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AJUntAment de BlAnes 

Edicte sobre l’aprovació definitiva de la modificació de diversos articles del Reglament Orgànic Municipal

Aprovada inicialment per acord de ple de data 27 de febrer de 2014 la modificació del Reglament Orgànic Municipal i en 
execució de l’acord de Ple data 26 de juny de 2014 de resolució de les al·legacions presentades durant el període d’informació 
pública i aprovació definitiva de la modificació del Reglament orgànic municipal, es fa públic pel seu coneixement i per la 
seva entrada en vigor d’acord amb el previst a l’article 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el  Reglament 
d’Obres, activitats i Serveis dels Ens Locals (ROaS).

- A l’article 78.2 c) s’afegeix després de “grups polítics municipals” el següent text: “i els regidors i regidores no adscrits i no 
adscrites”, quedant redactat de la següent manera:

“article 78.- atribucions:

c) Les Mocions que plantegin els grups polítics municipals i els regidors i regidores no adscrits i no adscrites que 
s’integrin dintre de la part de control de l’ordre del dia del Ple” 

- Al tercer paràgraf de l’article 79 al subapartat, “Vocals”, s’afegeix després de “grups polítics municipals” el següent text: “i 
els regidors i regidores no adscrits i no adscrites”, quedant redactat de la següent manera:

“article 79.- Creació, composició i duració de les Comissions Informatives de caràcter permanent:

- Vocals: Representants de tots els grups polítics municipals i els regidors i regidores no adscrits i no adscrites, en 
proporció a la seva representativitat a l’ajuntament”

- A l’article 82.1 s’afegeix després de “a través del seu portaveu” el següent text “i dels regidors i regidores no adscrits i no 
adscrites” i a l’article 82.2 s’afegeix al primer paràgraf després de “cada Grup” el següent text “i cada regidor i regidora no 
adscrit o no adscrita” i al segon paràgraf s’afegeix després de “el Portaveu d’aquest” el següent text “i cada regidor i regidora 
no adscrit o no adscrita”, quedant redactat de la següent manera:

“article 82.- adscripció de membres de les Comissions Informatives:

1.- un cop determinat el nombre, denominació i composició de les Comissions Informatives permanents, o adoptat pel 
Ple l’acord de creació de les Comissions Informatives Especials, l’alcalde o alcaldessa, mitjançant Decret, procedirà 
a efectuar els nomenaments de Presidents Delegats d’aquestes que consideri oportuns, i a adscriure als Regidors i 
Regidores que hagin de ser els seus vocals, prèvia proposta efectuada per escrit per cadascun dels Grups Polítics 
Municipals, a través del seu portaveu i dels regidors i regidores no adscrits i no adscrites, que tindrà caràcter vinculant”.

2.- A aquests efectes, cada Grup i cada regidor i regidora no adscrit i no adscrita, dintre dels cinc dies següents 
a la celebració de la sessió plenària en la que es determini el nombre, denominació i composició de les Comissions 
Informatives permanents, o del dia en que es creï la Comissió Especial, elevarà escrit a l’alcaldia proposant el nom o 
noms dels seus representants en cada Comissió Informativa, i els dels seus respectius suplents.

Si dintre d’aquest termini algun grup no ha comunicat la seva decisió, s’entendran designats, en funció del nombre de 
representants que els corresponguin en cada Comissió, els Regidors i Regidores que figurin en la seva llista electoral, pel 
seu ordre, els quals actuaran com a vocals de totes les Comissions Informatives en representació del seu Grup, fins que 
el Portaveu d’aquest i cada regidor i regidora no adscrit i no adscrita doni compliment al previst en el paràgraf anterior”

 
- a l’article 85 s’afegeix, al segon paràgraf, després de “Els regidors i regidores que abandonen el grup format per la 
candidatura” el següent text “o que són expulsats o expulsades del grup”.

“article 85.- Composició:

Els regidors que abandonen el grup format per la candidatura o que són expulsats o expulsades del grup, per la qual es 
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van presentar a les eleccions locals, queden com a regidors no adscrits i tenen els deures i drets individuals, inclosos els 
de caràcter material, econòmic i participatiu en les activitats pròpies de l’Ajuntament no superiors als que tenien d’haver 
continuat al grup de procedència”

- L’Article 88 passa a ser el 88.1 i s’afegeix un nou apartat que serà el 88.2 que queda redactat de la següent manera:

“article 88.- Drets:

2.- Els regidors i regidores no adscrits i no adscrites gaudiran dels mateixos drets establerts al apartat 1, llevat de la 
dotació econòmica mensual que no tindrà el component fix per Grup”.

- A l’article 89, al primer paràgraf s’afegeix després de “Els Grups Polítics Municipals” el següent text “i els regidors i regidores 
no adscrits i no adscrites” quedant redactat de la següent manera: 

“article 89.- Deures:

Els Grups Polítics Municipals i els regidors i regidores no adscrits i no adscrites hauran de respectar en la seva actuació 
municipal, el que es preveu en aquest Reglament i en la legislació local de directa aplicació, i, en tot cas, el principi 
de bona fe, havent d’observar la deguda cortesia, i respectar les normes de funcionament dels diferents òrgans de la 
Corporació, que s’estableixen en aquest Reglament”.

- A l’article 92 s’afegeix al final del sisè paràgraf el següent text “L’Alcalde o Alcaldessa podrà convidar els regidors i regidores 
no adscrits i no adscrites quan ho consideri convenient” quedant redactat de la següent manera:

“article 92.- Règim jurídic i de funcionament:

amb caràcter excepcional, podran assistir a les sessions de la Junta de Portaveus, els membres, el personal de la 
Corporació que l’alcalde o alcaldessa consideri convenient, a efectes d’informar sobre assumptes concrets. L’alcalde o 
alcaldessa podrà convidar els regidors i regidores no adscrits i no adscrites quan ho consideri convenient.”

- A l’article 99 es modifica el paràgraf primer que queda redactat de la següent manera:

“Article 99.- Convocatòria de les sessions plenàries:

La celebració de les sessions plenàries requerirà la seva prèvia convocatòria, realitzada per l’Alcaldia, i notificada per la 
Secretaria per mitjans electrònics, que acompanyada de l’ordre del dia expressiu i detallat dels assumptes a tractar, haurà 
de notificar-se a tots els membres de la Corporació en l’adreça electrònica designada per aquests al inici del mandat.”

- a l’article 100.2 s’afegeix al paràgraf tercer a continuació de “a proposta d’algun dels Portaveus dels Grups Polítics 
Municipals” el següent text “i dels regidors i regidores no adscrits i no adscrites” quedant redactat de la següent manera:

“article 100.- Ordre del dia de les sessions plenàries:

L’Alcalde o Alcaldessa, a iniciativa pròpia o a proposta d’algun dels Portaveus dels Grups Polítics Municipals i dels 
regidors i regidores no adscrits i no adscrites, podrà incorporar en la part resolutiva de l’ordre del dia, per motius 
d’urgència, altres assumptes, mitjançant moció de l’alcaldia, encara que no hagin sigut dictaminades prèviament per la 
Comissió Informativa corresponent”.

- a l’article 101, 101 b) a l’apartat primer s’afegeix després de “Les mocions que presenten els diferents Grups Polítics 
Municipals” el següent text “i els regidors i regidores no adscrits i no adscrites” i a l’apartat segon s’afegeix després de “els 
Grups Polítics Municipals” el següent text “i als regidors i regidores no adscrits i no adscrites”. A l’últim paràgraf d’aquest 
mateix article, que fa referència a les sessions extraordinàries, a l’apartat tercer, s’afegeix després de “Mocions que presentin 
els diferents Grups Polítics Municipals” el següent text “i els regidors i regidores no adscrits i no adscrites”. 
Queda redactat de la següent manera:

“article 101.- Estructura de l’ordre del dia de les sessions del Ple:

b) Part de control:
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En aquesta part s’inclouran, per l’ordre que s’especifica, els assumptes següents:

1.- Les mocions que presentin els diferents Grups Polítics Municipals i els regidors i regidores no adscrits i no adscrites, 
per l’ordre de la seva major representativitat al Ple.

2.- Els precs i preguntes.

a efectes de control, queda substituïda l’obligació de donar compte al Ple de tots els acords que adopti la Junta de 
Govern Local i de totes les resolucions que dicti l’alcaldia o els Regidors o Regidores delegats, per l’obligació de remetre 
a tots els Grups Polítics Municipal i als regidors i regidores no adscrits i no adscrites, una còpia de les actes de les 
sessions de la Junta de Govern Local, i pel reconeixement del dret de lliure accés als llibres de resolucions que l’article 
42 d’aquest Reglament reconeix a tots els membres de la Corporació.

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

1.- Propostes dictaminades per les diferents Comissions Informatives.

2.- Mocions de l’alcaldia.

3.- Mocions que presentin els diferents Grups Polítics Municipals i els regidors i regidores no adscrits i no adscrites, pel 
mateix ordre que es preveu en l’apartat anterior.

- Es dóna un nou redactat al paràgraf quart de l’article 104 quedant redactat de la següent manera: 

“article 104.- Publicitat de les sessions del Ple:

Les sessions del Ple seran enregistrades en Vídeo-Acta certificada pel Secretari/a General de l’Ajuntament.”

- A l’article 110, al 110 al primer paràgraf, als subapartats b) i d) s’afegeix després de “Grups Polítics” el següent text “i els 
regidors i regidores no adscrits i no adscrites” i a continuació del segon paràgraf del mateix article s’afegeix “En l’aprovació 
inicial del pressupost municipal, les ordenances fiscals, la revisió del POUM, la moció de censura i la moció de confiança, la 
durada de cada una de les intervencions del primer torn de paraules no podrà excedir de 10 minuts”. 
Queda redactat de la següent manera:

“article 110.- Deliberació:

b) Intervindran, successivament, els diferents Grups Polítics i els regidors i regidores no adscrits i no adscrites, per ordre 
de menor a major representativitat en l’ajuntament, en un primer torn de paraules, a excepció, en el seu cas, dels Grups 
Polítics que haguessin intervingut presentant la proposta, dictamen o moció, o els vots particulars o propostes d’esmena 
presentats en relació amb ells.

d) Si ho sol·licités algun Grup, l’alcalde o alcaldessa obrirà un segon torn de paraules, en el que novament intervindran 
els Grups Polítics i els regidors i regidores no adscrits i no adscrites per l’ordre establert en el primer torn, exclosos els 
proponents.

La duració de cada una de les intervencions del primer torn de paraules no podrà excedir de 5 minuts, i les del segon, 
de 1 minut, a l’igual que les intervencions per al·lusions. En l’aprovació inicial del pressupost municipal, les ordenances 
fiscals, la revisió del POUM, la moció de censura i la moció de confiança, la durada de cada una de les intervencions del 
primer torn de paraules no podrà excedir de 10 minuts”.

- a l’article 118 s’afegeix a continuació del segon paràgraf “Els regidors i regidores no adscrits i no adscrites disposaran de cinc 
minuts” que queda redactat de la següent manera:

“article 118.- Precs i Preguntes:
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Els precs i preguntes, que no tenen caràcter vinculant, ni per tant estan sotmesos a votació, ni poden generar debat, es 
poden formular oralment o per escrit. Si són formulats oralment en la sessió, cada grup disposarà d’un màxim de vuit 
minuts d’exposició més un minut més per cada regidor del mateix grup i l’alcaldia decidirà si es contesten en aquest 
mateix acte, o es contestaran en la sessió següent. Els regidors i regidores no adscrits i no adscrites disposaran de cinc 
minuts.”

- A l’article 125 es modifica el segon paràgraf que quedarà redactat de la manera següent:

“Article 125.- Formalització de les sessions dels òrgans col·legiats:

En el cas de les intervencions del Ple, s’utilitzarà el sistema de Vídeo-Acta certificada. En la resta de casos, es transcriurà 
una síntesi d’elles”.

- A l’article 133 e) s’afegeix després de “Grups Polítics Municipals” el següent text “als regidors i regidores no adscrits” que 
queda redactat de la següent manera:

“article 133.- Moció de censura a l’alcalde o alcaldessa:

e) La Mesa es limitarà a donar lectura de la moció de censura, a concedir la paraula , si estiguessin presents, al candidat 
o candidata a l’alcaldia, a l’alcalde o alcaldessa, als portaveus dels Grups Polítics Municipals, als regidors i regidores 
no adscrits , i a sotmetre a votació la moció de censura.”

- S’Incorpora un nou Títol, que serà el Setè: 

“TÍTOL VII

La PaRTICIPaCIÓ DE LES ENTITaTS EN EL PLE MuNICIPaL

article 151.- Les entitats ciutadanes i els seus drets

1. Les associacions degudament constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d’Entitats, que tinguin per objecte la defensa 
dels interessos generals o sectorials dels veïns són considerades entitats de participació ciutadana.

2. aquestes associacions tindran dret a:
 

a) Rebre informació directe dels assumptes que són del seu interès.

b) Elevar propostes d’actuació en l’àmbit de les competències municipals

c) Formar part dels òrgans de participació

d) Intervenir davant del Ple municipal per efectuar una exposició sobre algun assumpte de l’ordre del dia, d’acord amb les 
condicions que s’indiquen a l’apartat 3 d’aquest article.

e) Presentar propostes sobre temes de competència municipal que afectin els interessos generals o sectorials dels veïns  
d’acord amb les condicions que s’indiquen a l’apartat 4 d’aquest article.

        
3. L’exercici del dret reconegut en l’apartat 2.d),  s’efectuarà de conformitat amb les següents condicions.                                                          

a) Per intervenir davant del Ple les associacions hauran d’ostentar la condició d’interessat en la tramitació administrativa 
de l’assumpte del que es tracti, per raó de ser titulars d’un dret, d’un interès legítim o en els seu cas un simple interès 
en supòsits d’exercici de l’acció pública.

b) La facultat d’intervenir davant del Ple per efectuar l’exposició prevista a l’apartat 2.d) d’aquest article s’haurà de 
sol·licitar per escrit presentat en el registre abans de les 15 hores del dia hàbil anterior a la celebració de la sessió.

c) La intervenció la realitzarà únicament el representant de l’associació o persona en qui hagi delegat aquella.
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d) De conformitat amb l’article 69.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la sessió, 
la intervenció del representant de l’associació s’haurà de produir amb anterioritat a la lectura, debat i votació de la 
proposta inclosa en l’ordre del dia. La intervenció requerirà l’autorització de l’alcalde i no podrà superar el termini de 
cinc minuts. Fent ús de les seves atribucions l’alcalde podrà interrompre la intervenció en cas de desviació de la matèria 
exposada o alteració del desenvolupament de la sessió plenària.

e) Restaran excloses les intervencions en relació a les propostes municipals relatives a les següents matèries:

- Les corresponents a les ordenances fiscals i altres matèries de naturalesa tributària
- Les corresponents a la iniciativa legislativa popular que es regeixen per la seva pròpia normativa , així com les 

determinades a l’article 6 de la Llei 4/2010, de 17 de març, de consultes populars per via de referèndum
- Les de contingut idèntic o equivalent que hagin estat presentades per l’equip de govern o l’oposició en els sis mesos 

anteriors

4. L’exercici del dret reconegut en l’apartat 2. e) s’efectuarà de conformitat amb les següents condicions:

a) Per presentar una proposta davant del Ple, les associacions hauran d’ostentar la condició d’interessades en la tramitació 
administrativa de l’assumpte del que es tracti, per raó de ser titulars d’un dret, d’un  interès legítim o en el seu cas un 
simple interès en els supòsits d’exercici de l’acció pública.

b) Les propostes seran presentades al registre general de l’ajuntament i hauran de contenir una exposició de motius i una 
part dispositiva que haurà de ser sotmesa a votació, així com el titular designat per intervenir en el Ple.

c) La proposta presentada serà lliurada a la Secretaria General als efectes del seu estudi i informe respecte a la seva 
legalitat. Posteriorment la proposta juntament amb l’informe de Secretaria serà elevada a l’alcaldia, que resoldrà sobre 
la seva inclusió en l’ordre del dia del Ple. S’estableix un termini d’un mes, comptats des de la seva entrada en el registre 
general, per resoldre sobre la inclusió de la proposta en l’ordre del dia del proper Ple ordinari.

 Els representants de les entitats que presentin propostes al Ple seran convidats a exposar-les i debatre-les en la Junta de 
Portaveus preparatòria del Ple on s’ha de debatre la seva proposta.

d) Durant la celebració del Ple, el defensor de la proposta disposarà de cinc minuts per exposar-la verbalment, reservant-
se la facultat de l’alcalde d’interrompre la seva presentació en el cas de desviació manifesta de la matèria o alteració 
o pertorbació del desenvolupament del Ple. a continuació s’obrirà el corresponent torn d’intervencions dels grups 
municipals i dels regidors i regidores no adscrits i no adscrites, per passar tot seguit a la votació.

e) Restaran excloses les propostes en relació a les matèries següents: 

- Les corresponents a les ordenances fiscals i altres matèries de naturalesa tributària
- Les corresponents a la iniciativa legislativa popular que es regeixen per la seva pròpia 
- Les de contingut idèntic o equivalent que hagin estat presentades per l’equip de govern o la oposició en els sis mesos 

anteriors

5. Un cop acabat el Ple, el públic assistent podrà formular preguntes als membres del plenari, sobre qüestions tractades a la 
sessió o sobre altres qüestions de competència municipal, però en aquest cas hauran de formular la pregunta per escrit i 
entrar-la al registre de l’ajuntament abans de les 15 hores del dia anterior a la celebració del Ple.
El temps màxim de durada de preguntes del públic i respostes dels regidors serà d’una hora i haurà d’haver finalitzat a 
les  01:00 hores
Correspon a l’alcalde President la distribució del temps en funció del nombre de preguntes anunciades. 
aquestes intervencions quedaran recollides amb un annex de la Vídeo-acta del Ple.”

Blanes, 3 de juliol de 2014

Josep Marigó i Costa
alcalde


