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Núm. 5901
AJUntAment de BLAnes 

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

Aprovada en execució de l’acord de Ple data 29 de juny de 2017 de resolució de les al·legacions presentades durant el període 
d’informació pública i aprovació definitiva de la modificació del Reglament orgànic municipal, aprovat inicialment en data 
30 de març de 2017, es fa públic el seu contingut, 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 i a l’article 70.2 de la Llei de Bases de Règim Local, 
per tal que entri en vigor.

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL

Article 56.- Deure de reserva de la informació

Tots els membres de la Corporació tenen el deure de guardar reserva i mantenir la confidencialitat de la informació a la que 
tinguin accés per raó del càrrec, quan pugui perjudicar interessos municipals o de terceres persones, així com de guardar 
secret sobre els debats i votacions que tinguin aquest caràcter i sobre els debats que, com els de la Junta de Govern Local i 
qualsevol altre òrgan de la Corporació, celebrin sessions que no gaudeixen de caràcter públic, podent incórrer, del contrari, 
en els delictes de revelació de secrets, d’ús d’aquests o d’informació privilegiada en benefici propi o de tercers, o de tràfic 
d’influències, en els termes previstos en el Codi Penal.

Article 88.- Drets

Els Grups Polítics Municipals, representats pels seus portaveus, ostentaran els drets següents:

a) Percebre, del pressupost de la Corporació, una dotació econòmica mensual, resultant d’aplicar un component fix idèntic 
per a tots els grups polítics municipals, i un altre variable en funció del seu nombre de membres, per a contribuir a la 
satisfacció de les despeses que la seva actuació corporativa els generi, sense que aquesta pugui destinar-se a satisfer 
remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la Corporació ni a l’adquisició de béns que puguin constituir 
actius fixos de caràcter patrimonial.

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

c) Ser invitats als actes oficials de caràcter institucional convocats per l’Ajuntament i els Ens, Organismes i Empreses d’ell 
dependents.

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

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

Així mateix, els grups polítics municipals ostentaran legitimació activa per a impugnar els actes i acords municipals que els 
afectin com a grup, i els acords adoptats pel Ple de la Corporació que hagin sigut votats en contra per la totalitat de Regidors 
i Regidores integrats en ells.

Per l’exercici dels drets a que fa referència la lletra c), els grups polítics municipals hauran de canalitzar la seva petició a 
través del Regidor o Regidora que tingui atribuïdes les competències en matèria de Règim Interior, que, d’acord amb les 
disponibilitats funcionals, proveirà a l’efecte, un cop comprovada la no coincidència amb la celebració d’una sessió plenària.

El dret d’expressió de l’opinió dels Grups Municipals a través del Butlletí d’Informació Municipal o qualsevol altre mitjà de 
comunicació, en cas que existeixin, es sotmetrà a les regles següents:
- L’assignació als Grups Polítics de l’espai per a expressar la seva opinió al Butlletí d’Informació Municipal, serà igual per 

a tots els grups municipals.
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-  No es podrà cedir l’espai assignat al Grup a terceres persones, físiques o jurídiques.

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.

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.

Així mateix, tots els Grups Polítics Municipals hauran de portar una comptabilitat especial de la dotació econòmica a que es 
fa referència en la lletra a) de l’article anterior, que posaran a disposició del Ple de la Corporació, sempre que aquest així ho 
exigeixi.

Article 96.- Sessions ordinàries

El Ple celebrarà sessions ordinàries, amb caràcter mensual, respectant en tot cas la periodicitat establerta mitjançant acord del 
propi Ple a l’inici del mandat, en el que s’establiran, a més, les dates i horari concret de celebració.

Malgrat això, l’Alcalde o Alcaldessa posposar o avançar la celebració de les altres sessions ordinàries, dintre del mateix mes 
de la data prevista per a la seva celebració preceptiva, quan el dia fixat sigui festiu, o es trobi inclòs dintre d’un període de 
vacances.

Per causes extraordinàries degudament motivades en la convocatòria, l’Alcalde o Alcaldessa, podrà avançar o retardar, fins a 
un màxim de 72 hores, la celebració de la sessió, encara que no es donin les circumstàncies previstes en els paràgrafs anteriors.

En tots els supòsits, l’Alcalde o Alcaldessa donarà compte d’aquesta decisió a la Junta de Portaveus, amb caràcter previ.

La periodicitat, dates i horari de celebració de les sessions ordinàries, podran ser variats durant el mandat corporatiu, 
mitjançant nou acord plenari.

En les sessions ordinàries podran adoptar-se acords sobre assumptes no inclosos en l’ordre del dia ni dictaminats per 
les Comissions Informatives, a proposta de l’Alcalde o Alcaldessa, d’una quarta part del nombre legal de membres de 
la Corporació, o d’algun dels portaveus dels Grups Polítics Municipals, sempre que, amb caràcter previ, fossin declarats 
d’urgència amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació. Del contrari, els acords 
adoptats seran nuls de ple dret.

Article 99.- Convocatòria de les sessions plenàries

La convocatòria que s’efectuarà obligatòriament per mitjans electrònics, es posarà a disposició dels membres de la Corporació 
en la seu electrònica municipal al seu accés mitjançant compareixença i en la direcció de correu Corporatiu habilitada a 
l’efecte amb dos dies hàbils d’antelació a la celebració de la sessió, no computant-se a aquest efectes, els dies de posada a 
disposició i de celebració del Ple. 

Amb la finalitat de tenir coneixement de la posada a disposició de la notificació en la seu electrònica o bé en la direcció 
de correu Corporatiu habilitada a l’efecte per part de la Secretaria municipal s’enviarà un avís al dispositiu electrònic o la 
direcció de correu electrònic que els membres de la Corporació hauran d’indicar a l’inici del mandat a la Secretaria de la 
Corporació mitjançant el corresponent escrit. 

L’emissió de l’esmentat avís suposarà la plena coneixença per part del membre corporatiu de l’existència de la notificació de 
la convocatòria de la sessió plenària a la seva disposició, sent responsable del mateix al contingut de la notificació, entenent-se 
per rebuda la mateixa si aquest no accedeix al contingut en el mateix dia de rebre l’avís de la notificació.

En el cas de les sessions extraordinàries urgents, es podrà convocar la sessió en qualsevol moment amb l’antelació suficient 
per poder assistir a la mateixa, en la forma descrita amb anterioritat, si bé rebut l’avís de notificació, el regidor/a no accedeix 
al contingut de la notificació en el termini de trenta minuts a comptar de rebre l’avís, s’entendrà rebutjada la mateixa. 
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La convocatòria i l’ordre del dia de les sessions del Ple podran integrar-se en un únic document, que haurà de ser subscrit 
per l’Alcalde o Alcaldessa i el/la Secretari/a General de la Corporació, com a òrgans responsables d’aprovar la convocatòria 
i l’ordre del dia i de notificar els actes municipals, respectivament.

La convocatòria es notificarà amb dos dies hàbils d’antelació a la celebració de la sessió, no computant-se, a aquests efectes, 
els dies de notificació i de celebració del Ple.

Malgrat això, no es requerirà l’esmentada antelació per a la celebració de sessions extraordinàries de caràcter urgent. En 
aquest cas, es podrà convocar la sessió en qualsevol moment que permeti la notificació de la convocatòria a tots els Regidors i 
Regidores, acompanyada de l’ordre del dia, a excepció que tots els membres de la Corporació estiguessin presents, en el qual 
cas, es podrà celebrar la sessió, fent-se constar en la seva acta aquesta circumstància.

Junt amb la convocatòria i l’ordre del dia de les sessions ordinàries del Ple, s’acompanyarà l’esborrany de l’acta o actes de les 
sessions que es sotmetran a aprovació i, de suscitar-se, amb posterioritat a la convocatòria, assumptes d’urgència que hagin 
de ser tractats en ella, es complementarà l’ordre del dia ordinari, amb un ordre del dia extraordinari que es lliurarà a tots els 
Regidores i Regidores abans de l’inici de la sessió.

Quan es tracti de sessions extraordinàries convocades a iniciativa de l’Alcaldia, s’haurà
de motivar, en la convocatòria, la necessitat d’aquesta.

Quan es tracti de sessions extraordinàries convocades a instància dels membres de la Corporació, la convocatòria haurà 
d’efectuar-se per l’Alcaldia dintre dels vuit dies hàbils següents a que la petició hagi tingut entrada en el Registre General de 
l’Ajuntament, i la seva celebració no podrà demorar-se per més de quinze dies hàbils des de que va ser sol·licitada.

Si l’Alcalde o Alcaldessa no convoqués el Ple extraordinari sol·licitat dintre del termini assenyalat, quedarà automàticament 
convocat per les 12 hores del desè dia hàbil següent al de la finalització del termini de quinze dies hàbils a que s’ha fet 
referència en el paràgraf anterior, a excepció que l’escrit de petició no complís els requisits formals assenyalats a l’article 96 
d’aquest Reglament o el Ple fos incompetent per a debatre la totalitat dels assumptes que configuressin l’ordre del dia.

En aquest cas, dintre dels deu dies hàbils següents a que la petició tingui entrada en el Registre General, l’Alcalde o Alcaldessa 
dictarà resolució motivada, en la que es denegui la petició, que haurà de ser notificada a tots els signants d’aquesta dintre dels 
cinc dies hàbils següents a la seva adopció.

Si es donés la circumstància de que, dels assumptes proposats, solament respecte d’algun o alguns fos el Ple incompetent, 
l’Alcalde o Alcaldessa dictarà resolució motivada, que haurà de notificar als sol·licitants, denegant la sol·licitud únicament i 
exclusivament, respecte d’aquest extrem, i convocarà el Ple, en els termes anteriorment exposats, suprimint aquests assumptes 
de l’ordre del dia proposat.

Si dintre del termini dels deu dies hàbils a que es fa referència al paràgraf anterior, l’Alcalde o Alcaldessa no dicta resolució 
denegant la convocatòria, ni efectua aquesta, el/la Secretari/a General de l’Ajuntament, desprès de comprovar que la 
sol·licitud compleix els requisits legalment i reglamentàriament establerts, notificarà a tots els membres de la Corporació, al 
dia següent al de la finalització del termini de quinze dies, que la sessió plenària ha quedat automàticament convocada, amb 
expressió concreta del dia i hora previstos per a la seva celebració, de l’ordre del dia proposat i dels Regidors i Regidores que 
ho promouen.

Si la sol·licitud no complís amb els requisits exigits, el Secretari/a General de la Corporació posarà aquesta circumstància en 
coneixement de l’Alcaldia per escrit, i quedarà exonerat/da d’efectuar la notificació a que s’ha fet referència en el paràgraf 
anterior.

També quedarà exonerat d’efectuar l’esmentada notificació, quan l’Alcalde o Alcaldessa, dintre dels quinze dies hàbils 
següents a partir de que la sol·licitud hagi tingut entrada en el Registre General de l’Ajuntament, hagués dictat resolució 
denegant la convocatòria i aquesta hagués sigut notificada als sol·licitants.

Contra les resolucions de l’Alcaldia denegant la convocatòria del Ple, o suprimint assumptes de l’ordre del dia proposat, 
podran exercitar-se pels sol·licitants les accions administratives i judicials que considerin procedents.

Efectuada la convocatòria, de forma expressa o de forma automàtica, en absència de l’Alcalde o Alcaldessa o dels Tinents 



Pàg. 34

Administració Local Ajuntaments

Núm. 132 – 11 de juliol de 2017

d’Alcalde que hagin de substituir-lo, el Ple quedarà vàlidament constituït amb l’assistència d’un terç dels seu nombre legal 
de membres i del Secretari/a General de la Corporació, o funcionari que el/la substitueixi, sota la Presidència del membre 
de la Corporació de major edat que es trobi present, havent-se de mantenir durant tota la sessió aquest quòrum mínim 
d’assistència.

En les sessions extraordinàries no es podran adoptar acords sobre temes no inclosos en l’ordre del dia, resultant nuls els 
acords adoptats que contravinguin aquesta norma. Requeriran el dictamen previ de la Comissió Informativa corresponent, 
els assumptes inclosos en l’ordre del dia de les sessions extraordinàries, que no tinguin caràcter urgent, quan hagin sigut 
convocades per iniciativa de l’Alcaldia.

Respecte de les sessions extraordinàries convocades a iniciativa dels membres de la Corporació, es substituirà aquest dictamen 
per l’informe previ de la Junta de Portaveus, si aquesta és convocada per l’Alcalde o Alcaldessa, que actuarà com a Comissió 
Informativa i requerirà la presència de fedatari públic. Del contrari, quedaran eximits d’ambdós tràmits.

En les convocatòries de les sessions del Ple es farà constar que, en cas de no existir en primera convocatòria el quòrum de 
constitució requerit, quedarà automàticament convocada la sessió per la seva celebració, en segona convocatòria, 48 hores 
després.

Article 101.- Estructura de l’ordre del dia de les sessions del Ple

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

a) Part resolutiva:

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

1.- Les propostes del/la Secretari/a General relatives a l’aprovació d’actes de sessions anteriors.

2.- Les proposes del/la Secretari/a General relatives a la ratificació o pressa de coneixement dels acords o resolucions 
d’altres òrgans municipals que així ho requereixin.

3.-Resolucions judicials

4.- Informes de la Intervenció de Fons en relació al que estableix l’article 218 del RDL    2/2004, pel qual s’aprova el  text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

5.- Les propostes dictaminades per les Comissions Informatives.

6.- Les Mocions de l’Alcaldia i les propostes d’acord dels Grups Municipals a que es fa referència en l’article 100 2c) 
d’aquest Reglament.

b) Part de control:

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 Municipals 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:
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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.

Article 104.- Publicitat de les sessions del Ple

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

Malgrat això, amb caràcter excepcional, el Ple, previ acord de la majoria absoluta dels nombre legal dels seus membres, a 
proposta de qualsevol d’ells, podrà declarar secret el debat i votació d’aquells assumptes que siguin susceptibles d’afectar 
als drets fonamentals de les persones relatius a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge, reconeguts per l’article 18.1 de 
la Constitució, i, en cas d’això, la sessió es celebrarà a porta tancada si tots els assumptes a tractar es troben en aquesta 
circumstància. Si solament afecta a un o varis assumptes, es desallotjarà al públic de la sala amb caràcter previ a l’inici del 
debat de l’assumpte concret afectat per aquesta circumstància.

També es podran celebrar les sessions del Ple a porta tancada quan raons d’ordre públic, degudament motivades, així ho 
aconsellin, previ acord adoptat a l’efecte, a proposta de qualsevol dels seus membres, per la majoria absoluta dels seu nombre 
legal.

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

Article 107.- Quòrum de constitució

El Ple es constitueix vàlidament amb l’assistència de l’Alcalde o Alcaldessa o de qui legalment el substitueixen en aquestes 
funcions, i un terç del nombre legal dels seus membres.

En tot cas, es requerirà la presència del/la Secretari/a General de l’Ajuntament o de qui legalment el/la substitueixi.

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

Si en la primera convocatòria no s’assolís el quòrum de constitució requerit per a la vàlida constitució del Ple, i un cop 
transcorreguts 30 minuts des de l’hora assenyalada pel seu inici, no s’assolís, s’entendrà convocada la sessió, de forma 
automàtica, 48 hores desprès, en segona convocatòria.

Si en la segona convocatòria tampoc s’assolís el quòrum de constitució requerit, l’Alcalde o Alcaldessa deixarà sense efecte 
la convocatòria, posposant l’estudi dels assumptes inclosos en l’ordre del dia per a la primera sessió que tingui lloc amb 
posterioritat, tant de caràcter ordinari com de caràcter extraordinari, en aquest últim cas, amb el consentiment dels proponents, 
quan es tracti d’una sessió a sol·licitud dels Regidors o Regidores.

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

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

En supòsits excepcionals com embaràs, baixa per maternitat o paternitat o malaltia greu acreditada que impedeixin assistir 
en forma presencial a les sessions plenàries, s’autoritzarà per l’Alcalde l’assistència mitjançant videoconferència o qualsevol 
altre procediment similar que permeti acreditar i garantir la participació i emissió del vot per part dels membres corporatius, 
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de conformitat amb l’establert a la normativa vigent relativa al sector públic.

En aquest cas es deixarà constància en l’acta de la sessió de l’assistència mitjançant videoconferència o qualsevol altre 
procediment similar del membre corporatiu corresponent. 

Article 112.- Votació

Quan l’Alcalde o Alcaldessa consideri suficientment debatut un assumpte, i després de declarar finalitzat el debat, ordenarà 
que es sotmeti a votació dels membres de la Corporació presents.

La votació dels assumptes serà a la totalitat del text de les propostes, no admetent-se votacions parcials, sense perjudici de la 
possibilitat de presentar esmenes de caràcter parcial.

El vot dels membres de la Corporació és personal i intransferible i es pot emetre en sentit positiu o negatiu, sense perjudici 
de la possibilitat d’abstenir-se de votar.

A aquests efectes s’entendrà que els membres de la Corporació que s’absentin del Saló de Sessions un cop iniciada la 
deliberació d’un assumpte, s’abstenen de votar, si no estan presents en el moment de la votació.

Els assumptes es consideren aprovats per assentiment i unanimitat, si un cop presentats, no generen debat ni oposició.

Un cop iniciada la votació no es podrà interrompre per cap motiu, ni l’Alcalde o Alcaldessa podrà atorgar l’ús de la paraula. 
Tampoc podran els membres de la Corporació, durant la votació, entrar en el Saló de Sessions ni abandonar-lo.

En cas de votacions amb resultat d’empat, s’efectuarà una segona votació i si persistís l’empat, decidirà el vot de qualitat de 
l’Alcaldia. Excepte quan l’Alcalde s’ha abstingut en les dues votacions, que serà potestatiu exercir al vot de qualitat.

Conclosa la votació l’Alcalde o Alcaldessa proclamarà l’acordat. 

Proclamat l’acord, els grups que no han intervingut en el debat o que després d’aquest hagin modificat el sentit del seu vot, 
podran sol·licitar de l’Alcaldia un torn d’explicació de vot, que no podrà excedir de un minut.

Igual dret tindran els Regidors o Regidores, a títol individual, quan hagin votat en sentit diferent als membres del seu Grup.

Article 118.- Precs i Preguntes

En el punt corresponents als precs i preguntes de la part de control del Ple, tots els membres de la Corporació i els Grups 
Polítics Municipals podran efectuar precs i preguntes, segons la definició que d’ambdós es realitza a l’article 104 d’aquest 
Reglament.

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.

Si són formulats per escrit, a excepció de supòsits excepcionals en que l’Alcaldia ho consideri convenient, es contestaran per 
escrit, dirigit al Grup o Regidor o Regidora que l’ha formulat, abans de la sessió següent, a excepció que s’haguessin presentat 
amb 24 hores d’antelació a la celebració de la sessió, en el qual cas hauran de ser contestades oralment en la mateixa sessió, 
llevat conformitat o sol·licitud del destinatari, de que la pregunta es contesti per escrit o oralment en la sessió següent.

Una vegada que s’hagin contestat les preguntes de cada grup municipal, un Regidor d’aquest grup podrà intervenir durant 
dos minuts i el mateix temps disposarà el Regidor que ha respost o qualsevol altre a qui li decideixi el torn.

En tot cas el temps d’intervenció dels regidors que responguin en la mateixa sessió no serà superior a l’establert anteriorment 
com a grup i en funció del nombre de regidors del grup.

No es podran formular precs que proposin actuacions que excedeixin de la competència municipal, ni efectuar preguntes 
alienes a aquesta.
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Article 123.- Les Comissions Informatives

Les Comissions Informatives de caràcter permanent, celebraran les seves sessions ordinàries, en els dies i hores que estableixi 
el seu President o Presidenta.

També podran celebrar sessions de caràcter extraordinari, que podran ser urgents, bé a iniciativa pròpia, bé a proposta d’una 
quarta part dels seus membres.

En la primera sessió que celebrin, les Comissions Informatives podran aprovar el seu propi règim de funcionament, inclosa 
l’autoconvocatòria per a un dia fix determinat de cada mes, quan tinguin caràcter ordinari.

En el seu defecte, les convocatòries es realitzaran per escrit, amb la mateixa antelació que pel Ple, comunicant-se a tots els 
membres de la Comissió i incorporant l’ordre del dia dels assumptes a debatre, que podrà ser genèric.

Les sessions de les Comissions Informatives no tenen caràcter públic.
 
Per a la vàlida celebració de les seves sessions es requerirà la presència de la majoria absoluta del nombre legal de membres, 
inclòs el President o Presidenta, en la primera convocatòria, quedant convocada la sessió en segona convocatòria, una hora 
desprès si no s’aconsegueix el quòrum inicial. En aquest cas, es podrà constituir amb l’assistència del President o Presidenta 
i dos dels seus membres.

Si tampoc en aquesta segona convocatòria pot constituir-se la Comissió, els assumptes podran passar al Ple directament sense 
necessitat del seu dictamen previ.

Els debats de les Comissions Informatives es dirigiran pel President o Presidenta i els dictàmens s’aprovaran per majoria 
simple dels seus membres, i en cas d’empat, amb el vot de qualitat del seu President o Presidenta.

El sistema de votació serà el de vot ponderat, proporcional a la representativitat de cada grup o regidor no adscrit, al Ple.

El vot serà exercit pel portaveu de cada grup.

Els membres de la Comissió podran formular vots particulars, respecte dels dictàmens que es sotmetin a la seva consideració, 
que s’hauran d’acompanyar al dictamen quan aquest sigui elevat al Ple.

L’acta de la sessió, que s’elaborarà amb sistema audio-acta, es publicarà a la web de l’Ajuntament o a qualsevol altra mitjà de 
difusió que s’acordi.

Article 136.- Tramitació dels procediments

Els expedients administratius es tramitaran d’acord amb les normes legals que regulin el procediment que resulti d’aplicació, 
i en tot cas, amb respecte a les disposicions de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment 
administratiu comú, els principis generals de la qual seran de directa aplicació.

En tot cas, en els expedients s’haurà de donar compliment als tràmits següents:

a) Emissió dels informes preceptius i, en tot cas, amb caràcter previ a la resolució, de l’informe del Cap de la dependència.

b) Audiència dels interessats en els termes previstos per l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, per un termini no inferior a 10 dies ni superior a 15, a excepció que 
no figurin en el procediment ni siguin tinguts en compte en la resolució altres fets, ni altres al·legacions ni proves que les 
adduïdes pels interessats.

c) Constància d’haver-se realitzar als interessats, les notificacions corresponents i d’haver-los indicat en elles els recursos 
a interposar i els terminis i organismes competents per a resoldre’ls.

 La tramitació dels expedients es simplificarà al màxim, i un cop conclosos i, en el seu cas, fiscalitzats per la Intervenció 
Municipal, es sotmetran, per a la seva decisió final, a l’òrgan administratiu competent.
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Quan es tracti d’òrgans unipersonals, un cop efectuada la proposta de resolució i signada aquesta per l’Alcalde o Alcaldessa 
o pel Regidor o Regidora delegat/da corresponent, es lliurarà al/la Secretari/a General que, desprès d’examinar-los, els 
signarà i inscriurà en el llibre oficial corresponent.

Quan es tracti d’òrgans col·legiats, les propostes de resolució degudament signades pel proponent, s’elevaran a la Comissió 
Informativa corresponent o, en el seu cas, al/la Secretari/a General, per a la seva inclusió en l’ordre del dia del Ple o de la 
Junta de Govern Local.

Idèntic procés se seguirà per a l’adopció de resolucions i acords dels òrgans unipersonals i col·legiats dels Organismes 
Autònoms Municipals.

Article 138.- Interessats

Els interessats en un expedient administratiu tindran dret a conèixer, en qualsevol moment, l’estat de la seva tramitació, i a 
ser notificats dels actes que els afectin, en els termes previstos per les lleis.

Tindran la condició d’interessats, les persones a les que fa referència l’article 4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.

Així mateix, els interessats en un procediment podran formular recusació contra el funcionari o funcionària o l’Autoritat que 
l’instrueixi o tramiti, quan es donin les causes establertes per la legislació vigent.

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.
f) Formular precs i preguntes, sempre i quan estiguin relacionats amb assumptes de competència o interès municipal, 

prèvia presentació d’instància al registre municipal. 
        
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 
es 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.

d) De conformitat amb l’article 69.2 de la Llei 7/198, 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 a) les 
corresponents a les ordenances fiscals i altres matèries de naturalesa tributària; b) les corresponents a la iniciativa 
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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; c) les de contingut idèntic o equivalent que hagin 
estat presentades per l’equip de govern o la 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 de vuit dies, 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.

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.

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

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

-     Les corresponents a les ordenances fiscals i altres de naturalesa tributària

- Les corresponents a  la iniciativa legislativa popular que es regeixen per la seva pròpia normativa

- Les que amb contingut idèntic o equivalent han 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.

El que es fa públic per al coneixement en general.

Blanes, 3 de juliol de 2017 

Miquel Lupiáñez Zapata 
Alcalde 


