindrà el vot ponderat 
d’acord amb el nombre d’electes que tingui en el Ple.  Un d’aquests 
regidors serà el que ostenti la presidència que recaurà en la figura de 
l’alcalde. No obstant, el President podrà delegar el seu vot a favor del 
portaveu del seu grup municipal, als efectes de poder dur un millor 
control dels debats i votacions de la comissió informativa general. I 
atenent al que s’ha dit, en aquest últim cas, a la comissió informativa 
general hi haurà un regidor de cada grup municipal a més de la figura de 
la presidència. 

4. Actuarà de secretari qui ho sigui de l’Ajuntament o funcionari en qui 
delegui. 

Article 51 .- Comissions Informatives de caràcter e specífic 

1.  Al marge de la  Comissió  Informativa de caràcter estable a les que fa 
referència l'article anterior, i de la Comissió Especial de Comptes, el Ple 
podrà crear comissions informatives per a temes específics, de caràcter 
temporal, a l’objecte de recabar la informació sobre un tema , i emetre el 
corresponent dictamen, que sotmetrà al Ple. 

2. El procediment per a la creació i designació dels seus membres serà el 
que s'estableixi en aquesta secció per a la Comissió Informativa general, 
amb l'única especificitat que es dissoldran automàticament en elevar el 
seu dictamen al Ple. 

Article 52 .- Presidència de les Comissions Informa tives 

L'alcalde és el  president  nat de totes les comissions. Tanmateix podrà delegar 
la presidència efectiva en qualsevol membre de la Corporació, a proposta de la 
mateixa Comissió després de la corresponent votació. 

Article 53 .- Normes de funcionament de les Comissi ons Informatives 

1.  Per constituir-se legalment, es requereix, en primera i segona 
convocatòria, l’assistència mínima d’un terç del nombre legal dels seus 
membres que, en tot cas, no serà inferior a tres. Aquest quòrum s’haurà 
de mantenir tota la sessió. També serà preceptiva l’assistència de la 
Presidència i del secretari de qui legalment el substitueixi. En el cas de 
vot ponderat no s’aplicarà aquest criteri, sinó el de la representativitat 
que ostenta cada regidor segons el nombre de membres del seu grup 
polític en el Plenari.  
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2. Les Comissions Informatives poden ser ordinàries, extraordinàries i 
extraordinàries urgents. Entre el dia de la convocatòria de les 
Comissions informatives ordinàries i/o extraordinàries  i el dia de la 
celebració de les mateixes hi haurà d’haver un mínim de dos dies hàbils 
entremig. Això no serà aplicable a les sessions extraordinàries i urgents 
de les Comissions Informatives  

3. La convocatòria amb l’ordre del dia serà notificada a les persones 
electes a través del correu electrònic. Tecnològicament s’habilitarà el 
sistema per aconseguir  la constància de la recepció de la convocatòria i 
l’ordre del dia.(eNotum) 

4. Els membres de les comissions poden votar a favor, en contra o 
abstenir-se. S’admetrà també la possibilitat de fer reserva de vot. Encara 
que es manifesti la postura de vot a la sessió, aquesta manifestació no 
és vinculant per a la votació posterior de cada grup municipal o regidor 
en el moment de la sessió de Ple. 

5. Les sessions seran convocades per la Presidència i, si escau, per la 
vicepresidència i, si no, per l’alcaldia, establint el caràcter de sessió 
ordinària, extraordinària i extraordinària urgent d’acord amb les 
característiques definides per a les sessions de Ple. Aquestes últimes 
hauran de ratificar prèviament la urgència, com a primer punt de l’ordre 
del dia, amb el vot a favor de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres. 

6. Les comissions podran nomenar grups de treball de durada limitada a la 
preparació i documentació dels assumptes de la seva competència. Així 
mateix l’Alcaldia, a iniciativa pròpia o de les Comissions Informatives 
corresponents, podrà convocar sessions conjuntes de dos o més 
comissions als efectes de tractar d’assumptes interdepartamentals. 

SECCIÓ SEGONA.-  

LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES  

Article 54 .- Objecte de la Comissió Especial de Co mptes 

1. És funció de la Comissió Especial de Comptes l’examen i l’estudi dels 
comptes generals de la Corporació, juntament amb els justificants i 
antecedents, i emetre’n informe al respecte. 

2. El Compte General romandrà integrat per la documentació i compte de 
l’Ajuntament, la dels organismes autònoms i les de les societats 
mercantils de capital íntegrament municipal. 

Article 55.- Composició de la Comissió Especial de Comptes 
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1. Tots els Grups Municipals tenen dret a ser presents a la Comissió Especial 
de Comptes. Hi haurà un membre per a cada grup aplicant-se, en aquest 
cas, el sistema de vot ponderat. 

2. La designació i nomenament de la Comissió Especial de Comptes es farà 
amb el mateix procediment i terminis fixats per a la Comissió Informativa. 

3. El procediment de la convocatòria de la sessions serà l’ establert en la 
legislació i pels mitjans electrònics vàlids per a la convocatòria d’altres 
òrgans. 

 

SECCIÓ TERCERA.-  

ELS GRUPS  MUNICIPALS  

Article 56.- Concepte i composició de Grup municipa l 

1. Tots els membres electes d’aquest Ajuntament, a l'efecte de la seva 
actuació corporativa, es constituiran en Grups municipals. 

2. La constitució dels grups municipals es durà a terme mitjançant escrit 
dirigit al  president  de la Corporació, subscrit per tots els seus integrants i 
presentats a la Secretaria General de l’Ajuntament dins els cinc dies hàbils 
següents a la constitució de l’ajuntament. En cas de modificació de les 
persones que integren un grup municipal, s’haurà de posar en 
coneixement de l’Alcaldia, mitjançant escrit presentat a la Secretaria 
General de l’Ajuntament en el qual s’especifiqui la nova composició. De 
l’escrit de constitució i modificacions es donarà compte al Ple. 

3. Tots els membres electes d’aquest Ajuntament han de pertànyer 
obligatòriament a un grup municipal. No es pot pertànyer simultàniament a 
més d’un grup municipal. Els membres electes que obtinguin la seva 
condició posteriorment a la sessió constitutiva hauran d’incorporar-se a un 
grup municipal dins els cinc dies hàbils següents a la presa de possessió 
del regidor, havent-ho de comunicar a l’alcaldia qui en donarà compte en 
el Ple següent que correspongui. 

4. Per cada llista electoral es constituirà un grup municipal i ningú més que 
les persones electes d’una llista electoral s’hi podran constituir. 

5. Els regidors que no s’integrin en un grup municipal, restaran com a 
regidors no adscrits.  

6. La Presidència podrà constituir un registre dels grups municipals on 
consti, com a mínim, el nombre dels grups, la seva denominació, els seus 
membres, nom del portaveu i suplents, nom dels regidors que causin 
baixa i qualsevol altra incidència 
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Article 57 .- Denominació i normes de funcionament dels Grups  
municipals  

1.  Tant en l’escrit de constitució com en el cas de modificació, es farà 
constar expressament la designació d’un dels seus membres com a 
portaveu i una altra persona com a suplent o portaveu adjunta. 

2. Cada Grup municipal haurà de decidir la seva denominació que no podrà 
diferir substancialment de la denominació de la llista electoral 
corresponent. Els casos de conflictes en la denominació dels Grups 
Municipals, seran resolts pel Ple Municipal aplicant, en últim extrem, la 
mateixa denominació de la llista electoral. 

Article 58 .- Portaveus dels Grups  Municipals 

1. És funció dels Portaveus representar el seu Grup en les qüestions 
d'ordre i de funcionament del Ple Municipal, així com manifestar la 
postura del grup a les votacions ordinàries plenàries, sense perjudici que 
deleguin la paraula lliurament en altre membre del Grup. 

2. El nomenament i cessament del  Portaveu serà decidit pel propi Grup 
Municipal i serà comunicat per escrit a la Secretaria General de 
l’Ajuntament, donant-se compte al Ple. 

Article 59 .- Ajuts materials als Grups  Municipals  

1. D’acord amb el que disposa l’article 50 .8 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, el Ple de l’Ajuntament al començament de 
cada mandat corporatiu i en qualsevol moment, amb disposició 
pressupostària prèvia, podrà acordar establir ajuts materials als grups 
municipals per a la gestió i funcionament de les seves competències. 

2. Les dotacions econòmiques als Grups municipals corresponents a llistes 
electorals que hagin concorregut a les darreres eleccions locals es 
fixaran pel Ple i, hauran de comptar amb un component fix per a dits 
grups i altra, variable. que es procurarà que sigui proporcional al nombre 
de membres que constitueixen cada grup municipal, al nombre de vots 
absoluts obtinguts per cada un dels grups a les darreres eleccions 
municipals o criteris objectius similars. 

3. Els grups municipals podran fer ús dels despatxos o locals municipals 
per a poder exercir les seves funcions com a grup i rebre visites. L’ús 
d’aquests despatxos es gestionarà i coordinarà per l’Alcaldia i es tindran 
en compte, a l’hora de la seva disposició, les necessitats funcionals dels 
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diversos grups municipals i la coordinació amb la gestió normal dels 
serveis. 

 

SECCIÓ QUARTA.-   

LA JUNTA DE PORTAVEUS  

L’Ajuntament mitjançant acord plenari podrà crear la Junta de Portaveus. Es 
tracta d’un òrgan consultiu i col·laborador de l’alcalde 

Article 60 .- Composició i atribucions 

1. La Junta de Portaveus estarà integrada per l'alcalde  i per cada un dels 
Portaveus dels Grups Municipals.  

2.  És funció de la Junta de Portaveus: 

a) Interpretar el present Reglament en els termes indicats en l’article 4 del 
mateix.  

b) Ésser consultada en relació a assumptes que en el seu moment s’hauran 
d’incloure  en les sessions del Ple. 

d) Emetre la seva opinió quant a la celebració de sessions plenàries fora de la 
Casa de la Vila. 

e) Ésser consultada en relació a  assumptes d’interès municipal.  

Article 61 .- Règim de funcionament 

1. La convocatòria de la Junta de Portaveus es farà per la Presidència, a 
instància pròpia o si així ho sol·liciten com a mínim una tercera part dels 
seus membres. 

2. La Presidència podrà també convocar altres regidors, així com a 
personal tècnic adequat, als efectes de millor explicació d’assumptes 
objecte de la convocatòria. 

 

TITOL SEGON.-  

L'ESTATUT DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ  

 
CAPÍTOL PRIMER.-   
 
DELS DRETS I DEURES DELS MEMBRES ELECTES  
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Article 62 .- Drets dels regidors municipals 

1 .  Són drets dels membres electes de l’Ajuntament, a més dels que 
expressament es reconeixen a les lleis, els següents: 

a) Assistir amb veu i vot a les sessions del Ple i dels altres òrgans col·legiats 
dels quals formin part. 

b) Als honors, prerrogatives i distincions pròpies del càrrec. 

c) Obtenir del President  i, si escau, dels  responsables d’àrees i regidories per 
delegació de l’alcalde   la informació, antecedents, dades i informes relatius als 
expedients i assumptes municipals que siguin necessaris per a l'exercici de les 
seves funcions. 

d) Disposar dels mitjans materials per portar a terme la seva tasca, en els 
termes que es determinen en aquest Reglament. 

e) A elevar al Ple o a algun dels seus membres, els precs i preguntes que 
siguin convenients, així com a rebre una contestació de les preguntes 
formulades per part de qui legalment estigui obligat. 

f) A l’elecció i destitució de l’alcalde en la forma i amb el procediment legalment 
establert. 

g) A rebre, amb càrrec al pressupost de l'Ajuntament, les dietes, 
indemnitzacions, i remuneracions econòmiques que corresponguin segons els 
criteris generals establerts en la legislació de règim local, en aquest Reglament, 
i en els pressupostos municipals. 

h) A demanar i obtenir la paraula, per part de la Presidència, en les sessions 
plenàries en cas d’ésser al·ludit. 

i) A exercir el dret a rebre als ciutadans  que ho desitgin, així com a convocar-
los als despatxos o dependències de l’Ajuntament que li siguin assignades, als 
efectes de tractar de qüestions pròpies del seu càrrec o la seva representació, i 
sense perjudici de les normes d’ús de dits locals municipals . 

2. A més dels drets reconeguts anteriorment i dels establerts legalment, 
l’Ajuntament garantirà a tots els membres electes de l’Ajuntament la 
representació i la defensa jurídica, davant qualsevol reclamació, recurs, 
denúncia o querella de qualsevol índole que es  pogués plantejar per actes o 
per omissions que es realitzin en l’exercici del càrrec, qualsevol que fos el 
temps en què les reclamacions jurisdiccionals es presentessin. Les despeses 
d’advocat, procurador i d’altres que es produïssin com a conseqüència de les 
circumstàncies assenyalades anteriorment seran a càrrec de l’Ajuntament, 
llevat dels casos en què la sentència judicial assenyali un comportament dolós 
del regidor. 
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Article 63 .- Deures dels membres electes 

1. Són deures dels membres electes de l’Ajuntament aquells determinats a 
les lleis i els que s’enumeren a continuació: 

a) A assistir a les sessions de Ple i de la resta d’òrgans col·legiats municipals 
o supramunicipals dels quals formin part, podent  ser sancionat 
econòmicament per l’alcalde  per raó d’inassistències no justificades en els 
termes de l’article 168 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

 
b) A posar en coneixement de la Presidència la seva absència del terme 

municipal quan excedeixin de vuit dies naturals. 
c) A l’abstenció en les votacions en els casos i per les causes establertes 

legalment. 
d) A complir les normes sobre incompatibilitat, així com a no invocar o fer ús 

de la seva condició per a l’exercici de qualsevol activitat mercantil, 
industrial o professional. 

e) A formular les declaracions de patrimoni i d’incompatibilitats i activitats 
econòmiques que suposin o puguin suposar ingressos econòmics. 

f) A posar en coneixement de la Presidència el lloc o domicili on poder 
realitzar les notificacions i, principalment, les convocatòries dels òrgans 
col·legiats, i on signar-ne la recepció, així com una adreça electrònica. 

g) A complir les normes de decòrum i de respecte de confidencialitat i secret 
en els supòsits establerts legalment.  

h) Fer un ús responsable de la informació al seu abast, així com del maneig 
d’aquesta informació a través les noves tecnologies . 

i) Donar compliment a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal, així com al Reial Decret 
1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
desenvolupament de la Lle Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal. 

j) A comportar-se respectuosament en els debats i en les deliberacions, tant 
pel que fa referència a la menció de persones i d’institucions, com del 
tracte mutu entre els mateixos electes. 

 

2. Els membres d’aquesta Corporació estan subjectes a responsabilitat civil 
i penal pels actes realitzats o per les omissions en l’exercici del seu 
càrrec. 

3. Dels acords i dels actes dels òrgans col·legiats seran responsables els 
que hi haguessin votat favorablement. 

4. La responsabilitat civil i penal s’exigirà davant els tribunals de justícia 
competents i es tramitarà pel procediment ordinari aplicable. 
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CAPITOL SEGON.-   
 
DEDICACIONS I DRETS ECONÒMICS DELS MEMBRES ELECTES  
 

Article 64.- Regidors amb dret a retribució 

1.  Els membres electes d’aquest Ajuntament tindran dret a percebre, amb 
càrrec al pressupost de l’Ajuntament, les retribucions, les dietes i les 
indemnitzacions que corresponguin en els termes que es determinen en 
els paràgrafs següents. 

 

2. Tindran dret a percebre retribucions per l’exercici dels seus càrrecs els 
regidors  que desenvolupin les seves responsabilitats municipals en 
règim de dedicació parcial o exclusiva, sent donats d'alta en el règim 
general de la Seguretat Social, assumint la Corporació el pagament de 
les quotes empresarials que corresponguin, conforme a allò establert en 
els articles 74 i 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local. 

3. En el supòsit de percebre les citades retribucions, la seva percepció serà 
incompatible amb qualsevol altra retribució econòmica amb càrrec als 
pressupostos de qualsevol de les administracions públiques i dels ens, 
organismes i empreses que en depenen.  

 

Article 65 .- Atribucions per a la determinació de les retribucions 

1. El Ple Municipal, a proposta de l'alcalde determinarà, d'acord amb el que 
s'estableixi al pressupost, el nombre de membres de la Corporació que 
podran exercir les seves responsabilitats en règim de dedicació parcial o 
exclusiva i, per tant, amb dret a retribució, així com les quanties que els 
correspongui en atenció al seu grau de responsabilitat. 

2. El nomenament de qualsevol regidor per a un càrrec de dedicació parcial 
o exclusiva haurà de ser acceptat expressament per aquest  i serà 
comunicat al Ple Municipal. 

Article 66 .- Concepte de dedicació exclusiva dels membres electes 

El reconeixement de la dedicació exclusiva a un regidor, exigirà la dedicació 
plena i preferent del regidor a les tasques municipals pròpies del càrrec, 
d’acord amb la legislació vigent. 

Article 67.- Dietes 
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1. Tots els membres de la Corporació, inclosos els que desenvolupin el seu 
càrrec amb dedicació establerta i retribució, tindran dret a rebre dietes 
per despeses ocasionades en l'exercici del càrrec, quan siguin efectives i 
justificades documentalment, segons les normes generals de despeses 
per estades, desplaçaments i similars, o les que en aquest sentit 
determini el Ple Municipal o les bases d’execució dels pressupostos 
municipals. 

2. El pressupost municipal contemplarà les dietes, ja sigui en partida 
general, remetent-se a la normativa general quant a la quantificació i 
justificació, o establint, a les normes d'execució del pressupost, unes 
regles pròpies en aquest sentit. 

 

Article 68 .- Indemnitzacions   

1. Els membres de la Corporació podran rebre les indemnitzacions per 
assistència  als òrgans col·legiats municipals, als òrgans col·legiats dels 
organismes autònoms municipals i als òrgans col·legiats de les societats 
mercantils amb capital íntegrament municipal sempre que els seus 
estatuts o reglaments no diguin el contrari, d’acord amb allò que 
determini  el Ple Municipal o  les Bases d’execució del pressupost. 

 

2. No podran percebre les indemnitzacions assenyalades en aquest article  
aquells regidors que tinguin reconeguda dedicació amb retribució. 

Article 69 .- Quantitat total i pagament de concept es 

1. Les consignacions pressupostàries corresponents als conceptes 
esmentats en aquest capítol no superaran els màxims que es determinin 
amb caràcter general a la legislació. 

2. Les quantitats fixades quant a les retribucions i assistències s'entendran 
brutes, i de les mateixes es descomptaran les deduccions que siguin 
d'aplicació. 

 
CAPíTOL TERCER.-   
 
INCOMPATIBILITATS I REGISTRE D'INTERESSOS  
 

Article 70 .- Incompatibilitats dels membres electe s 
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1. Les incompatibilitats dels membres electes seran les que es determinen a la 
legislació de règim local, a la legislació electoral, i les establertes al capítol 
anterior d'aquest Reglament. 

2. Produïda la incompatibilitat i declarada pel Ple, la persona afectada optarà, 
a la sessió plenària si és present, o bé en el termini de quatre dies hàbils a 
comptar des de la notificació de la declaració d’incompatibilitat, entre la 
renúncia a la condició de regidor o retirar-se de la situació que ha produït la 
incompatibilitat. Si en el termini assenyalat no es tria expressament, 
s’entendrà que renúncia a la seva condició de regidor i el càrrec romandrà 
vacant. 

Article 71 .- L'obligació de declarar els interesso s 

1. Tots els membres electes abans de la presa de possessió del càrrec, i 
quan es produeixin variacions en el curs del mandat, hauran de formular 
les declaracions de patrimoni i d’incompatibilitats i activitats privades que 
produeixin o puguin produir ingressos econòmics, segons models 
aprovats pel Ple municipal. 

2. També caldrà fer declaració d'interessos amb motiu del cessament per 
finalització del mandat o per qualsevol altra circumstància. 

 

Article 72 .- Interessos a declarar 

De conformitat amb la Llei 9/1991, de 22 de març, que va modificar parcialment 
l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim 
Local, es constituiran obligatòriament dos registres d’interessos: 

a) Un relatiu a les declaracions de tots els membres electes sobre 
incompatibilitats o sobre qualsevol activitat que proporcioni o pugui 
proporcionar ingressos econòmics (registre d’incompatibilitat). 

 

b) Un altre relatiu a les declaracions de tots els membres electes sobre béns 
patrimonials (registre de patrimoni). 

 
Article 73.- Aspectes formals del Registre d'intere ssos 

1. Ambdós registres estaran sota la responsabilitat directa de l’alcalde. 

2. El registre d’incompatibilitats és públic. En aquest sentit, els membres de 
la Corporació tindran dret a consultar-lo, i també les persones que 
acreditin un interès legítim i directe, havent de fer la sol·licitud per escrit, 
acreditant-se la personalitat i justificant-se la finalitat. 

3. El registre de patrimoni no és públic, per la qual cosa en principi només 
podran certificar-se les dades que conté a petició del mateix regidor  
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interessat o, si escau, a petició dels òrgans jurisdiccionals, amb les 
reserves legals oportunes. L’accés a aquest registre requerirà 
l’autorització del Ple.  

 

CAPÍTOL QUATRE.-   

INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS MEMBRES ELECTES  

SECCIÓ PRIMERA.-  

DRET DELS  REGIDORS A LA INFORMACIÓ  

Article 74.- Dret general a la informació 

1. Tots els membres electes tenen dret a obtenir de la Presidència la 
informació necessària per a l'exercici del seu càrrec, i a accedir als 
expedients administratius, antecedents, dades o d'altra documentació 
municipal. 

2. Els membres de la Corporació han de respectar la confidencialitat de la 
informació a què tenen accés per raó del càrrec. 

Article 75 .- Informació d'accés directe 

Els serveis administratius municipals o els funcionaris corresponents 
esdevindran obligats a facilitar informació en dies i hores prèviament acordats, 
sense prèvia autorització, en els següents casos: 

a) Quan es tracti de l’ accés dels membres corporatius que tinguin delegacions 
o responsabilitats de gestió, en la informació pròpia de les seves 
responsabilitats. 

b) Quan es tracti de l'accés de qualsevol membre de la Corporació a la 
informació i documentació corresponent als assumptes que hagin d'ésser 
tractats pels òrgans col·legiats dels quals són membres, així com a les 
resolucions o acords adoptats per qualsevol òrgan municipal. 

c) Quan es tracti de l'accés dels membres corporatius a la informació o 
documentació pública de l'Ajuntament que sigui de lliure accés per a qualsevol 
ciutadà, així com als expedients administratius en els que el membre electe 
pugui tenir la condició d'interessat d'acord amb la legislació administrativa. 

Article 76.- Procediment per a sol·licitar informac ió   

1. La informació no esmentada a l'article anterior s’haurà de demanar a 
l'alcalde, o al  regidor delegat, qui ordenarà al departament administratiu 
corresponent que faciliti l'accés a la mateixa, per part del regidor  
interessat . 



40 

 

2. Excepte en els supòsits esmentats a l'article anterior, en cap cas es  
podrà facilitar als regidors  l'accés directe a la informació, sense la prèvia 
autorització de l'alcalde, tinent d'Alcalde que el substitueixi o regidor 
delegat  corresponent. Aquesta autorització podrà ser, però, puntual o de 
caràcter genèric. 

Article 77 .- Casos de denegació de la informació 

1. L'alcalde  o regidor delegat que rebi la sol·licitud esmentada a l'article 
anterior, podrà denegar-la en els següents supòsits: 

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

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

2.  En tot cas, en els supòsits de denegació de la informació sol·licitada, 
l’acord denegatori haurà d’estar motivat. 

Article 78 .- Autorització i consulta de la informa ció sol·licitada 

1.  Les sol·licituds de documentació o informació hauran d'esser 
contestades en el termini màxim de quatre dies hàbils a comptar de la 
data de presentació de la sol·licitud.  

2. Transcorregut el termini de quatre dies hàbils, sense que s’hagi dictat 
resolució denegatòria, s'entendrà atorgat l'accés a la informació 
demanada. Això si no s’ha indicat prèviament en quin moment es podrà 
fer la consulta 

3. En termes generals, la informació haurà de ser consultada en l'arxiu o en 
les dependències administratives allà 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 de recepció de la totalitat de l'expedient. 

4. Amb l’autorizació de l’Alcalde es facilitaran les còpies que els regidors 
sol·licitin, sempre que no ho impedeixi cap causa relativa a la legalitat 
vigent. 
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SECCIÓ SEGONA.-  
 
PARTICIPACIÓ DELS REGIDORS  
 

Article 79.- El dret a la participació 

Tots els membres electes tindran dret a participar en els òrgans de l'Ajuntament 
en els termes esmentats en el Títol primer d'aquest (en aquest  Reglament), 
especialment pel que fa a la participació en el Ple Municipal i en la Comissió  
Informativa. 

Article 80.- Contingut del dret a la participació 

La participació en un òrgan municipal inclourà l'assistència a les sessions, el 
dret a intervenir en aquestes, i el dret a manifestar-se i deixar constància de la 
seva opinió en relació amb les qüestions que es debatin, així com a participar 
en les votacions. També tindrà dret a impugnar els actes i acords municipals 
contra els que hagués votat en contra. 

TÍTOL TERCER.-  

COMUNICACIÓ SOCIAL  

Article 81.- Mitjans de comunicació social  

1. L’alcalde, determinarà les mesures  pertinents per a facilitar als mitjans 
de comunicació social informació dels acords i afers d’interès general i 
públic . 

2. L’alcalde haurà de conèixer qui són  els representants dels diversos 
mitjans de comunicació social que assisteixen a les sessions del Ple de 
l’ajuntament i a d’altres activitats de caràcter públic que així es  
requereixi. 

3. Per l’enregistrament audiovisual de les sessions del Ple de l’Ajuntament 
o d’altres òrgans de caràcter públic, l’Alcaldia n’establirà els criteris que 
podrà consultar prèviament als Portaveus. 

4. Pel que fa a les sessions del Ple de l’Ajuntament els sesrovirencs i 
sesrovirenques, les entitats socials, grups polítics municipals o qualsevol 
col·lectiu que tinguin interès en enregistrar les sessions en la seva 
totalitat o en part, ho hauran de sol·licitar  com a mínim 72 hores abans 
de la sessió . 

5. L’alcalde podrà autoritzar l’enregistrament. El peticionari haurà d’indicar 
la finalitat que justifica l’enregistrament . Si l’enregistrament és focalitza  
només en algun dels electes serà necessari el seu consentiment.  
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Disposició final Primera : 

S’estableix que els organismes autònoms i societats mercantils municipals amb 
capital íntegrament municipal, es regularan pels seus estatuts i reglaments 
municipals que estiguin en vigor. 

 

Disposició final segona : 

Tot allò no previst en aquest reglament s’aplicarà directament i de forma 
supletòria la normativa enumerada a l’article 3.   

 

Sant Esteve Sesrovires, 30 de gener de 2013 


