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DISPOSICIONS GENERALS

Fonamentació jurídica

L'Ajuntament d’Arenys de Munt, com a municipi que participa en l’organització territorial de 
Catalunya, i amb la voluntat de fer més efectiva la participació de la ciutadania en l’adopció 
de les decisions públiques que els afecten més directament, i també amb la voluntat  de 
gestionar  i  representar  els  interessos  de  la  nostra  col·lectivitat,  fent  ús  de  l’autonomia 
municipal constitucionalment reconeguda, i  en l’exercici  de les atribucions que li  reconeix 
l’article 6 de la Carta europea d’autonomia local, i de la seva capacitat d’autoorganització, 
reconeguda  en l’article 8.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova els 
Text  Refós  de  la  Llei  Municipal  de  Règim  Local  de  Catalunya  i  article   20.3  de  la  Llei 
Reguladora de les Bases del Règim Local, es dota d’aquest Reglament orgànic municipal, 
que regularà l’organització i el funcionament de l'Ajuntament.

La  filosofia  que  inspira  el  present  Reglament  es  basa  en  criteris  d’eficàcia,  rapidesa  i 
transparència en l’actuació municipal,  a fi  que la ciutadania arribi  a sentir-se protagonista 
dels temes públics i no només els merament administrats, contribuint així a aconseguir una 
societat  participativa,  conscient  i  responsable  a  nivell  municipal  dels  assumptes  que  els 
afecten. 

Abast i  objecte del Reglament

És objecte d’aquest Reglament :

a) Regular el règim organitzatiu de l'Ajuntament.

b) Regular el funcionament dels òrgans municipals en allò que no està a la normativa vigent.

c) Concretar l’estatut dels regidors i regidores, els drets i els deures, el registre d’interessos i 
la regulació de la participació dels regidors /es que no formen part de la Junta de Govern  
Local.

d) Canalitzar la informació i la participació ciutadanes.

e) Determinar aspectes administratius i de procediment de l’administració municipal.

Prelació de fonts

Les normes d’aquest Reglament s’aplicaran de forma preferent, llevat dels casos en què hi 
hagi contradiccions amb normes de rang superior i que siguin d’observació obligatòria. Els 
aspectes  no previstos  en aquest  Reglament  es  regiran pel  Text  Refós  2/2003,  de la  llei  
municipal i de règim local de Catalunya, i també per la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local, i els seus respectius reglaments.

Util ització de la l lengua oficial a l'Ajuntament

1) El català és la llengua pròpia de l'Ajuntament d’Arenys de Munt. Tota la documentació 
municipal serà redactada en català.
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2) A Catalunya, tots els ciutadans tenen dret a escollir la llengua oficial amb què es relacionin 
amb  l'Ajuntament.  Si  així  ho  manifesten  expressament  en  cada  cas,  es  lliuraran  les 
resolucions, i qualsevol altra documentació, també en llengua castellana.

3) La documentació que hagi de tenir efectes fora de l’àmbit lingüístic català es redactarà 
també en llengua castellana. Si és adreçada a organismes de la Unió Europea, en qualsevol 
de les llengües oficials. En cas de discrepàncies d’interpretació, prevaldrà el redactat original.

Competències municipals

El municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències, pot 
promoure tota mena d’activitats i prestar tots els serveis públics que contribueixin a satisfer 
les necessitats i les aspiracions de la comunitat de veïns.

L’Ajuntament d’Arenys de Munt té competències en els àmbits de la participació ciutadana, 
de l’autoorganització, de la identitat i la representació locals, de la sostenibilitat ambiental i la  
gestió territorial, de la cohesió social, de les infraestructures de mobilitat, de la connectivitat, 
de la tecnologia de la informació i de la comunicació, dels abastaments energètics i de la 
gestió  de  recursos  econòmics,  amb  l’abast  que  fixen  les  lleis  i  la  legislació  sectorial 
respectiva.

L’Ajuntament té competències pròpies en les matèries següents:

a)La seguretat en llocs públics.

b)L’ordenació del trànsit de vehicles i de persones en les vies urbanes.

c)La protecció civil, la prevenció i l’extinció d’incendis.

d)L’ordenació,  la  gestió,  l’execució  i  la  disciplina  urbanístiques;  la  promoció  i  la  gestió 
d’habitatges;  els  parcs  i  els  jardins,  la  pavimentació  de  vies  públiques  urbanes  i  la 
conservació de camins i vies rurals.

e)El patrimoni historicoartístic.

f)La protecció del medi.

g)Els  abastaments,  els  escorxadors,  les  fires,  els  mercats  i  la  defensa  d’usuaris  i  de 
consumidors.

h)La protecció de la salubritat pública.

i)La participació en la gestió de l’atenció primària de la salut. 

j)Els cementiris i els serveis funeraris.

k)La prestació dels serveis socials i la promoció i la reinserció socials.

l)El subministrament d’aigua i l’enllumenat públic, els serveis de neteja viària, de recollida i 
tractament de residus, les clavegueres i el tractament d’aigües residuals.

m)El transport públic de viatgers.

n)Les activitats i les instal·lacions culturals i esportives, l’ocupació del lleure, el turisme.

o)La participació en la programació de l’ensenyament i  la cooperació amb l’administració 
educativa en la creació,  la  construcció i  el  manteniment  dels  centres docents públics;  la 
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intervenció en els òrgans de gestió dels centres docents i la participació en la vigilància del 
compliment de l’escolaritat obligatòria.

En els àmbits a què es refereix tot el que s’ha exposat anteriorment s’ha de gestionar en el 
principi d’igualtat del ciutadans en l’accés als serveis públics.

Serveis mínims

L’Ajuntament, independentment, ha de prestar, com a mínim, els serveis següents:

Enllumenat  públic,  cementiri,  recollida  de  residus,  neteja  viària,  abastament  domiciliari 
d’aigua potable, clavegueres, accés als nuclis de població, pavimentació i conservació de les 
vies  públiques,  control  d’aliments  i  begudes,  parc  públic,  biblioteca  pública,  mercat  i 
tractament de residus.

Activitats complementàries

Per a la gestió dels seus interessos, l’ajuntament exercirà activitats complementàries de les 
pròpies d’altres administracions públiques i, en particular, les relatives a: 

a)L’educació.

b)La cultura, la joventut i l’esport.

c)La promoció de la dona.

d)L’habitatge.

e)La sanitat.

f)La protecció del medi.

g)L’ocupació i la lluita contra l’atur.

h)Els arxius, les biblioteques, els museus, els conservatoris de música i els centres de belles 
arts.

i)El foment de les estructures agràries i la prestació de serveis d’interès públic agrari.

L’ORGANITZACIÓ MUNICIPAL

Govern i administració municipal

El govern i l’administració municipal corresponen a l’ajuntament, integrat per l’alcalde o batlle 
i els regidors.
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Els òrgans municipals

L’organització   municipal  

L’organització municipal està composta per :

a)El Ple municipal.

b)L’alcalde.

c)La Junta de Govern Local. 

d)Els tinents d’alcalde.

f)La Comissió Especial de Comptes.

e)La Junta de Portaveus i els portaveus.

g)Les Comissions Informatives.

L’organització municipal es podrà complementar amb:

a)Els regidors i les regidores delegats/des.

b)Els grups municipals.

c)Els òrgans de participació ciutadana. Els consells sectorials.

d)Els òrgans de govern dels organismes autònoms municipals i de les societats anònimes 
municipals, en el cas que es constitueixin.

e)Les comissions d’estudi, informe o consulta.

f)El síndic o síndica de la vila.

g)El consell assessor urbanístic.

h)La junta local de seguretat.

i)Qualsevol altre òrgan establert pel municipi.

L’ajuntament,  en  exercici  de  la  seva  autonomia  organitzativa,  pot  crear  altres  òrgans 
municipals  complementaris.  La  creació  dels  òrgans  complementaris  ha  de  respondre  als 
principis d’eficàcia, economia organitzativa i participació ciutadana.

El funcionament dels òrgans col· legiats

Règim de sessions

Els  òrgans  col·legiats  de  l'Ajuntament  funcionen  en  règim  de  sessions  ordinàries  de 
periodicitat preestablerta, i sessions extraordinàries  que poden ser, si s’escau, urgents.
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Lloc i assistència a les sessions

Les sessions dels òrgans de la corporació s’han de realitzar a la seu d’aquesta, llevat dels 
casos en què, de forma motivada, el president o presidenta cregui convenient de fer-les en 
un altre lloc de l’àmbit territorial de la corporació i amb excepció del Ple que també es podrà 
realitzar a la Masia de Can Borrell. La realització de reunions, en llocs diferents a la casa de la 
vila, s’haurà d’informar a la junta de portaveus amb la suficient antelació.

A les sessions del ple i de la comissió de govern, quan exerceix competències resolutòries, 
ha d’assistir el secretari o secretària de la corporació o qui legalment el substitueix.

Convocatòria i ordre del dia

a)  La convocatòria  dels  òrgans col·legiats  ha  d’incloure  l’ordre del  dia dels  assumptes a 
tractar.

b) En les sessions extraordinàries, convocades a sol·licitud dels membres de la corporació, la 
convocatòria  ha d’incloure  l’ordre del  dia  proposat  pels  qui  han adoptat  la  iniciativa.  No 
obstant això, el president pot incloure en la convocatòria altres assumptes si,  de manera 
motivada, no es poden tractar en un ple ordinari.

Si el president no convoqués el ple extraordinari  sol·licitat pel nombre de regidors indicat 
dins el  termini  de quinze dies assenyalat,  aquest restarà convocat automàticament per al 
desè dia hàbil següent al de la finalització del termini esmentat, a les dotze hores, la qual 
cosa s’ha de notificar pel secretari de la corporació a tots els membres d’aquesta el  dia 
següent de finalitzar aquell termini de quinze dies. En absència del president o de qui hagi de 
substituir-lo  legalment,  el  ple  quedarà  vàlidament  constituït  sempre  que  es  produeixi  el 
quòrum que requereix la lletra c) d’aquest article, en el qual cas serà presidit pel membre de 
la corporació de més edat entre els presents

c) L’ordre del dia de les sessions ordinàries, en cas d’urgència i de forma motivada, pot ser 
ampliat si l’òrgan col·legiat ho acorda per majoria absoluta, a proposta del president, d’una 
quarta part dels membres, o d’algun dels portaveus. Quan la proposta es presenta al Ple, 
l’apreciació  de  la  urgència  eximirà  del  tràmit  de  dictamen  o  informe  de  la  comissió 
informativa corresponent.

d) En el cas de sessions extraordinàries, no es podran presentar assumptes que no s’hagin 
inclòs en l’ordre del dia.

e) Les convocatòries dels òrgans col·legiats es podran realitzar només per mitjans informàtics 
sempre que quedi acreditada la seva recepció per l’interessat. 

Quòrums, votacions i règim   d’adopció d’acords  

El quòrum  d’assistència per a la constitució vàlida dels òrgans col·legiats és d’un terç del 
nombre legal de membres, que en cap cas no podrà ser inferior a tres, i s’ha de mantenir 
durant tota la sessió. En tot cas, però, es requereix la presència del president, el secretari de 
la corporació o de les persones que legalment els substitueixin.

Els acords s’adopten, per regla general, per majoria simple dels membres presents. Hi ha 
majoria simple si el nombre de  vots afirmatius supera el nombre de vots negatius.
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Es requereix el vot favorable de les dues terceres parts del nombre de fet i, en tot cas, la 
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació per a adoptar acords sobre 
les matèries següents: 

a)L’alteració dels termes municipals.

b)L’aprovació de la delimitació del terme municipal.

c)L’alteració del nom del municipi.

És necessari  el  vot  favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació per a adoptar acords sobre les matèries següents: 

a)L’aprovació i la modificació del reglament orgànic propi de la corporació.

b)La creació i la regulació dels òrgans complementaris.

c)La  creació,  la  modificació  i  la  dissolució  de  mancomunitats  o  altres  organitzacions 
associatives,  així  com també l’adhesió a aquestes i  l’aprovació i  la modificació dels seus 
estatuts.

d)La  dispensa  de  serveis  mínims  i  la  transferència  de  funcions  o  activitats  a  altres 
administracions públiques,  i  també l’acceptació de les delegacions o encàrrecs de gestió 
realitzats per altres administracions, llevat que aquestes siguin imposades obligatòriament 
per llei.

e)La cessió, per qualsevol títol, de l’aprofitament de béns comunals.

f)La concessió de béns o serveis per més de cinc anys, sempre que llur quantia excedeixi el 
20% dels recursos ordinaris del seu pressupost.

g)L’exercici d’activitats econòmiques en règim de monopoli i l’aprovació de la forma concreta 
de gestió del servei corresponent.

h)L’aprovació d’operacions financeres o de crèdit i la concessió de quitaments o esperes, si 
llur import excedeix el 10% dels recursos ordinaris del seu pressupost, així com també les 
operacions de crèdit  previstes en l’article  158.5 de la  Llei  39/1988,  de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals. 

i)La imposició i l’ordenació dels recursos propis de caràcter tributari.

j)Els acords que hagi d’adoptar la corporació en la tramitació dels plans i els instruments 
d’ordenació urbanística.

k)L’alienació de béns, si llur quantia excedeix el 20% dels recursos ordinaris del pressupost.

l)L’alteració de la qualificació jurídica dels béns demanials o comunals.

m)La cessió gratuïta de béns a altres administracions o institucions públiques.

n)Les altres matèries determinades per llei.

L’absència d’un membre o més, un cop iniciada la deliberació d’un assumpte, equival, als 
efectes de la votació, a l’abstenció.
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De les actes de les sessions

De totes les sessions s’ha d’aixecar acta, la qual ha de contenir, com a mínim: 

a)La data i l’hora en què comença i en què s’aixeca la sessió.

b)La relació de matèries debatudes.

c)La relació dels assistents.

d)La indicació de les persones que hi han intervingut.

e)Les incidències esdevingudes.

f)Els vots emesos i els acords adoptats.

g)La relació succinta de les opinions emeses.

Les actes de les sessions es podran realitzar a partir d’una gravació, la qual quedarà arxivada 
sense que en cap cas substitueixi les actes oficials, i aquestes hauran de ser numerades. 

L’elaboració de l’acta correspondrà al secretari o a qui legalment el substitueixi.

L’acta, un cop feta, s’haurà de sotmetre a votació en la sessió ordinària següent, i ha

de ser llegida si abans no ha estat distribuïda entre els seus membres. En l’acta s’ha de 
consignar la lectura i l’aprovació de l’acta anterior i també les rectificacions d’errors materials 
que siguin pertinents. En cap cas es pot modificar el fons de l’acord. L’acta anterior serà 
donada a cada un dels grups polítics, adjuntant-la a la convocatòria de l’ordre de la sessió 
del Ple.

Les actes del Ple seran públiques a tots els efectes, i aquestes o un extracte, s’exposaran als 
taulers d’anuncis de la Corporació. La versió íntegre i autèntica de les actes es publicarà a la 
seu electrònica de l’ajuntament.

Els l l ibres d’actes de les sessions

Les actes de les sessions, un cop aprovades, s’han de transcriure en el llibre corresponent o 
en  els  plecs  de  fulls  habilitats  legalment..  Els  fulls  del  llibre  han  de  ser  numerats  i 
protocol·litzats.

Les actes aniran signades pel secretari i amb el vist-i-plau del president de l’òrgan respectiu.

En cas que no hi hagi sessió per manca d’assistents o algun altre motiu, el secretari suplirà 
l’acta amb la seva signatura, i consignarà la causa, el nom dels concurrents i dels qui hagin 
excusat l’assistència.

Publicitat de les actuacions locals

La  corporació,  per  acord  del  ple,  ha  de  determinar  els  mitjans  necessaris  per  a  donar 
publicitat als acords adoptats per la corporació i les convocatòries dels òrgans les sessions 
dels quals siguin públiques, a fi de garantir el dret dels ciutadans a la més àmplia informació 
sobre les activitats de l'ens local.

Tots els ciutadans tenen dret a: 
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a)Obtenir còpies i certificacions acreditatives dels acords adoptats per la corporació local i 
dels  seus  antecedents.  Per  a  exercir  aquest  dret  cal  que  el  sol·licitant  acrediti  la  seva 
condició  d’interessat  en el  procediment,  d’acord  amb el  que disposa  la  legislació  sobre 
procediment administratiu.

b)Consultar la documentació, els arxius i els registres de la corporació. Per a exercir aquest 
dret cal que la documentació tingui la condició de pública o s’acrediti un interès directe en 
l’assumpte. No és necessari aquest requisit si es tracta de documentació històrica, d’acord 
amb el que estableix la Llei d’arxius de Catalunya.

Els drets anteriors resten, en qualsevol cas, limitats en tot allò que afecta la seguretat i la 
defensa de l’estat, la investigació de delictes o la intimitat de les persones.

El  procediment  per  a  exercir  el  dret  d’informació  s’ha  de  regular  per  acord  del  ple.  En 
qualsevol  cas,  la  denegació  ha  d’ésser  motivada  i  justificada  d’acord  amb els  supòsits 
establerts legalment.

Els reglaments i les ordenances locals poden ésser consultats en qualsevol moment per tots 
els ciutadans.

El Ple municipal.

Composició i  atribucions

1. El Ple és integrat per tots els regidors i regidores i és presidit per l’alcalde o alcaldessa.

2.  Segons determina l’article   22 de la  Llei  7/1985 de 2  d’abril  i  article  52.2 del  Decret 
Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya,. corresponen al Ple les atribucions següents: 

a)Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.

b)Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; l’alteració 
del  terme  municipal;  la  creació  o  la  supressió  de  municipis  i  d’entitats  d’administració 
descentralitzada; la creació d’òrgans desconcentrats; l’alteració de la capitalitat del municipi; 
el canvi de nom del municipi o de les entitats esmentades, i l’adopció o la modificació de la 
bandera, l’ensenya o l’escut.

c)L’aprovació  inicial  del  planejament  general  del  municipi  i  l’aprovació  que  posi  fi  a  la 
tramitació municipal dels plans i altres instruments d’ordenació urbanístics municipal.

d)Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.

e)Crear i regular òrgans complementaris.

f)Determinar els recursos propis de caràcter tributari. Aprovar i modificar els pressupostos, 
disposar despeses en els assumptes de la seva competència i aprovar els comptes.

g)Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització. 

h)Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.

i)Plantejar  conflictes  de  competència  a  altres  entitats  locals  i  restants  administracions 
públiques. 
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j)Aprovar  la  plantilla  del  personal  i  la  relació  dels  llocs  de treball,  fixar  la  quantia  de les 
retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i el règim del 
personal  eventual,  tot  això en els termes establerts per la  legislació sobre funció pública 
local.

k)Exercir  les  accions  administratives  i  judicials,  i  també  declarar  la  lesivitat  dels  actes 
administratius  emanats  dels  òrgans  de  l’ajuntament,  en  matèries  de  la  competència 
respectiva.

l)Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.

m)La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en cada 
exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost llevat de les de 
tresoreria, que li  correspondran quan l’importa acumulat  de les operacions vives en cada 
moment superi  el  15% dels ingressos corrents liquidats en l’exercici  anterior,  tot això de 
conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.

n)Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 10% dels 
recursos ordinaris del pressupost i,  en qualsevol cas, els 6.000.000,00 euros, i  també els 
contractes i les concessions pluriennals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els 
pluriennals de menor durada quan l'import acumulat de totes les seves anualitats superi el 
percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot 
cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra.

o)L’aprovació  dels  projectes  d’obres  i  serveis  quan  sigui  competent  per  a  la  seva 
contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.

p)L’adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del 
pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a 3.000.000,00 euros, i també les alienacions 
patrimonials en els supòsits següents:

Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin declarats de valor històric o 
artístic, i no estiguin previstes en el pressupost.

Quan estant previstes en el pressupost superin els mateixos percentatges i quanties indicats 
per a les adquisicions de béns.

q)Les altres que han de correspondre al ple, pel fet que llur aprovació exigeix una majoria 
qualificada.

r)Les altres que expressament li atribueixin les lleis.

3. Correspon igualment al  ple la votació sobre la moció de censura a l’alcalde i sobre la 
qüestió de confiança plantejada per aquest mateix, tot el qual es regeix pel que disposa la 
legislació electoral general.

4. El ple pot delegar l’exercici de les seves atribucions a l’alcalde i a la junta de govern local,  
llevat de les esmentades en les lletres a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), l) i q), i en l’apartat 2  
d’aquest article.

Delegacions del ple a la comissió de govern

La delegació d’atribucions del ple a favor de la comissió de govern requereix l’acord adoptat 
per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.
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Funcionament del Ple

Règim de sessions

Les sessions del Ple poden ser :

a) Ordinàries.

b) Extraordinàries.

c) Extraordinàries urgent.

d) Especials, que són les de constitució i elecció de l’alcalde, i les de mocions de censura.

Periodicitat i  convocatòria de les sessions

El Ple té sessió ordinària amb la periodicitat que el mateix òrgan estableixi, i com a mínim un 
cop cada dos mesos.  Per  acord de la  Junta de Portaveus,  que ha de ser  especialment 
motivat,  el  Ple  ordinari  podrà  ajornar-se  a una data  concreta  respectant  el  seu  caràcter 
d’ordinari.

Sessions del ple

El ple ha d’ajustar el seu funcionament a les regles següents: 

Plens ordinaris:

a)Les sessions plenàries s’han de convocar, com a mínim, amb dos dies hàbils  d’antelació, 
llevat de les extraordinàries amb caràcter urgent, la convocatòria de les quals ha d’ésser 
ratificada pel ple. La documentació íntegra dels assumptes inclosos en l’ordre del dia que ha 
de servir de base per al debat i, si s’escau, la votació, ha d’ésser a disposició dels regidors  
en la secretaria de la corporació abans de l’expedició de la convocatòria.

b)El  ple  es  constitueix  vàlidament  amb  l’assistència  d’un  terç  del  seu  nombre  legal  de 
membres, que mai no pot ésser inferior a tres. Aquest quòrum s’ha de mantenir durant tota la 
sessió.  Cal  l’assistència  del  president  o  presidenta  i  del  secretari  o  secretària  o  de  qui 
legalment els substitueixi.

c)L’adopció d’acords es produeix mitjançant votació ordinària, llevat que el mateix ple acordi, 
en relació amb un cas concret, de fer-ho mitjançant votació nominal. El vot es pot emetre en 
sentit  afirmatiu  o  negatiu,  i  els  membres  de  la  corporació  es  poden  abstenir  de  votar.  
L’absència  d’un regidor  o més,  un cop iniciada la  deliberació  d’un assumpte,  equival,  a 
l’efecte de la votació corresponent, a l’abstenció. En cas de votacions amb resultat d’empat, 
s’ha  d’efectuar  una  altra  votació,  i,  si  persisteix  l’empat,  decideix  el  vot  de  qualitat  de 
l’alcalde.

d)En els plens ordinaris la part dedicada al control de la resta d’òrgans de la corporació ha de 
tenir una substantivitat pròpia i  diferenciada de la part resolutiva, tot garantint de manera 
efectiva en el seu funcionament i, en el seu cas, en la seva regulació, la participació de tots 
els grups municipals en la formulació de precs, preguntes i mocions.
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Plens extraordinaris:

Així mateix, el ple té sessió extraordinària quan el president ho decideix o quan ho demana la 
quarta part, almenys, del nombre legal de membres de la corporació, sense que cap regidor 
pugui sol·licitar més de tres anualment. En aquest últim cas, la celebració d’aquest ple no es 
pot  endarrerir  més enllà  de quinze dies  hàbils  des que ha estat  sol·licitada,  i  no es pot 
incorporar l’assumpte a l’ordre del dia d’un ple ordinari o d’un altre extraordinari amb més 
assumptes si els sol·licitants de la convocatòria no ho autoritzen expressament.

La sol·licitud ha de fer-se per escrit, raonant l’assumpte o assumptes que la motiven. 

Plens extraordinaris urgents:

Les sessions extraordinàries urgents són les convocades per l’alcalde quan la urgència de 
l’assumpte  o  assumptes  per  tractar  no  permet  convocar  la  sessió  extraordinària  amb 
l’antelació mínima  de dos dies hàbils i per motius que justifiquen la seva urgència. 

La seva convocatòria ha de ser ratificada pel Ple.

Documentació del Ple

La documentació íntegra dels assumptes inclosos en l’ordre del dia que ha de servir de base 
per al debat i, si escau, la votació, ha d’estar a la disposició dels regidors a la Secretaria de la 
corporació a partir del moment de la convocatòria.

Informe previ de secretari i  interventor

És  necessari  l'informe previ  del  secretari  o  secretària  de  la  corporació  i,  si  s’escau,  de 
l'interventor  o interventora,  o de qui  legalment  els  substitueixi,  per  a adoptar  els  acords 
següents: 

a)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.

b)Sempre que es tracta de matèries per a les quals  la llei  exigeix  un quòrum de votació 
especial.

És també necessari l'informe previ en els supòsits en què ho estableix la legislació de règim 
local i, si s’escau, la legislació sectorial.

Els informes han de precisar la legislació aplicable a cada cas i han de determinar si les 
propostes de resolució s’hi adeqüen.

L’ordre   del dia del Ple  

a) L’ordre del dia de les sessions serà fixat per l’alcalde/essa, assistit pel secretari.
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b) En l’ordre del dia de les sessions únicament podran incloure-s’hi els assumptes que hagin 
estat prèviament dictaminats, informats o sotmesos a consulta de la comissió informativa 
corresponent, amb les excepcions previstes en aquest Reglament.

c)  L’alcalde/essa,  per  raons d’urgència motivada,  podrà incloure  en l’ordre del  dia  d’una 
sessió ordinària, a iniciativa pròpia o a proposta d’una quarta part dels regidors o d’algun 
dels  portaveus,  assumptes  que  no  hagin  estat  prèviament  dictaminats  per  la  respectiva 
comissió. En aquest supòsit no podrà adoptar-se cap acord sense que el Ple en ratifiqui, per  
majoria absoluta, la inclusió en l’ordre del dia. La motivació ha d’indicar necessàriament les 
raons o els perjudicis que comporta el fet de retardar-ho fins el proper Ple.

Inclusió de temes o propostes en l’ordre del dia

a) Els grups municipals podran presentar al Ple propostes de resolució per a debat i votació,  
que s’inclouran en l’ordre del dia de la primera sessió plenària que es farà, després d’estar 
dictaminades  per  la  comissió  informativa  corresponent,  o  per  raons  d’urgència,  sense 
dictamen previ.

b)  Si  les  propostes  presentades  pels  grups  municipals  no  són  urgents,  se  sotmetran  al 
dictamen previ de la comissió informativa corresponent i seran incloses en l’ordre del dia de 
la primera sessió plenària que es faci.

c) També podran presentar-se propostes per iniciativa popular, d’acord amb el que regula 
aquest Reglament.

d)  En  les  sessions  ordinàries  s’inclourà  sempre  un  apartat  de  control  als  òrgans  de  la 
Corporació i les preguntes de l’anterior Ple que hagin quedat sense resposta.

Propostes de resolució

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

S’han d’incloure en l’ordre del dia les propostes presentades abans de la convocatòria del 
ple.  Si  la  proposta  es  presenta  després,  només  es  pot  procedir  al  debat  i  la  votació 
mitjançant acord previ del ple que n’apreciï la urgència, adoptat per majoria absoluta.

Dels acords del Ple

Els acords del Ple es prendran mitjançant :

1. Part resolutiva:

a) Els dictàmens, que són propostes d’acord o de resolució que es presenten al Ple per a la 
seva votació o adopció. Podran presentar dictàmens al Ple les comissions informatives, a 
proposta  del  seu  president.  Els  dictàmens  seran  motivats  i  contindran  una  proposta  de 
resolució.  Es  presentaran  per  escrit,  juntament  amb  l’expedient  i  inclouran  tota  la 
documentació exigida reglamentàriament segons la matèria.
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b) La proposició de la Junta de Portaveus, subscrita pels grups municipals o per un terç dels 
portaveus,  que  és  la  proposta  que  no  ha  estat  sotmesa  prèvia  ment  a  dictamen  de  la 
comissió informativa. No es podrà debatre ni votar si  no se n’ha ratificat prèviament, per 
majoria absoluta, la inclusió en l’ordre del dia. 

c) La moció, que és la proposta que se sotmet directament a coneixement del Ple, subscrita 
per un grup municipal i per raons d’urgència. El portaveu del grup proposant justificarà en la 
urgència i el Ple votarà sobre la procedència del debat. Si s’acorda per majoria absoluta, es 
procedirà al  debat i  a la votació de la moció. Poden presentar mocions l’alcalde/essa, la 
Junta de Portaveus, els/les portaveus i els/les regidors/es.

d) El vot particular, que és l’esmena presentada al si d’una Comissió Informativa i que no ha 
esta  assumida  per  la  Comissió.  Els  regidors  hauran de fer  constar  la  seva voluntat  que 
l’esmena sigui posada a consideració del Ple, en els termes establerts en aquest Reglament.  
Acompanyarà  el  dictamen  i  també  serà  debatuda  i  sotmesa  a  votació  prèviament  al 
dictamen.

Els acords adoptats s’han de transcriure en els llibres o plecs.

2. Part de control del Ple 

e) El  prec, que és la formulació d’una proposta d’actuació dirigida als òrgans de govern. 
Poden plantejar precs tots els membres de la corporació o els grups municipals, a través dels 
portaveus. Els precs poden ser debatuts, però en cap cas sotmesos a votació.

f) La pregunta,  que és qualsevol  qüestió plantejada als  òrgans de govern.  Les preguntes 
plantejades oralment en el transcurs d’una sessió seran generalment contestades pel seu 
destinatari  en  la  sessió  següent,  si  no  és  que  hi  vulgui  donar  resposta  immediata.  Les 
preguntes formulades per escrit el mateix dia del Ple i abans de la Junta de Portaveus seran 
contestades  ordinàriament en la sessió o bé, per causes motivades, en el següent. Es poden 
formular també preguntes a respondre per escrit, que han de ser contestades en el termini 
màxim d’un mes.

Els prec i les preguntes formulats s’han de transcriure en els llibres o plecs.

Inici  de les sessions

Al començament de les sessions el president preguntarà si algun membre del consistori ha 
de formular alguna observació a l’acta de la sessió anterior, que s’haurà distribuït juntament 
amb  la  convocatòria.  Si  no  es  formulen  observacions  es  considerarà  aprovada.  Si  es 
formulessin es debatrien i decidirien les esmenes que fossin procedents.

En  cap  cas  no  podrà  modificar-se  els  fons  dels  acords  adoptats  i  únicament  podran 
solucionar-se els errors materials de transcripció o interpretació en un posicionament.

Dels assumptes a debatre
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Tots els assumptes es debatran i votaran en l’ordre en què estiguin relacionats en l’ordre del 
dia. No obstant això, l’alcalde podrà alterar l’ordre o retirar un assumpte de l’ordre del dia  
quan la seva aprovació requereixi d’una majoria especial i aquesta no es pugui obtenir en el 
moment previs en l’ordre del dia. Un assumpte també podrà ser retirat a petició dels o de les 
que proposen de la moció.

La consideració de cada punt  de l’ordre del  dia podrà començar sempre amb la lectura 
integra o en extracte del dictamen formulat per la Comissió Informativa corresponent o, si es 
tracta d’un assumpte urgent, de la proposició que se sotmet al Ple.

Si ningú no sol·licita la paraula després de la lectura, l’assumpte es posarà a votació.

Ordenació del debat

Abans de sotmetre’ls a votació, els assumptes han d’ésser objecte de debat, llevat que ningú 
no demani la paraula.

Si s’hi han formulat vots particulars o esmenes, aquestes s’han de debatre en primer lloc i  
després passar a la discussió del dictamen o l'informe.

Tots els membres de la corporació tenen dret a intervenir en els debats. Malgrat això quan un 
membre d’un grup municipal iniciï el debat d’un punt haurà de ser aquest mateix membre el 
que haurà d’intervenir en la resta d’intervencions. En un mateix punt no podran intervenir 
diferents  membres  del  mateix  grup  a  no  ser  que  sigui  per  al·lusions  directes  a  la  seva 
persona.

El president/a ordenarà el debat de conformitat amb les regles següents:

a) Cap regidor no pot parlar sense haver demanat la paraula al president i haver-la obtingut.

b) Ningú no podrà ser interromput quan parli, excepte pel president per demanar-li que torni 
a la qüestió, o per cridar-lo a l’ordre.

c) El debat s’iniciarà amb una exposició i una justificació de la proposta a càrrec d’algun 
membre de la comissió informativa, o d’algun dels membres de la corporació que subscriuen 
la proposició o la moció, en nom propi o del grup municipal proposant.

d)  Seguidament  els  grups  municipals  disposaran  d’un  primer  torn  d’intervenció  de  vint 
minuts. Si ho sol·licita algun grup, es procedirà a un segon torn no superior a cinc minuts. El 
debat del pressupost, ordenances fiscals, instruments d’ordenació urbanística i disposicions 
reglamentaries es desenvoluparan sense limitació temporal en la primera intervenció.

e)  Finalitzat  aquest,  el  president  donarà  per  acabada la  discussió.  Podran fer  explicació 
individual de vot els membres de la corporació que han votat en sentit contrari al seu grup.

f) Durant el debat l’alcalde podrà intervenir en tot moment sense limitació.

g)  La  Presidència  dirigirà  els  debats  d’acord  amb  els  principis  recollits  als  preceptes 
anteriors, amb criteris de flexibilitat, tenint en compte els drets fonamentals de representació 
política i de lliure expressió.

h) Control del Govern Municipal . 

En aquest apartat figuraran els precs i preguntes que presentin els grups municipals sobre 
qualsevol assumpte de temàtica municipal.
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Els precs són formulacions de propostes d’actuació adreçades al govern municipal sobre 
temes de la seva competència.

Les preguntes són totes aquelles qüestions plantejades als òrgans de govern al si del Ple.

Tant  els  precs  com les  preguntes  podran  ser  formulats  per  tots  els  Regidors  a  títol  
individual i pels grups municipals a traves dels seus Portaveus. Es presentaran per escrit 
abans de la convocatòria de la sessió, per tal de poder incloure el seu enunciat a l’ordre 
del dia corresponent.

Si  la  pregunta  es  formula  per  escrit  vint-i-quatre  hores  abans,  com  a  mínim,  del 
començament  de  la  sessió,  s’ha  de  contestar  en  el  decurs  d’aquesta,  llevat  que  el 
destinatari de la pregunta en demani l’ajornament per a la sessió següent.

Els precs i preguntes que figurin a l’Ordre del Dia del Ple es contestaran a la mateixa 
sessió  i  no  podran  ser  votats.  Els  precs  i  preguntes  formulats  amb posterioritat  a  la 
convocatòria de la sessió seran contestats a la sessió següent, llevat que l’interpel·lat doni 
resposta immediata.

Els  precs han de ser formulats pel  regidor  que l’hagi  proposat.  El  govern municipal  o 
l’Alcalde els respondrà, fent referència explicita a la seva acceptació o rebuig. Es podrà fer 
un segon torn d’intervencions per puntualitzar o demanar concrecions al que hagi respost 
el representant del govern.

Una vegada conclòs  el  debat  entre el  grup municipal  que formula el  prec i  el  govern 
municipal,  podrà intervenir  qualsevol  altre  grup per  una sola vegada per  tal  de deixar 
constància de la seva postura sobre el tema objecte de prec.

Les preguntes  seran exposades de forma directa pel  regidor  que les  hagi  plantejat  i,  
després d’ésser contestades pel govern, es podrà generar un segon torn d’intervencions 
d’un màxim de tres minuts per cada regidor que intervingui. Els regidors delegats de les 
diferents regidories hauran de respondre a les preguntes dels grups municipals en el si del 
Ple,  independentment  que  ho  facin  de  forma  prèvia  o  posterior,  en  qualsevol  dels 
patronats, consells, empreses o altre ens autònom de l’Ajuntament. 

Les al· lusions

En els casos d’al·lusions directes a un membre del consistori o grup municipal, més enllà de 
la  simple controvèrsia de parers o opinions sobre un punt  determinat,  el  regidor   al·ludit 
podrà sol·licitar la paraula.

El/la president/a, si considera que aquest ha estat al·ludit, podrà permetre un torn de rèplica.

Les crides a   l’ordre  

El president/a cridarà a l’ordre en els casos següents:

a) Quan els regidors/es es desviïn notòriament del tema objecte del debat o tornin sobre el  
que ja s’hagi discutit.

b) Quan es profereixin paraules o gestos ofensius o desconsiderades per als interlocutors 
mateixos i quan es produeixin frases atemptatòries al prestigi dels organismes municipals, de 
les institucions públiques i de llurs representants.
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c) Quan algú es dirigeixi  directament a un regidor o grup sense sol·licitar  la paraula a la 
Presidència.

La retirada de   l’ús de la paraula  

a) Si concorre qualsevol de les causes expressades en l’apartat b) anterior i el president fa 
crides a l’ordre al mateix membre del consistori durant el transcurs de la sessió, li  podrà 
retirar l’ús de la paraula, i la hi podrà concedir de nou per tal que es justifiqui o es disculpi.

b)  En el  supòsit  que algun membre corporatiu  no observés les normes dels  dos articles 
anteriors, de forma reiterada i ostensible, el president podrà ordenar al regidor causant que 
abandoni la sala de sessions.

La condició   d’interessat dels regidors/es  

a) Quan un assumpte determinat que estigui inclòs en l’ordre del dia d’una sessió afecti un 
regidor/a en l’abast que conté l’article 76 de la Llei  7/1985, de 2 d’abril,  en relació a les 
causes d’incompatibilitat tant pel que fa al procediment administratiu com a la contractació,  
l’interessat  haurà  d’abandonar  la  sala  mentre  es  discuteixi  i  es  voti  l’assumpte.  Si  La 
intervenció dels membres de la corporació afectats per aquesta causa d’incompatibilitat ha 
estat determinant en el sentit final de la resolució, provocarà la invalidesa dels actes en què 
hagi intervingut.

b) Quan concorri aquesta circumstància s’actuarà d’acord amb els criteris següents:

Abstenció:

1. Les autoritats i el personal al servei de les administracions en els que es donin algunes de 
les  circumstàncies  assenyalades  en  el  número  següent  d’aquest  article  s’abstindran 
d’intervenir en el procediment i ho han de comunicar al seu superior immediat, que resoldrà 
el procedent.

2. Són motius d’abstenció els següents:

a) Tenir interès personal en l’assumpte de què es tracti o en un altre en la resolució pugui  
influir  la d’aquell  ser  administrador de societat  o entitat  interessada, o tenir  qüestió 
litigiosa pendent amb algun interessat. 

b) Tenir  parentiu de consanguinitat  fins al  quart  grau o d’afinitat  dins  del  segon,  amb 
qualsevol dels interessats, amb els administradors d’entitats o societats interessades i 
també amb els  assessors,  representants legals  o mandataris  que intervinguin  en el 
procediment, així com compartir despatx professional o estar associat amb aquests per 
l’assessorament, la representació o el mandat. 

c) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades en 
l’apartat anterior.

d) Haver tingut intervenció com a perit o com a testimoni en el procediment de què es 
tracti. 
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e) Tenir  relació  de  servei  amb  persona  natural  o  jurídica  interessada  directament  en 
l’assumpte, o haver-li prestat en els dos últims anys serveis professionals de qualsevol 
tipus i en qualsevol circumstància o lloc.

3.  L’actuació d’autoritats i personal al servei de les administracions públiques en els quals 
concorrin motius d’abstenció no implicarà, necessàriament, la invalidesa dels actes en què 
hagin intervingut. 

4.  Els  òrgans  superiors  podran  ordenar  a  les  persones  en  qui  es  doni  alguna  de  les 
circumstàncies assenyalades que s’abstinguin de tota intervenció en l’expedient. 

5. La no abstenció en els casos en què sigui procedent donarà lloc a responsabilitat. 

Recusació:  
1.  En els casos previstos en l’article anterior podrà promoure recusació pels interessats en 
qualsevol moment de la tramitació del procediment.

2. La recusació es plantejarà per escrit en el que s’expressarà la causa o causes en què es 
fonamenta. 

3.  Al dia següent el recusat manifestarà al seu immediat superior si es dóna o no en ell la  
causa al·legada. En el primer cas, el superior podrà disposar la substitució tot seguit.

4.  Si el recusat nega la causa de recusació, el superior resoldrà en el termini de tres dies,  
amb els informes i comprovacions que consideri oportuns.

5.  Contra les resolucions adoptades en aquesta matèria no es pot interposar recurs, sense 
perjudici de la possibilitat d’al·legar la recusació en interposar el recurs que procedeixi contra 
l’acte que acabi el procediment. 

-  Quan  un  membre  corporatiu  afectat  no  plantegi  directament  l’existència  d’interès  en 
l’assumpte que es debat i no sol·liciti, en conseqüència, l’absència de la sala de sessions, la 
qüestió la decidirà el president, a proposta de la Junta de Portaveus

- Si l'afectat no declara el seu interès, i abans d’adoptar la decisió sobre l’existència o no 
d’interès i decidir que l’interessat abandoni la sala de sessions, el president haurà d’escoltar, 
durant l’acte i prèviament, l’explicació del regidor / a  afectat.

Les absències temporals o parcials a les sessions

Tots els  membres del  Ple que vulguin absentar-se de la  sala de sessions,  per qualsevol 
causa, necessitaran llicència del president. Quan sigui necessari, el secretari a l’efecte del 
còmput del quòrum i  del resultat  de les votacions,  realitzarà les advertències de falta de 
quòrum. L’Alcalde/essa podrà abandonar la sessió designant al primer tinent d’alcalde per a 
que el substitueixi, però haurà d’estar present a la votació de l’assumpte, excepte les causes 
citades anteriorment.

Aprovació de les propostes

Es consideren com a aprovades per  assentiment  les  propostes  del  president  si,  un  cop 
anunciades, no originen cap objecció o cap oposició. Altrament, s’ha de fer votació ordinària 
o, si s’escau, nominal, d’acord amb el que estableix l’article 98.d) del TR LL.M.R.L.C.
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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 el vot. Si un membre de la corporació ha votat 
en sentit contrari al del seu grup pot fer explicació individual de vot.

El recompte de vots

Finalitzada la  votació  i  efectuat  el  recompte de vots,  a  càrrec del  secretari,  el  president  
anunciarà el resultat en veu alta i proclamarà l’acord adoptat. 

En els acords en què es requereixi una majoria qualificada, aquesta s’anunciarà abans de la 
votació, i en el resultat es farà constar si l’acord ha estat adoptat per la majoria necessària.

Caràcter públic de les sessions

Les sessions del Ple seran públiques. Seran retransmeses per la ràdio local en directe i en 
diferit per la mateixa ràdio i per la televisió local, en el cas que hi hagi. Malgrat això podran 
ser secrets el debat i la votació d’aquells assumptes que poden afectar al dret fonamental 
dels ciutadans/es a què es refereix l’article 18.1 de la Constitució,  quan així  s’acordi per 
majoria absoluta.

Del contingut de les actes

Quan algun membre del consistori desitgi que la seva exposició figuri en l’acta amb l’extensió 
o la precisió que consideri  d’interès, ho demanarà a l’alcalde verbalment en la sessió i hi 
incorporarà la intervenció d’acord amb els criteris del secretari.

Impugnació d’actes i acords 

Subjectes legit imats

D’acord amb la Llei de bases de règim local, i en els termes que aquesta estableix, poden 
impugnar els actes i els acords dels ens locals: 

a)L’administració de la Generalitat, en els supòsits determinats en els articles següents, sens 
perjudici  dels  supòsits  de  legitimació  establerts  amb  caràcter  general  per  la  legislació 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

b)Els membres de les corporacions locals que han votat en contra dels actes o dels acords.

L’ajuntament pot impugnar les disposicions i els actes de l’administració de la Generalitat 
d’acord amb el que estableix la Llei de bases de règim local i la legislació reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa.

L’ALCALDE/ALCALDESSA
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Competències i atribucions

L’alcalde/essa gaudirà dels honors i distincions inherents al seu càrrec, tindrà la consideració 
de primera autoritat de la ciutat i el tractament  d’il·lustríssim, d’acord amb les disposicions 
legals vigents.

Es procurarà suprimir el tractament en la documentació administrativa ordinària i es reservarà 
per als documents solemnes o de tipus protocol·lari

1. L’alcalde o alcaldessa és el president o presidenta de la corporació i té, en tot cas, les 
atribucions següents:

a)Representar l’ajuntament.

b)Dirigir el govern i l’administració municipals.

c)Convocar i presidir les sessions del ple, de la comissió de govern i de qualssevol altres 
òrgans municipals, i decidir els empats amb vot de qualitat. 

d)Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.

e)Publicar, executar i fer complir els acords municipals.

f)Dictar bans i vetllar perquè es compleixin.

g)El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el pressupost municipal aprovat, 
autoritzar i disposar despeses dins els límits de la seva competència, concertar operacions 
de  crèdit,  amb exclusió  de  les  que  preveu  l’article  158.5  de  la  Llei  39/1988,  de  28  de 
desembre, reguladora de les hisendes locals, sempre que aquelles estiguin previstes en el 
pressupost  i  llur  import  acumulat  en cada exercici  econòmic  no superi  el  10% del  seus 
recursos ordinaris, llevat les de tresoreria que li correspondrà quan l'import acumulat de les 
operacions vives en cada moment no superin el 15% dels ingressos liquidats en l’exercici  
anterior; reconèixer obligacions en els límits de la seva competència; ordenar pagaments i 
retre comptes; tot això d’acord amb la Llei reguladora de les hisendes locals.

h)Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel ple, 
aprovar les bases de les proves per seleccionar el personal i per als concursos de provisió de 
llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.

i)Exercir la direcció superior de tot el personal de la corporació i acordar el seu nomenament i 
sancions, inclosa la separació del servei dels funcionaris de la corporació i l’acomiadament 
del  personal  laboral,  donant compte al  ple en aquests dos últims supòsits  en la  primera 
sessió que aquell convoqui. Aquesta atribució s’entén sense perjudici del que disposen els 
apartats 1 i 3 de l’article 99 de la Llei reguladora de les bases del règim local.

j)Exercir  la  direcció  superior  de  la  policia  municipal,  i  també  nomenar  i  sancionar  els 
funcionaris que porten armes.

k)Exercir accions judicials i administratives i la defensa de l’ajuntament en les matèries de la 
seva competència i també quan aquestes hagin estat delegades en un altre òrgan, i, en cas 
d’urgència, en matèries de la competència del ple. En aquest últim supòsit s’ha de donar 
compte al ple en la primera sessió que aquest convoqui per a la seva ratificació.

l)La iniciativa per a proposar al  ple la declaració de lesivitat  dels  actes administratius en 
matèries que són de la  competència de l’alcaldia.  Així  mateix,  l’alcalde o alcaldessa pot 
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declarar la lesivitat respecte a competències del ple, per raó d’urgència que en faci inviable la  
convocatòria, i en la primera reunió que tingui n’hi ha de donar compte.

m)Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en el cas de catàstrofe o d’infortunis 
públics o de greu perill d’aquests, les mesures necessàries i adequades, i donar-ne compte 
immediat al ple. 

n)Sancionar  les  faltes  de  desobediència  a  la  seva  autoritat  o  les  infraccions  de  les 
ordenances municipals, llevat dels casos en què la facultat s’atribueixi a altres òrgans.

o)Les contractacions i les concessions de tot tipus quan llur import no superi el 10% dels 
recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.000.000,00 euros; incloses les de 
caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import 
acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos 
ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

p)L’aprovació  dels  projectes  d’obres  i  de  serveis  quan  sigui  competent  per  a  la  seva 
contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.

q)L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del 
pressupost  ni  els  3.000.000,00  euros,  i  també l’alienació  del  patrimoni  que  no  superi  el 
percentatge ni la quantia indicats en els supòsits següents:

La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost.

La de béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic l’alienació dels quals no es 
trobi prevista en el pressupost.

r)Concedir llicències, llevat que les lleis sectorials atribueixin aquesta facultat expressament 
al ple o a la comissió de govern.

s)Les  aprovacions  dels  instruments  de  desenvolupament  del  planejament  general  del 
municipi no expressament atribuïdes al ple, i també l’aprovació dels instruments de gestió 
urbanística i dels projectes d’urbanització complementaris.

t)Imposar sancions amb relació a les competències municipals, d’acord amb les lleis i els 
reglaments de desenvolupament

u)Les altres atribucions que expressament li atribueixen les lleis i les que la legislació assigna 
al municipi i no atribueix a altres òrgans municipals.

2. Correspon també a l’alcalde o alcaldessa el nomenament dels tinents d’alcalde.

3.  L’alcalde o alcaldessa pot  delegar  l’exercici  de les  seves atribucions,  llevat  de les de 
convocar i presidir les sessions de ple i de la comissió de govern, decidir els empats amb el 
vot de qualitat, la concertació d’operacions de crèdit, la direcció superior de tot el personal, 
la  separació  del  servei  dels  funcionaris  i  l’acomiadament  del  personal  laboral,  i  les 
esmentades en les lletres b), f), s), k), l) i m) de l’apartat 1.

Delegació de l’alcalde o alcaldessa

L’alcalde o alcaldessa pot delegar l’exercici de les seves atribucions en els membres de la 
comissió de govern i quan no n’hi ha, en els tinents d’alcalde.

L’acord de delegació ha de determinar els assumptes que aquesta comprèn, les potestats 
que es deleguen i les condicions concretes del seu exercici.
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L’alcalde o alcaldessa pot també conferir delegacions especials per a encàrrecs específics, a 
favor de qualsevol regidor, encara que no pertanyi a la comissió de govern.

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Composició i  funcions

La Junta de Govern local és integrada per l’alcalde o alcaldessa i un nombre de regidors no 
superior al terç del nombre legal d’aquests, nomenats i separats lliurement per l’alcalde o 
alcaldessa, el qual n’ha de donar compte al Ple i té les competències determinades a l’art. 23 
de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local i les delegades pel Ple i l’alcaldia.

Correspon a la Junta de Govern local:

a)L’assistència a l’alcalde o alcaldessa en l’exercici de les seves atribucions.

b)Les atribucions que l’alcalde o alcaldessa o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li 
atribueixen les lleis. 

Les sessions de la Junta de Govern local es faran a la casa consistorial. L’alcalde/essa, però, 
podrà requerir la presència a la Junta de Govern local de qualsevol regidor/a  o personal de 
l'Ajuntament, que podran intervenir en els debats, però no tindran dret de vot.

El secretari de l’Ajuntament també ho és de la Junta de Govern local

Sessions de la Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local,  per a exercir  les seves competències resolutòries, té sessions 
ordinàries amb la periodicitat determinada pel ple de la corporació, i sessions extraordinàries 
quan el president ho decideix.

Per a exercir les seves funcions d’assistència, es reuneix quan el president de la corporació 
ho determina.

Comunicació dels acords a la Junta de Portaveus

En el termini màxim de deu dies, els membres de la Junta de Portaveus hauran de rebre, pels  
mitjans més ràpids possibles, una còpia de l’acta aprovada de la Comissió de Govern. 

ELS TINENTS D’ALCALDE   O D’ALCALDESSA  

Nomenament i funcions

Correspon també a l’alcalde/ssa el nomenament dels tinents d’alcalde. L’alcalde/ssa designa 
i revoca lliurement els tinents d’alcalde d'entre els membres de la Junta de Govern local.
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Els  tinents  d’alcalde  substitueixen  l’alcalde o  alcaldessa,  en  els  casos  d’absència  o  de 
malaltia. La substitució serà per ordre de nomenament. 

El nomenament i cessament es farà mitjançant resolució de l’alcalde, de la qual es donarà 
compte  al  Ple,  que  es  notificarà  als  designats  i  es  publicarà  en  el  Butlletí  Oficial  de  la 
Província i al Diari Oficial de la Generalitat. La condició de tinent d’alcalde és voluntària, i es 
considerarà  acceptada per  l’interessat  si  no expressa la  seva renúncia  per  escrit  davant 
l’alcaldia.

La condició de tinent d’alcalde es perd també per pèrdua de la condició de membre de la 
Junta de Govern local.

LA JUNTA DE PORTAVEUS I ELS PORTAVEUS

Composició i  funcions

a) La Junta de Portaveus estarà integrada per l’alcalde/essa-president/a i un membre de 
cada un dels diferents grups polítics. Els regidors/es no adscrits, no tindran representant a 
la  Junta  de  Portaveus,  no  obstant  això,  podran  ser  convidats  a  assistir-hi  per 
l’alcalde/essa amb veu però sense vot.  Cada grup municipal  escollirà  d'entre els  seus 
membres un portaveu. També podrà nomenar un portaveu suplent.

b) La Junta de Portaveus es reunirà a instàncies de l’alcalde o a petició d’un terç dels  
seus membres. La Junta de Portaveus es reunirà sempre mitja hora abans de cada Ple 
Municipal per resoldre qüestions relatives a aquest Ple. 

Amb caràcter informatiu o per tractar temes d’interès general per al poble, la Junta de 
Portaveus podrà avançar mitja hora la seva reunió.

c) A petició del president o d’un terç dels seus membres, es formalitzarà acta de les 
reunions de la Junta de Portaveus. L’elaboració de les actes correspon al secretari  de 
l'Ajuntament o a qui legalment el substitueixi.

d) Les atribucions de la Junta de Portaveus seran les següents:

 Ser informada de l’ordre del dia de les sessions plenàries.

 Examinar, amb caràcter previ al Ple, les propostes a incloure-hi per raons d’urgència.

 Ser consultada per l’alcaldia, quan les circumstàncies ho permetin, per a l’adopció de 
les mesures extraordinàries a què fan referència els apartats k) i m) de l’article 21 de la 
Llei 7/85 de 2 d’abril.

 Augmentar el temps de les intervencions dels grups municipals en els punts que així 
s’acordi.

 Ser informada de les intervencions en els plens municipals de les persones que ho 
sol·licitin.

 Interpretar,  en  primera  instància,  el  Reglament  orgànic  municipal.  Aquesta 
interpretació s’haurà d’adoptar per unanimitat.  
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LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

Composició, funcions i funcionament

a) Correspon a la Comissió Especial de Comptes  l’examen, l’estudi i l'informe del compte 
anual de la corporació i dels seus organismes autònoms Aquests queden integrats pel 
compte general  del pressupost, el compte d’administració del patrimoni,  el compte de 
valors  independents  i  auxiliars  de  pressupost  i  els  comptes  d’entitats  o  organismes 
municipals de gestió.

b) Correspon a la comissió especial de comptes l’examen, l’estudi i l'informe dels comptes 
anuals de la corporació.

c) Presidida per l’alcalde, la Comissió és integrada per membres de tots els grups polítics 
integrants de la corporació. Cada grup haurà de nomenar un titular i un suplent, si s’escau. 

d) Per  a  l’exercici  adequat  de  les  seves  funcions,  la  Comissió  podrà  demanar  la 
documentació complementària,  que consideri  necessària,  per mitjà del  president  de la 
comissió, com també la presència dels membres de la corporació, funcionaris i personal 
especialment relacionat amb els comptes que s’analitzin.

e) Els  acords  i  votacions  de la  Comissió  Especial  de  Comptes  es  realitzaran mitjançant 
majoria simple.

f) Les competències de la comissió especial de comptes s’entenen sens perjudici de les que 
corresponen  al  Tribunal  de  Cuentas  i  a  la  Sindicatura  de  Comptes,  d’acord  amb llur 
legislació específica.

Sessions de la comissió especial de comptes

La comissió especial de comptes s’ha de reunir necessàriament abans del dia 1 de juny de 
cada any per examinar els comptes generals de la corporació, juntament amb els justificants i 
antecedents, i  emetre’n informe. Pot, no obstant això, tenir reunions preparatòries si el seu 
president o presidenta ho acorda o si ho demana una quarta part, almenys, del nombre legal 
de membres de la comissió.

Per  acord  del  ple  de  la  corporació,  la  comissió  d’estudi,  d’informe  o  de  consulta 
especialitzada en matèria de finances pot actuar com a comissió especial de comptes.

Els  comptes  generals  i  la  documentació  complementària  han  d’ésser  a  disposició  dels 
membres de la comissió, perquè els puguin examinar i consultar, com a mínim quinze dies 
abans de la primera de les reunions.

L'informe  de  la  comissió  especial  de  comptes,  amb  els  vots  particulars  i  les  esmenes 
presentats,  juntament  amb  els  comptes  generals  de  la  corporació,  han  d’ésser  objecte 
d’informació pública abans d’ésser sotmesos a l’aprovació del ple. En el període d’informació 
pública es poden presentar reclamacions i observacions sobre els comptes generals.

COMISSIONS D’ESTUDI, D’INFORME O DE CONSULTA
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Corresponen a aquestes comissions l’estudi i el dictamen previs dels assumptes que s’han 
de sotmetre a la decisió de ple o de la comissió de govern quan actuï per delegació d’aquest. 
També poden intervenir en relació amb els assumptes que s’han de sotmetre a la comissió 
de govern quan aquest òrgan els demani dictamen. 

Aquestes comissions es crearan per decisió del Ple, de la Junta de Govern o a petició d’una 
quarta part dels membres de la corporació.

Correspon  al  ple  de determinar  el  nombre  i  la  denominació  de  les  comissions  d’estudi, 
d’informe o de consulta, i llurs modificacions.

Aquestes comissions es poden també constituir amb caràcter temporal per tractar de temes 
específics.

Les comissions són integrades pels membres que designin els diferents grups polítics que 
formen part de la corporació.

Sessions de les comissions d’estudi,  d’informe o de consulta

La periodicitat de les sessions ordinàries de les comissions d’estudi, d’informe o de consulta 
i dels òrgans de participació ha d’ésser determinada pel ple. Poden, no obstant això, tenir 
sessions extraordinàries quan llur president ho decideix o quan ho demana la quarta part, 
almenys, del nombre legal de membres.

Als  dictàmens  o  informes  de  les  comissions  d’estudi,  d’informe  o  de  consulta  s’han 
d’adjuntar  els  vots  particulars  formulats  pels  membres  que  en  formen  part.  Els  altres 
membres  de  la  corporació  hi  poden  formular  també esmenes  abans  que  l’assumpte  se 
sotmeti a debat i votació del ple.

ÒRGANS TERRITORIALS DE GESTIÓ DESCONCENTRADA

Per tal de facilitar la participació ciutadana en la gestió dels assumptes municipals, el ple pot 
acordar la creació d’òrgans territorials de gestió desconcentrada.

Aquestes òrgans territorials es crearan per decisió del Ple, de la Junta de Govern, a petició  
d’una quarta part dels membres de la corporació o a petició d’un mínim del 10% dels veïns  
de l’àmbit territorial pel qual es sol·licita aquest òrgan territorial.

Per a constituir aquests òrgans, s’han d’aplicar les regles següents:

a)Han  d’integrar  regidors,  representants  de  veïns  i  de  les  associacions  ciutadanes.  En 
aquests dos darrers casos hauran de ser entitats legalment registrades.

b)En relació amb el nombre de membres que integrin l’òrgan, el nombre de regidors no pot 
ésser superior a un terç del total.

c)Per a distribuir els llocs que corresponen a les associacions ciutadanes, s’aplica el criteri de 
proporcionalitat  en  relació  amb  llur  implantació  efectiva,  d’acord  amb les  dades  que 
resulten del registre establert.

d)Presideix  l’òrgan  el  regidor  en  qui  l’alcalde  o  alcaldessa  delegui,  d’acord  amb el  que 
estableix la lletra f). 
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e)Per  a  designar  els  regidors  es  garanteix  el  principi  de  proporcionalitat  amb  els  vots 
obtinguts en el territori corresponent en les darreres eleccions municipals. 

f)Per a designar representants dels veïns s’aplica el següent procediment:  la designació dels 
vocals és feta de conformitat amb els resultats de les eleccions per l’Ajuntament en la 
secció  o  les  seccions  constitutives  de  l’entitat,  un  cop  realitzada  aquesta  operació 
anterior, els representants de cada candidatura han de designar entre els electors de cada 
entitat els que han d’ésser vocals, El càrrec de regidor president ha de correspondre a un 
membre de la llista més votada en l’àmbit territorial de què es tracta.

Funcions dels òrgans territorials de gestió desconcentrada

Corresponen als òrgans territorials de gestió desconcentrada les funcions següents:

a)Formular propostes per a resoldre els problemes administratius que els afecten.

b)Emetre  informes  a  iniciativa  pròpia  o  de  l’ajuntament,  sobre  matèries  de  competència 
municipal. 

c)Emetre i formular propostes i suggeriments en relació amb el funcionament dels serveis i 
els organismes públics municipals en el seu àmbit territorial.

d)Les altres de naturalesa anàloga que determini l’acord de creació.

Delegació de funcions

Els  òrgans  territorials  de  gestió  desconcentrada  poden  exercir  per  delegació  funcions 
deliberatives i executives en les matèries relatives a la gestió i la utilització dels serveis i els 
béns ubicats en el seu àmbit territorial quan llur naturalesa permeti la gestió desconcentrada i 
no afecti els interessos generals del municipi. 

Per tal de garantir el principi d’unitat de govern i de gestió del municipi,  es compliran les 
següents condicions:

a)L’exercici de les facultats de gestió i execució correspon, en tot cas, al regidor president, 
d’acord amb les decisions adoptades per l’òrgan territorials de gestió desconcentrada.

b)S’han  d’establir  els  sistemes de revisió  i  control  dels  actes  i  els  acords  adoptats pels 
òrgans de participació.

c)Els òrgans desconcentrats han d’exercir llurs  funcions d’acord amb els programes i les 
directrius establerts pel ple.

d)Els  actes  dels  òrgans  territorials  de gestió  desconcentrada es  poden impugnar  davant 
l’òrgan corresponent de l’ajuntament mitjançant el recurs d’alçada.

NUCLIS SEPARATS DE POBLACIÓ

Els grups de població que dins un municipi constitueixen nuclis separats es poden constituir 
com a òrgans territorials de participació. La constitució és obligatòria quan la majoria dels 
veïns interessats ho demani.
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Presideix l’òrgan el regidor que a aquest efecte designi l’alcalde, a proposta del cap de la  
llista més votada en l’àmbit territorial corresponent. La resta de membres són determinats i  
designats pel ple, en funció de la població i d’acord amb el següent procediment: 

1. La designació dels vocals és feta de conformitat amb els resultats de les eleccions per 
l’Ajuntament en la secció o les seccions constitutives de l’entitat.

2. La junta electoral de zona determinarà, d’acord amb el que disposa la legislació electoral, 
el nombre de vocals que correspon a cada partit, federació, coalició o agrupació. 

3. Un  cop  realitzada  l’operació  anterior,  els  representants  de  cada  candidatura  han  de 
designar entre els electors de cada entitat els que han d’ésser vocals.

Atribucions

Corresponen als nuclis separats de població les funcions següents:

a)Formular propostes per a resoldre els problemes administratius que els afecten.

b)Emetre informes a iniciativa pròpia o de l’Ajuntament, sobre matèries de competència 
municipal. 

c)Emetre i formular propostes i suggeriments en relació amb el funcionament dels serveis i 
els organismes públics municipals.

d)Les altres de naturalesa anàloga que determini l’acord de creació.

Delegació de funcions

Els òrgans territorials de participació exerciran per delegació funcions deliberatives i 
executives en les matèries relatives a la gestió i la utilització dels serveis i els béns destinats a 
activitats sanitàries, assistencials, culturals, esportives i d’esplai quan llur naturalesa permeti 
la gestió desconcentrada i no afecti els interessos generals del municipi. Es pot ampliar la 
delegació a altres activitats, sempre que hi concorrin les condicions anteriors.

LES COMISSIONS INFORMATIVES

Funcions de les Comissions Informatives

Sota la denominació de Comissions Informatives es constituiran uns òrgans complementaris, 
sense competències resolutòries, que tindran la funció d’estudi i dictamen dels assumptes 
sotmesos al Ple.

Les Comissions Informatives també coneixeran dels  assumptes acordats per  la  Junta de 
Govern local quan aquesta actuï per delegació del Ple.

Les Comissions Informatives també poden elevar propostes al òrgans municipals.

Creació i composició
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a)  Correspondrà  al  Ple  municipal  la  designació  del  nombre  i  la  denominació  de  les 
Comissions Informatives  que  s’hagin  de constituir,  com també la  seva modificació.  El 
criteri general per a la creació de Comissions Informatives serà el de la seva adaptació a 
l’estructura organitzativa de l'Ajuntament.

b) El Ple podrà també crear Comissions Informatives especials per a l’estudi i proposta en 
relació a un o diversos temes específics d’especial rellevància per a la ciutat.

c) Les Comissions són integrades pels membres que designin els diferents grups municipals 
que formen part de la corporació. Les Comissions Informatives estaran integrades pel seu 
president  i  un membre de cada grup polític.  Les votacions es realitzaran per mitjà  de 
majoria simple. Cada grup podrà designar un membre titular i un de suplent per a cada 
Comissió Informativa. A proposta de l’alcaldia i prèvia acceptació pel Ple, també poden 
formar part de les mateixes els regidors no adscrits.

d) Les Comissions Informatives seran presidides per l’alcalde o per un regidor delegat en 
alguna de les àrees objecte de la Comissió. El president de la Comissió podrà convidar 
d’altres regidors quan pel tema a tractar ho consideri necessari.

e) Actuarà de secretari/ària el de l'Ajuntament o funcionari/ària en qui delegui.

f) El president de la Comissió Informativa podrà convidar a assistir a les reunions personal de 
l'Ajuntament que pugui,  per les seves responsabilitats,  col·laborar en la formació de la 
voluntat de la Comissió. Aquest personal no tindrà vot en les dites Comissions.

g) També podran ser convidades a les reunions, per informar sobre temes concrets, tècnics, 
representants  d’entitats  o  persones  especialment  qualificades  que  el  president  estimi 
convenient  o  quan  ho  demani  un  membre  de  la  Comissió.  Aquests  representants 
abandonaran la reunió un cop acabada l’exposició sobre el tema que ha motivat la seva 
invitació.

Els membres de les Comissions Informatives

L’adscripció a cada Comissió dels regidors que corresponguin a cada grup municipal i les 
variacions que es puguin produir durant el mandat, seran decidides pels integrants de cada 
grup, mitjançant manifestació en el Ple de l'Ajuntament, o bé per escrit tramès a l’alcaldia i 
del qual aquest n’haurà de donar compte al Ple.

Règim de les sessions

La convocatòria de les sessions les farà el secretari/ària de cada Comissió, amb un mínim de 
dos dies hàbils d’antelació, a partir de la comunicació, acompanyada de l’ordre del dia amb 
els assumptes a tractar. De cada reunió de la Comissió Informativa se n’aixecarà acta, la qual 
serà lliurada als seus membres.

Tots els expedients restaran a disposició dels diferents grups a partir del mateix dia que sigui 
lliurada la convocatòria.
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Funcionament i  votacions

Les  Comissions  emetran  dictamen  sobre  les  propostes  d’adopció  d’acord,  o  adoptaran 
propostes d’acord. Els acords de la Comissió Informativa seran adoptats per majoria simple, 
amb independència del quòrum que la proposta necessiti en el Ple, per a la seva aprovació.

Els  dictàmens  poden  ser  favorables  o  desfavorables,  i  seran  sotmesos  a  l’aprovació  de 
l’òrgan corresponent.

Les votacions en la Comissió Informativa no vinculen ni condicionen el sentit de la votació del 
grup municipal, en l’òrgan municipal que hagi de resoldre definitivament.

Els membres de les Comissions Informatives poden presentar vots particulars al dictamen. 
En  aquest  sentit  es  considerarà  vot  particular  qualsevol  proposta  d’addició  al  dictamen 
apreciat per la Comissió o de modificació o substitució d’aquest. Els vots particulars s’han 
de realitzar per escrit. Amb tot, un membre de la Comissió podrà anunciar el sentit d’un vot 
particular durant la discussió d’un tema, i lliurar al president de la Comissió, en el termini de 
dos dies hàbils, l’escrit corresponent. En aquest cas, el vot particular s’adjuntarà al dictamen, 
i  serà discutit  i  votat  en l’òrgan corresponent,  prèviament a la votació sobre el  dictamen 
aprovat.

ELS REGIDORS DELEGATS

Delegació de funcions

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

Aquestes  delegacions  genèriques  es  referiran  a  una  o  diverses  àrees  o  matèries 
determinades i podran estendre’s tant a la facultat de dirigir els serveis corresponents com a 
la de gestionar-los en general.

Les  delegacions  genèriques  hauran  d’adaptar-se  a  les  grans  àrees  o  subàrees  de 
l’organigrama municipal.

Els regidors/es delegats, en l’àmbit de les seves competències, podran prendre resolucions 
mitjançant actes administratius que afectin a tercers.

Delegació per funcions especials

L’alcalde/essa podrà també fer delegacions especials a favor de qualsevol regidor per a la 
direcció i gestió d’assumptes inclosos en les àrees.

Les delegacions especials poden ser de dos tipus:

- Relatives a un projecte o assumpte determinat. En aquest cas, l’eficàcia de la delegació es 
limitarà al temps de gestió o execució del projecte.

- Relatives a un determinat servei. En aquest cas la delegació comprendrà la direcció interna i 
la gestió del servei corresponent.
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Forma de  delegació, vigència i revocació

Totes  les  delegacions  dels  articles  anteriors  seran  realitzades  per  mitjà  d’un  decret  de 
l’alcaldia.  El  decret  haurà d’especificar  l’àmbit  de delegació,  les facultats  delegades i  les 
condicions específiques del seu exercici.

La delegació entrarà en vigor l’endemà de la signatura del decret, tret que aquest disposi el 
contrari, sense perjudici de la seva preceptiva publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

De  totes  les  delegacions  i  les  seves  modificacions  que  hauran  de  reunir  els  mateixos 
requisits, se’n donarà compte al Ple en la primera sessió que es faci.

ELS GRUPS MUNICIPALS

Els grups municipals

Per al millor funcionament dels òrgans de govern, l’Ajuntament d’Arenys de Munt actuarà 
amb la creació de Grups municipals.

Cada  llista  electoral  que  obtingui  representació  a  l’ajuntament  haurà  de  formar  grup 
municipal. Per cada llista electoral només es pot constituir un grup municipal

Només el regidor o els regidors d’una mateixa llista electoral poden constituir grup municipal.

Abans del primer ple ordinari després de la constitució de l’ajuntament, cada regidor ha de 
presentar a l’alcaldia una declaració signada on ha d’expressar el  grup municipal  al  qual 
desitja d’ésser adscrit.

Els regidors que no quedin integrats en un grup quedaran automàticament incorporats al 
grup mixt. La participació d’aquest grup en les activitats de l’ajuntament és anàloga a la dels 
altres grups.

Els regidors que abandonen el grup format per la candidatura per la qual es van presentar a 
les eleccions locals no es poden integrar al grup mixt, sinó que queden com a regidors no 
adscrits.  Aquest precepte no és aplicable en el  cas de candidatures presentades amb la 
fórmula  de  coalició  electoral,  quan  algun  dels  partits  polítics  que  la  integren  decideix 
abandonar-la.

Els regidors que queden en la condició de no adscrits, tenen els deures i els drets individuals, 
inclosos  els  de  caràcter  material  i  econòmic,i  participen  en  les  activitats  pròpies  de 
l’ajuntament de manera anàloga a la de la resta de regidors.

Funcions i atribucions dels grups

Les funcions i les atribucions dels grups municipals s’entenen, en tot cas, sens perjudici de 
les  que  la  legislació  de règim local  atribueix  als  òrgans  municipals  i  als  membres de la 
corporació.

Forma de constitució
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a) Dintre dels cinc dies hàbils següents a la constitució de la corporació, els grups municipals  
es constituiran mitjançant escrit adreçat a l’alcaldia.

b) En el mateix escrit, s’hi consignarà el portaveu del grup, i, si fos possible, un suplent, que 
el substituirà en els casos de renúncia, absència o malaltia.

c) El president donarà compte al Ple, en la primera sessió que es faci, de la constitució dels 
grups municipals, dels seus integrants i portaveus.

d) Els membres de la corporació que s’hi integrin amb posterioritat a la seva constitució, en 
els mateixos terminis, manifestaran la seva voluntat o no d’integrar-se en el grup municipal 
corresponent. El regidor que no s’integri en cap grup municipal tindrà la consideració de 
no adscrit.

Representació dels grups municipals

Tots els grups municipals  han de participar en els diferents òrgans municipals,  tret de la 
Junta de Govern Local, en què els seus membres són escollits lliurement per l’alcalde.

Drets dels grups municipals

a) Els grups municipals tindran dret a estar representats en tots els  òrgans col·lectius 
municipals i en tots els seus organismes autònoms que existeixin o es creïn, inclosos: 
Comissions d’estudi, informe o consulta; òrgans territorials de gestió desconcentrada, 
òrgans de participació sectorial, nuclis separats de població i empreses municipals. 

b) Correspon als grups municipals designar aquells dels seus components que hagin de 
representar-los en tots els òrgans col·legiats integrats per membres de la corporació que 
pertanyin als diferents grups.

c) L’Ajuntament ha de posar a disposició dels grups els mitjans necessaris per a poder 
portar a terme llurs tasques que seran, com a mínim:

- un despatx o local per a cada un dels diferents grups municipals i mitjans informàtics. 
Els diferents grups municipals podran rebre visites dels ciutadans en l'esmentat espai. 
La Junta de Portaveus establirà i coordinarà  l’horari d’utilització d’aquest despatx o 
local. Els grups municipals podran fer ús dels locals de la corporació per fer reunions 
o  sessions  de  treball.  El  president  de  la  corporació  establirà  el  règim  concret 
d’utilització.  El  president  de  la  corporació  no  autoritzarà  aquestes  reunions  quan 
coincideixin amb sessions dels òrgans col·legiats municipals.

- L'Ajuntament  posarà  a  disposició  dels  grups municipals  els  mitjans  tècnics  per  a 
desenvolupar les seves funcions.

- L’Ajuntament  destinarà,  anualment,  una quantitat  econòmica  als  grups  municipals 
destinada  al  foment  de  les  seves  activitats  i  que  podrà  ser  fiscalitzada  per  la 
intervenció municipal.

d) Obtenir de l’Alcalde tots els antecedents: les dades, les informacions i les còpies que 
estiguin en poder dels serveis municipals i resultin necessaris per al desenvolupament de 
la seva funció.

e) Tenir la màxima informació sobre els assumpte que s’hagin de tractar en el Ple, a les 
Comissions de Govern i als Decrets d’alcaldia.
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f) rebre  els  reculls  informatius  municipals,  així  com puntual  informació  escrita  o  per 
altres  mitjans  idonis,  de  totes  les  activitats  municipals  i  de  les  noticies  de  premsa 
relatives a l’Ajuntament.

g) rebre els ordres del dia i altres documents de totes les Comissions Informatives i de 
les Comissions de Govern.

h) ésser convidats a tots els actes oficials que realitzi l’Ajuntament i ser-hi representats.

i) Estar representats, proporcionalment o com a mínim amb un representant, ja sigui per 
un  Regidor  o  per  una  persona  idònia  nomenada  pel  grup,  en  consells  i  comissions 
municipals  especials,  patronats,  entitats,  fundacions  i  societats  de  creació  o  de 
dependència municipal.

j) Tenir accés als mitjans de comunicació municipals i utilitzar l’oficina de premsa per 
trametre els seus comunicats.

Mitjans de suport 

El grups municipals han de disposar d’un espai per al desenvolupament de llurs activitats, 
que ha d’ésser situat preferentment a la seu de l’ajuntament mateix o en un local habilitat a 
aquests efectes, i també d’un espai per a tenir reunions en el mateix edifici de la corporació.  
Igualment, l’ajuntament ha de facilitar als grups municipals els mitjans humans i materials 
mínims i indispensables perquè puguin desenvolupar llurs funcions; se n’han de determinar 
els criteris i les condicions d’utilització per acord del ple.

El  ple de l’ajuntament ha de garantir  la  participació  dels  grups municipals  en els  òrgans 
d’informació i difusió municipal, com ara la televisió local, les emissores de ràdio municipals, 
la seu electrònica i les publicacions i els butlletins editats per l’ajuntament. En aquest sentit, 
el ple aprovarà un reglament que reguli les condicions d’accés i d’ús d’aquests mitjans pels 
regidors i els grups municipals constituïts al si de la corporació.

SÍNDIC O SÍNDICA DE LA VILA

Per acord del Ple, per majoria absoluta, es podrà crear la figura del Síndic o Síndica de la vila 

Per a poder ésser elegit síndic o síndica de la vila, s’han de complir les condicions següents:

a)Ésser major d’edat i gaudir de la plenitud de drets civils i polítics.

b)Tenir  la condició política de català, d’acord amb el que estableix l’article 6 de l'Estatut 
d’autonomia de Catalunya.

El síndic o síndica de la vila és escollit pel ple de l’ajuntament per una majoria de les tres  
cinquenes parts dels seus membres, en primera votació; si no s’assoleix aquesta majoria, en 
la  segona votació és suficient  la majoria absoluta.  Correspon a l’alcalde o alcaldessa de 
nomenar el síndic o síndica de la vila.

El càrrec de síndic o síndica de la vila té una durada de cinc anys; només pot cessar per 
renúncia  expressa,  per  mort  o  per  incapacitat  sobrevinguda  o  per  condemna ferma per 
delicte dolós.
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La funció  de síndic  o síndica  de la  vila  és defensar  els  drets  fonamentals  i  les  llibertats 
públiques  dels  veïns  del  municipi,  per  la  qual  cosa  pot  supervisar  les  activitats  de 
l’administració  municipal.  El  síndic  o  síndica  de  la  vila  exerceix  la  seva  funció  amb 
independència i objectivitat.

ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ. ELS CONSELLS LOCALS SECTORIALS

Forma de creació

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

Presideixen els  òrgans de participació  sectorial  els  regidors en qui  l’alcalde o alcaldessa 
delegui. El  president  informarà com a mínim un cop l’any, al  Ple de l'Ajuntament, de les 
activitats dels consell.

Funcions i funcionament

Corresponen als òrgans de participació les funcions següents:

a) Formular propostes per a resoldre els problemes administratius que els afecten.

b) Emetre  informes a iniciativa  pròpia  o  de l’ajuntament,  sobre  matèries  de competència 
municipal. 

c) Emetre i formular propostes i suggeriments en relació amb el funcionament dels serveis i 
els organismes públics municipals.

d) Les altres de naturalesa anàloga que determini l’acord de creació.

e)  L’acord  de  creació  d’un  consell  sectorial  haurà  de  determinar  la  seva  composició, 
organització i àmbit d’actuació. Els partits polítics establerts al municipi podran, a criteri 
propi,  tenir  com a mínim un representant  en cada un dels  consells  sectorials.  Aquest 
nomenament no ha de recaure necessàriament en un regidor. El nombre de representants 
dels diferents partits no pot ser superior al 50% del total de membres de consell. 

f) Cada consell podrà dotar-se d’un reglament de funcionament propi.

g) Cada consell estarà presidit pel regidor que l’alcalde delegui, que en tot cas haurà de tenir  
atribucions delegades en la matèria sectorial. El president informarà com a mínim un cop 
l’any, al Ple de l'Ajuntament, de les activitats dels consell.

Delegació de funcions
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Els  òrgans  de  participació  sectorial  poden  exercir  per  delegació  funcions  deliberatives  i 
executives en les matèries relatives a la gestió i la utilització dels serveis i els béns destinats a 
activitats sanitàries, assistencials, culturals, esportives i d’esplai quan llur naturalesa permeti 
la gestió desconcentrada i no afecti els interessos generals del municipi. Es pot ampliar la 
delegació a altres activitats, sempre que hi concorrin les condicions anteriors.

Per tal de garantir el principi d’unitat de govern i de gestió del municipi:

a) L’exercici de les facultats de gestió i execució correspon, en tot cas, al regidor president, 
d’acord amb les decisions adoptades per l’òrgan de participació.

b) S’han d’establir  els  sistemes de revisió  i  control  dels  actes i  els  acords adoptats pels  
òrgans de participació.

c) Els òrgans desconcentrats han d’exercir llurs funcions d’acord amb els programes i les 
directrius establerts pel ple.

d) Els  actes  dels  òrgans  de  participació  territorial  es  poden  impugnar  davant  l’òrgan 
corresponent de l’ajuntament mitjançant el recurs d’alçada.

Consells sectorials especials

Per acord del Ple, per majoria absoluta, es podran crear òrgans municipals de participació de 
durada limitada, per a la realització d’estudis o propostes sobre un tema determinat i concret 
d’interès especial per a la ciutat. Aquests consells tindran la finalitat marcada en l’acord de 
constitució, i seran dissolts quan acabi l’objecte de la seva constitució.

ESTATUT DELS REGIDORS

Legislació aplicable

Es regeixen pel  que disposa la  legislació  bàsica de  l’estat  i,  si  s’escau,  per  la  legislació 
específica aplicable: 

a) La situació i els drets dels funcionaris que passin a tenir la condició de membres de les 
corporacions locals.

b) El règim i els límits de les retribucions a percebre pels membres de les corporacions locals, 
com a conseqüència de l’exercici del càrrec.

c) El règim de responsabilitat civil i penal dels actes i les omissions comesos en l’exercici del 
càrrec.

Els  supòsits  d’inelegibilitat  i  d’incompatibilitat  es  regulen  pel  que  disposa  la  legislació 
electoral.

DRETS I DEURES DELS REGIDORS/ES

Declaració   sobre bens i drets patrimonials:  
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Els representants locals, així com els membres no electes de la Junta de Govern Local, 
formularan declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat 
que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics. 
Formularan així mateix declaració dels seus béns patrimonials i de la participació en societats 
de tot tipus, amb informació de les societats per elles participades i de les liquidacions dels 
impostos sobre la Renda, Patrimoni i, si s’escau, societats. 
Aquestes declaracions, efectuades en els models aprovats pels plens respectius, es duran a 
terme abans de la presa de possessió, amb ocasió del cessament i al final del mandat, així 
quan es modifiquin les circumstàncies de fet. 
Les declaracions anuals de béns i activitats seran publicades amb caràcter anual, i en tot cas 
en el moment de la finalització del mandat, en els termes que fixi l'Estatut municipal. 
Aquestes declaracions s’inscriuran en els registres d’interessos, que tindran caràcter públic: 
a. La declaració sobre causes de possible incompatibilitat i activitats que proporcionin o 
puguin proporcionar ingressos econòmics, s’inscriurà en el Registre d'Activitats constituït en 
cada entitat local. 
b. La declaració sobre béns i drets patrimonials s’inscriurà en el Registre de béns 
patrimonials de cada entitat local, en els termes que estableixi el seu respectiu estatut. 
Els representants locals i membres no electes de la Junta de Govern Local respecte als 
quals, en virtut del seu càrrec, resulti amenaçada la seva seguretat personal o la dels seus 
béns o negocis, la dels seus familiars, socis, empleats o persones amb qui tinguin relació 
econòmica o professional podran realitzar la declaració dels seus béns i drets patrimonials 
davant del secretari o la secretària de la Diputació Provincial o, si escau, davant l’òrgan 
competent de la comunitat autònoma corresponent. Aquestes declaracions s’inscriuran en el 
Registre Especial de béns patrimonials, creat a aquests efectes en aquelles institucions. 
En aquest supòsit, aportaran al secretari o secretària de la seva respectiva entitat mera 
certificació simple i succinta, acreditativa d’haver complimentat les seves declaracions, i que 
aquestes estan inscrites en el Registre Especial d’interessos a què es refereix el paràgraf 
anterior, que sigui expedida pel funcionari encarregat del mateix. 

De les condicions per a ser regidor/a i la pèrdua de la condició

La determinació dels membres de l'Ajuntament, el procediment per a escollir-los, la durada 
del seu mandat i els supòsits d’intel·ligibilitat i d’incompatibilitat i la pèrdua de la condició es 
regulen pel que disposa la legislació electoral.

Incompatibi l itats

En l’exercici del càrrec, els membres de la corporació local han d’observar en tot moment les 
normes  sobre  incompatibilitats  establertes  per  l’ordenament  vigent  i  s’han  d’abstenir  de 
participar en la deliberació, la votació, la decisió i  l’execució de qualsevol assumpte si hi 
concorren  algunes  de  les  causes  a  què  es  refereix  la  legislació  sobre  procediment 
administratiu i la de contractes de les administracions públiques. 

Els membres de la corporació podran sol·licitar la revocació d’altres membres quan puguin 
concorre circumstancies d’incompatibilitat. El públic assistent a qualsevol acte públic podrà 
comunicar a qui el presideixi circumstancies d’incompatibilitat, qui les valorarà i proposarà si 
s’escau la revocació al membre afectat, en primer lloc i després a la resta de membres de 
l’òrgan col·legiat.

L’actuació dels membres de la corporació local en què concorren les esmentades causes ha 
de comportar, si ha estat determinant, la invalidesa dels actes en què han intervingut.
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Suspensió dels drets dels regidors/es

Els regidors romandran suspesos en els  seus drets,  prerrogatives i  deures per sentència 
judicial ferma així ho estableixin.

Sancions 

Supòsits i instrucció d’expedient

1. Els membres de la corporació local que sense justificació suficient no assisteixen a dues 
reunions consecutives del ple o de les comissions de què formen part, o a tres  d’alternes, 
durant  un  període  d’un  any,  poden  ésser  sancionats  pel  president  o  presidenta  amb la 
pèrdua del dret a percebre la retribució o l’assignació econòmica fins a un màxim de tres 
mesos.

2.  A  aquest  efecte,  s’instruirà  un  expedient  sancionador  d’acord  amb  el  procediment 
legalment previst, en el qual s’ha de garantir l’audiència del membre de la corporació per tal 
que pugui formular al·legacions.

3. La resolució adoptada pel president o presidenta de la corporació ha de determinar la 
quantia o la durada de la sanció, dins dels límits assenyalats per l’apartat 1.

4. El president o presidenta de la corporació, amb autorització prèvia del ple i la instrucció de 
l’expedient sancionador corresponent, amb l’audiència de l’interessat, pot privar també del 
dret  a percebre les retribucions  o les assignacions  econòmiques,  en cas d’incompliment 
reiterat  dels  deures que corresponen als  membres de les corporacions locals,  segons la 
legislació de règim local i, si escau, d’aquest reglament orgànic municipal.

DRETS DELS REGIDORS/ES

Tractament, honors i distincions dels regidors/es

Tots els regidors tindran, una vegada hagin pres possessió del seu càrrec, els honors, les 
prerrogatives  i  les  distincions  que  els  són  pròpies  d’acord  amb la  normativa  estatal  i/o 
autonòmica, i  estan obligats al  compliment estricte dels  deures i  obligacions inherents al 
càrrec.

Els membres de la corporació local tenen la denominació de regidors o regidores 

L’alcalde d’Arenys de Munt té el tractament de Il·lustríssim Senyor o Il·lustríssima Senyora (es 
procurarà suprimir el tractament en la documentació administrativa ordinària i es reservarà 
per als documents solemnes o de tipus protocol·lari).

Les precedències i  l’ordenació de la corporació local  són les que determinin  les normes 
específiques que regulen el protocol de la Generalitat.

Tots els membres de la corporació tenen dret a assistir en lloc preferent als actes organitzats 
per l'Ajuntament.

Funcionaris que adquireixen la condició de regidors/es
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La situació i els drets dels funcionaris que passin a tenir la condició de regidors es regiran per 
la normativa bàsica estatal i/o autonòmica aplicable.

Dret a participar en les sessions dels òrgans municipals

a. Els  regidors/es tenen el  dret  i  el  deure  d’assistir  a les sessions de tots els 
òrgans municipals dels quals formen part. 

b. Tenen dret a vot en els òrgans municipals dels quals formen part, i tenen dret 
a intervenir i manifestar-se en els debats, d’acord amb aquest Reglament.

c. Els membres de la corporació local són obligats a observar la cortesia deguda 
i a respectar les normes de funcionament dels òrgans de la corporació, i també a guardar 
secret sobre els debats que tenen aquest caràcter.

d. Les absències del terme municipal, d’una durada superior a 5 dies, hauran de 
ser comunicades al alcalde per escrit, o bé personalment, o bé a través del respectiu 
portaveu, concretant en tot cas la durada previsible de la absència.

Indemnitzacions als regidors/es

Els  membres  de  la  corporació  local  han  de  percebre  retribucions  per  l’exercici  de  llurs 
càrrecs quan ho fan en règim de dedicació exclusiva o parcial, i han d’ésser donats d’alta en 
el règim general de la Seguretat Social. La corporació assumirà el pagament de les quotes 
empresarials.

La  corporació  local  ha  de  consignar  en  els  pressupostos  les  retribucions  o  les 
indemnitzacions a què es refereix l’apartat anterior, dins els límits establerts amb caràcter 
general.

Dret   d’informació dels regidors/es  

a) Tots els membres de la corporació local tenen dret a obtenir de l’alcalde o alcaldessa o 
del president o presidenta, o de la comissió de govern, tots els antecedents, les dades o 
les informacions que són en poder dels serveis de la corporació i són necessaris per al  
desenvolupament de llur funció.

b) En aquest sentit  tenen la consideració  d’expedient  tots els assumptes en què s’hagi 
produït  resolució  d’algun  òrgan  municipal,  o  regidor  delegat,  i  també  d’aquells  que 
mitjançant el registre d’entrada, a instància d’altres entitats o particulars, l'Ajuntament 
n’hagi iniciat l’estudi.

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

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

b. Es tracti d’assumptes inclosos en l’ordre del dia de les sessions dels òrgans col·legiats 
dels quals són membres.
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c. Es tracti de l’accés a informació o documentació de la corporació local que sigui de lliure 
accés als ciutadans.

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

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

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

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

Els membres de la corporació tenen dret a obtenir còpia de la documentació a la qual tenen 
accés. Aquesta còpia es pot obtenir en format paper o bé en el suport tècnic que permeti 
d’accedir a la informació requerida.

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

Regulació del dret a la informació

a. Als efectes de garantir el dret a la informació de tots els regidors, i per garantir el normal 
desenvolupament dels serveis, es regula el dret a la informació dels regidors en aquest 
article.

b. L’accés a  la  informació  dels  membres  de  la  corporació  es  realitzarà  de  la  manera 
següent:

- La petició d’informació serà realitzada per escrit, dirigida a l’alcalde, o al regidor delegat 
de l’àrea corresponent. 

- Com a norma general, la documentació, si és simple i no suposa un recull o extracte de 
dades d’un o diversos expedients, serà lliurada en el termini màxim de deu dies.

- Quan la  documentació  sol·licitada  suposi  la  realització  d’extracte  o  recull  entre  un  o 
diversos expedients, aquesta serà lliurada en el termini màxim de quinze dies.

Dels membres de   l’oposició  

a) Tindran la consideració de membres de l’oposició els regidors/res que no participin en la 
Junta de Govern Local  i no tinguin assignades delegacions per part de l’alcaldia.

b) Tots els grups municipals han de participar en els diferents òrgans municipals, tret de la 
Junta de Govern local, els membres de la qual són escollits lliurement per l’alcalde.
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De   l’obligació d’informació als regidors/es  

Tots els membres de la corporació tenen dret a obtenir tots els antecedents, les dades o les 
informacions  que  són  en  poder  dels  serveis  de  la  corporació  i  són  necessaris  per  al 
desenvolupament de la seva funció.

Els  membres  de  la  corporació  tenen  dret  a  rebre  sense  necessitat  d’ordre  expressa,  la 
documentació municipal següent, en el termini màxim de 15 dies des de la seva modificació:

a) Pressupostos

b) Ordenances

c) Organigrama

d) Acords que modifiquin el cartipàs o l’organigrama o l’organització municipal.

e) Oferta Pública d’Ocupació, Relació de llocs de treball i Plantilla de treballadors

f) ROM

quan es produeixin: 

g) Els recull diaris de premsa.

h) Les convocatòries de concursos públics d’ocupació i per contractes.

I quan es demanin:

i) El registre d’entrades i sortides.

L’accés   a la informació dels regidors/es amb delegacions  

Els regidors de la corporació que exerceixen delegacions o responsabilitats de gestió podran 
accedir lliurement a la informació pròpia.

Mitjans de suport   dels regidors i grups municipals  

Al  igual  que  tots  els  grups  municipals,  el  regidors  han  de  disposar  d’un  espai  per  al 
desenvolupament  de  llurs  activitats,  que  ha  d’estar  situat  preferentment  a  la  seu  de 
l’Ajuntament mateix o en un local habilitat a aquests efectes, i també d’un espai per a tenir 
reunions en el mateix edifici de la corporació. Igualment, l’Ajuntament ha de facilitar als grups 
municipals  els  mitjans  humans  i  materials  mínims  i  indispensables  perquè  puguin 
desenvolupar llurs funcions; se n’han de determinar els criteris i les condicions d’utilització 
per acord del ple.

El ple de l’Ajuntament ha de garantir la participació dels regidors i dels grups municipals en 
els òrgans d’informació i difusió municipal, com ara la televisió local, les emissores de ràdio 
municipals i les publicacions i els butlletins editats per l’Ajuntament. En aquest sentit, el ple 
aprovarà  un  reglament  que  reguli  les  condicions  d’accés  i  d’ús  d’aquests  mitjans  pels 
regidors i els grups municipals constituïts al si de la corporació.
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DEURES DELS REGIDORS/ES

De les declaracions i del registre   d’interessos  

Tots els  regidors  estan obligats  a formular,  abans de prendre possessió  del  càrrec,  i  en 
cessar  com  a  regidor,  una  declaració  dels  béns  i  de  les  activitats  privades  que  els 
proporcionin  o  puguin  proporcionar  ingressos  econòmics  o  que  afectin  l’àmbit  de  les 
competències municipals. Les declaracions s’han d’incloure en el registre d’interessos. Així 
mateix, s’hauran de fer constar les variacions produïdes al llarg del mandat. En aquest cas, 
s’hauran de comunicar en el termini màxim d’un mes a comptar des del dia en què s’hagin 
produït.

El secretari de l'Ajuntament realitzarà la custòdia del registre d’interessos.

De la responsabil itat dels regidors/es

a. L'Ajuntament podrà exigir  la responsabilitat dels regidors quan per culpa o negligència 
greu seva hagin causat danys i perjudicis a la corporació o a tercers, si aquests haguessin 
de ser indemnitzats per l'Ajuntament. Serà la junta de portaveus l’òrgan que determinarà la 
necessitat d’exigir la dita responsabilitat.

b. Els regidors estan subjectes a responsabilitat civil i penal pels actes i omissions comesos 
en l’exercici del seu càrrec.

c. Dels acords municipals, en seran responsables els regidors que hi hagin votat a favor.

d. La responsabilitat s’exigirà davant els tribunals de justícia competents i es tramitarà pel 
procediment ordinari aplicable.

El deure de reserva dels regidors/es

a) Els regidors tenen el deure de guardar reserva quant a les informacions que se’ls facilitin 
per fer  possible el  desenvolupament  de les seves funcions,  especialment de les que 
hagin de servir d’antecedent per a decisions pendents d’adopció. Els regidors no poden 
invocar o fer ús de la seva condició  per a l’exercici  de qualsevol  activitat  comercial, 
industrial o professional.

b) Els regidors evitaran la reproducció de la documentació que els pugui ser facilitada per la 
seva condició de regidors.

c) En cap cas, els regidors facilitaran documentació o informació a terceres persones, si 
aquestes amb els seus mitjans no poguessin tenir accés a la dita documentació. 

EL REGISTRE D’INTERESSOS
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El registre d’interessos és el llibre o expedient administratiu en el qual, d’acord amb l’article 
163 del Text Refós de la Llei municipal de Catalunya i la Disposició Addicional novena de la 
Llei 8/2007 del Sòl, es recullen les declaracions de béns i interessos que els regidors realitzen 
a l’inicia del mandat, i renoven anualment.

Interessos a declarar

La  declaració  d’interessos  es  farà  d’acord  amb  el  format  que  aprovi  el  Ple  municipal  i 
contindrà els següents extrems, com a mínim, referents a cada regidor:

a) Patrimoni immobiliari

b) Patrimoni mobiliari.

c) Vehicles

d) Activitats i ocupacions professionals, mercantils o industrials,

e) Treballs per compte d’un altre

f) Altres fonts d’ingressos.

g) Altres interessos susceptibles d’estar amb relació a l’activitat municipal.

En cada apartat s’esmentarà cadascuna de les propietats o fonts d’ingressos,

Publicitat del registre   d’interessos  

a) Mitjançant  l’acord previ del Ple, tindran accés al registre d’interessos, els membres del 
consistori. També hi tindran accés les autoritats judicials o de comptes. 

b) Amb l’acord previ del Ple, també es podrà certificar sobre les dades contingudes en el 
registre d’interessos,  acreditant,  però,  la  condició  legal  de tenir-hi  un interès legítim i  
directe.

LA MOCIÓ DE CENSURA I LA QÜESTIÓ DE CONFIANÇA 

La moció de censura i la qüestió de confiança

La moció de censura i la qüestió de confiança es regiran pels articles 197 i 197 bis de la Llei  
electoral general

ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ DE TITULARITAT MUNICIPAL

Dels mitjans de comunicació municipals     
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1.- Els mitjans  d’informació locals de titularitat municipal existents o que es puguin crear, 
hauran de donar prioritat a la informació local, facilitar la convivència i la participació política,  
així com la seva pluralitat, objectivitat i imparcialitat.

2.- Es garantirà l’accés de tots els grups municipals en tots els mitjans informatius locals.

3.- La Comissió Informativa corresponent, amb una periodicitat mínima semestral, establirà, 
conjuntament  amb els  professionals  o  col·laboradors  dels  mitjans  informatius  locals,  els 
criteris generals per garantir la pluralitat i l’accés dels diferents grups als esmentats mitjans,  
així com la resta d’objectius de l’apartat de l’article anterior.

INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA.

INFORMACIÓ ALS CIUTADANS

Dret de petició

Els ciutadans poden exercir el dret de petició davant les autoritats locals sol·licitant l’adopció 
d’actes o acords en matèria de llur competència.

Les peticions s’han de formalitzar sempre per escrit.

Els requisits i la tramitació de les peticions s’han d’ajustar al que disposa la legislació que 
desplega l’article 29 de la Constitució i, si s’escau, la de procediment administratiu.

La informació als ciutadans

L'Ajuntament facilitarà la més àmplia informació sobre la seva activitat i la participació de tots 
els ciutadans en la vida local i en concret:

a) L’horari del Registre de l'Ajuntament d'Arenys de Munt (de dilluns a dissabte de 10 a 14 
hores excepte festius),  s’acceptaran els  escrits enviats per Correu i  els presentats en les 
representacions  consulars  o  oficines  consular  d'Espanya  en  l’estranger,  en  virtut  de  la 
normativa. La  presentació  de  qualsevol  document,  (a  excepció  dels  de  contractació 
administrativa que es regeixen per la seva normativa) dirigit a l’Ajuntament d’Arenys de Munt 
en  un  registre  de  l’administració  General  de  l’estat  o  d’una  Comunitat  Autònoma  és 
plenament vàlid sense necessitat d’un conveni previ, i així mateix és vàlida la data d’entrada 
en els registres a efectes del compliment de terminis pels ciutadans.

b) Els terminis per a resoldre els procediments a instància de part davant l'Ajuntament són: 

- Peticions d’informes tècnics de tota mena i accions positives de l'Ajuntament, 2 mesos 
des de l’entrada de la sol·licitud en l’òrgan competent per a la seva tramitació. En el cas 
que l'Ajuntament no resolgui expressament, el silenci s’entendrà positiu,  excepte si es 
tracta d’aconseguir facultats urbanístiques contràries a la normativa.

- Sol·licitud de guals, 1 mes des de l’entrada de la sol·licitud en l’òrgan competent per a la 
seva tramitació. El silenci s’entendrà positiu, excepte si es refereix a la riera, en el qual els 
guals estan expressament prohibits.
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- Sol·licitud  de llicències  d’obres,  2 mesos des de l’entrada de la  sol·licitud en l’òrgan 
competent per a la seva tramitació en els casos d’obres majors i 1 mes en els casos 
d’obres  menors.  El  silenci  s’entendrà  positiu  excepte  en  els  casos  que  es  vulneri 
l’ordenament urbanístic.

- Pla  parcials  d’iniciativa  particular,   60 dies des de l’entrada de l’expedient  al  registre 
general  per  a  aprovar  inicialment,  denegar  o  suspendre.  En  el  cas  que  no  hagi  cap 
contesta,  el  promotor  podrà  presentar  tota  la  documentació  davant  de  la  Comissió 
d'Urbanisme  de  Barcelona,  que  quedarà  subrogada  per  a  fer  l’aprovació  inicial. 
L’aprovació provisional es farà en tres mesos des de la data de publicació de l’aprovació 
inicial o de la pròrroga del termini d’informació pública, si això no es fa, el promotor podrà 
instar l’aprovació a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona.

- Projecte d’urbanització s’han d’aprovar o denegar en 30 dies des de la presentació en el 
registre, si l'Ajuntament no es pronuncia, el promotor podrà presentar la documentació a 
la Comissió d'Urbanisme de Barcelona i respecte a l’aprovació definitiva, s’ha de fer per 
l'Ajuntament en 3 mesos des de la publicació de l’aprovació inicial; si això no es fa, el 
projecte s’entén aprovat per silenci.

- Els Estudis de Detall tenen els mateixos terminis que els Projectes d’urbanització.

- Certificacions urbanístiques i informes urbanístics, en el termini d’un mes des de l’entrada 
de la sol·licitud en el registre general.

- Inscripcions en el Padró d’habitants i emissió de certificacions, en el termini d’un mes de 
l’entrada de la petició en el registre general.

c) Aquest terminis quedaran interromputs:

- Quan  es  requereixi  a  l’interessat  la  subsanació  de  deficiències  o  l’aportació  de 
documents,  pel  temps  que  medi  entre  la  notificació  del  requeriment  i  el  seu  efectiu 
compliment pel destinatari o, en el seu defecte, pel transcurs del termini concedit. Tot allò 
sense perjudici del que determina l’art. 71 de l'esmentada LRJPAC.

- Quan sigui necessari un pronunciament previ d’un òrgan de les Comunitats Europees , 
pel temps que medi entre la petició (que es comunicarà a l’interessat) i la notificació del  
pronunciament.

- Quan s’hagin de sol·licitar informes preceptius a òrgans d’altra administració , pel temps 
que medi entre la petició (que es comunicarà als interessats) i la recepció de l'informe, 
que també es comunicarà als mateixos. Aquesta suspensió no excedirà en cap cas, de 
tres mesos.

- Quan  hagin  de  fer-se  proves  tècniques  propostes  pels  interessats,  durant  el  temps 
necessari per a la incorporació dels resultats a l’expedient.

- Quan s’iniciïn negociacions per tal d’arribar a un pacte o conveni en els terminis de l’art.  
88 de la LRJPAC, des de la declaració formal  al  respecte i  fins a la conclusió sense 
efecte, de les esmentades negociacions.

- Quan  el  número  d’afectats  pogués  suposar  d’incompliment  del  termini  màxim  de 
resolució, si es motiva adequadament i es notifica als interessats.

Del dret a la informació
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Els ciutadans tenen dret a :

a) Ser  informats,  prèvia  petició  raonada,  de  temes  concrets  i  adreçar  sol·licituds  a 
l’administració municipal amb relació a la consulta de documents municipals.

b) Rebre informació general, àmplia, puntual i objectiva sobre els assumptes municipals. 
Els  òrgans  municipals  responsables  de  les  informacions  o  les  comunicacions 
institucionals  als  ciutadans vetllaran perquè quedin  suficientment  reflectits  tots  els 
punts de vista existents en el si del Consistori.

c) Formular a l’Alcalde propostes d’accions o actuacions relatives a matèries de caràcter 
municipal o d’interès local. Del resultat final de les propostes se’n donarà informació 
complerta a l’interessat.

d) Assistir a les sessions del Ple municipal i a d’altres de caràcter públic.

e) en la tramitació d’instruments de modificació puntual del planejament general, plans 
parcials i plans especials, es notificarà de l’adopció dels acords d’aprovació inicial i 
provisional,  a  més  del  propietaris  afectats,  a  tot  el  sector  afectat  i  al  seu  veïnat  
immediat. Aquesta notificació s’efectuarà mitjançant la realització de fulls informatius 
especials perfectament documentats i entenedors. 

f) Conèixer,  en qualsevol  moment, l’estat  de la tramitació dels procediments en què 
tinguin la condició d’interessats i a obtenir còpies dels documents que hi figurin.

g) Identificar les autoritats i  el personal de l'Ajuntament responsables de la tramitació 
dels procediments.

h) Obtenir còpia segellada dels documents que presentin.

i) Formular  al·legacions i  aportar  documentació en qualsevol  fase dels  procediments 
anteriors  al  tràmit  d’audiència  que  hauran  de  ser  tinguts  en  compte  per  l’òrgan 
competent en redactar la proposta de resolució.

j) No presentar documents no exigits per la normativa aplicable al procediment de què 
es tracti o que ja es trobi en poder de l'Ajuntament.

k) Obtenir  informació  i  orientació  sobre  els  requisits  jurídics  o  tècnics  que  les 
disposicions vigents imposin als projectes, a les actuacions o a les sol·licituds que es 
proposin executar.

l) Ser tractats amb respecte i deferència per les autoritats i els funcionaris, que hauran 
de facilitar-los l’exercici dels seus drets i el compliment de les seves obligacions.

m) Exigir la responsabilitat de l'Ajuntament i del personal al seu servei, quan legalment 
correspongui.

Sol· l icitud d’informació

Les  sol·licituds  d’informació  s’hauran de presentar  per  escrit  al  registre  de l’Ajuntament, 
dirigint-se a l’Alcalde. La resposta s’haurà de donar en el termini  màxim de trenta dies i, 
també, haurà de ser registrada.

De la denegació de la informació
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La denegació a obtenir informació o a consultar documentació, arxius i registres municipals 
haurà de ser motivada. Contra la denegació, els ciutadans podran realitzar al·legacions.

Publicitat de les normes

Els reglaments i les ordenances locals vigents podran ser consultats en tot moment, també 
podran demanar còpies dels mateixos abonant les taxes corresponents.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Publicitat de les sessions

Les convocatòries i els ordres del dia de les sessions plenàries es faran públics en els taulers 
d’anuncis de l'Ajuntament i a la seu electrònica. Als efectes de donar general coneixement 
també s’utilitzaran els següents mitjans:

- Edició del butlletí municipal

- Notificació als diaris i mitjans de comunicació social

- Ràdio municipal

- Televisió local

Intervencions dels ciutadans al Ple municipal

a) Quan un ciutadà desitgi intervenir davant el Ple, referent a algun punt de l’ordre del dia, en 
què tingui un interès legítim  haurà de sol·licitar-ho a l’alcalde amb una anticipació mínima de 
vint-i-quatre hores de l’inicia de la sessió. 

b)  L’alcalde/essa  ho  sotmetrà  a  la  Junta  de  Portaveus,  que  acordarà  o  denegarà 
l’autorització de la intervenció.

c) Autoritzada la intervenció, podrà exposar el seu parer per un termini màxim de cinc minuts,  
abans de la lectura, debat i votació de la proposta inclosa en l’ordre del dia.

El públic a les sessions plenàries

a)  El  públic  assistent  a  les  sessions  no  podrà  intervenir  ni  tampoc  es  permetran 
manifestacions de grat o desgrat.

b)  En  casos  extrems,  el  president  podrà  expulsar  l’assistent  que  per  qualsevol  causa 
impedeixi el desenvolupament normal de la sessió.

Els precs i preguntes
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Finalitzada la sessió ordinària del Ple municipal, l’alcalde/essa podrà donar un torn de precs i  
preguntes per al públic assistent sobre temes concrets d’interès municipal. Les intervencions 
del públic no es reflectiran en l’acta de la sessió.

L’alcalde/essa ordenarà i tancarà el torn de precs i preguntes del públic.

EL REGISTRE D’ENTITATS

L’objecte del Registre Municipal d’Entitats és el de permetre a l’ajuntament el coneixement 
del nombre d’entitats que hi ha al municipi, els seus objectiu i la seva representativitat o pes 
específic, per tal d’aconseguir una correcta política municipal de foment de l’associacionisme 
ciutadà. Els drets que aquest Reglament reconeix a les entitats ciutadanes només podran ser 
exercits per aquelles que estiguin inscrites en el Registre d’Entitats.

La inscripció en el Registre es farà a petició de les entitats ciutadanes interessades, les quals 
hauran d’aportar la documentació següent per poder ser inscrites:

• Escrit de sol·licitud en el qual s’especificarà l’objecte social.

• Els  estatuts  de  l’entitat,  degudament  diligenciats  a  l’organisme  públic  amb 
competència per a la seva autorització.

• Número  d’inscripció  en  el  Registre  General  d’Associacions  de  la  Generalitat  de 
Catalunya i/o en els altres registres públics quan s’escaigui.

• Codi d’identificació fiscal.

•  Domicili social, de comunicacions i mitjans: telèfon, telefacsimil i adreça de correu 
electrònic, si es tenen.

• Certificació del nombre de socis.

• Nom del president i de la resta de membres dels òrgans de govern de l’entitat.

La variació de les dades s’haurà de comunicar quan es produeixin.

Participació  a  les  Comissions  Informatives,  als  organismes  autònoms  
municipals i a les empreses municipals.

De forma general o puntual, a l’únic efecte de rebre informació detallada i manifestar l’opinió, 
per aquest Reglament es garanteix el dret a assistir a les Comissions Informatives, al òrgans 
autònoms municipals i a les empreses municipals, als representants d’aquelles associacions 
degudament inscrites al Registre d’Entitats que acreditin ser part interessada d’un expedient 
concret  i  així  ho manifestin  i  ho sol·licitin  per  escrit.  El  mateix  dret  s’entén quan l’òrgan 
municipal en qüestió debati una proposta presentada per una associació ciutadana.

Participació en el Ple

Les entitats ciutadanes inscrites al Registre Municipal d’Entitats tindran dret a intervenir en 
algun dels punts de l’ordre del dia de les sessions plenàries de l’Ajuntament. Per tal de fer-ho 
efectiu ho demanaran a l’Alcalde per escrit on faran constar l’objecte de l’intervenció amb 
una breu exposició de motius.
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Arribat el punt de l’Ordre del dia on estigui prevista la intervenció, el representant de l’entitat 
autoritzada  farà  l’exposició  anunciada,  la  qual  s’haurà  de  sotmetre  als  mateixos 
condicionants que disposin el grups municipals. 

EL REFERÈNDUM I LES CONSULTES POPULARS

El referèndum popular . 

Es regirà pel  Decret  294/96,  de 23 de juliol,  pel que s’aprova el  reglament de Consultes 
populars municipals i les seves modificacions o posteriors regulacions. 

Supòsits, requisits i  procediment

L’Alcalde/Alcaldessa,  amb  l’acord  previ  del  ple  per  majoria  absoluta,  poden  sotmetre  a 
consulta popular els assumptes de la competència pròpia municipal i de caràcter local que 
siguin d’especial importància per als interessos dels veïns, llevat dels relatius a les finances 
locals.

L’alcalde o alcaldessa ha de sotmetre al  ple,  a l’efecte del  que estableix  l’apartat  1,  les  
sol·licituds de consulta popular presentades per un nombre de veïns que, com a mínim, sigui 
igual a: 1.000 més el 10% dels habitants que excedeixen els 5.000 habitants.

Per reglament s’han de determinar els requisits i les condicions per a exercir aquest dret. 

En els plecs de signatures hi haurà de constar el nom i els cognoms, el número del document 
nacional d’identitat i el domicili.

La sol·licitud de consulta electoral ha de contenir un extracte del tema o qüestió a sotmetre a  
consulta i la formulació de la pregunta de manera que s’hagi de contestar negativament o 
afirmativament.

L’autorització de la convocatòria de consulta popular s’ha d’ajustar a les regles següents: 

a. L’a corporació local trametrà a la Generalitat una còpia literal de l’acord adoptat pel ple  
de l’Ajuntament, la qual ha de contenir els termes exactes de la consulta.

b. El Govern de la Generalitat ha de trametre la sol·licitud municipal al Govern de l’estat, a 
la qual ha d’adjuntar, si s’escau, un informe sobre la conveniència de fer la consulta,  
d’acord amb l'interès general de Catalunya.

c. Correspon al Govern de l’estat d’autoritzar la consulta.

Convocatòria de la consulta i publicació
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El  Govern  de  la  Generalitat,  un  cop  concedida  l’autorització  i  d’acord  amb la  resolució 
municipal, ha de convocar la consulta popular mitjançant decret, el qual ha de contenir el text 
íntegre de la disposició o la decisió objecte de la consulta i ha d’assenyalar clarament la 
pregunta o les preguntes que ha de respondre el cos electoral convocat. Així mateix, d’acord 
amb la resolució municipal, ha de determinar la data en què s’ha de fer la consulta, la qual ha 
de quedar inclosa entre els trenta i els seixanta dies posteriors a la data de publicació del 
decret.

El decret de convocatòria s’ha de publicar al DOGC i al BOP corresponent. S’ha d’anunciar 
també  en  un  dels  diaris  de  més  circulació  en  l’àmbit  de  Catalunya  i  en  una  de  les 
publicacions periòdiques de més circulació en l’àmbit  comarcal  corresponent,  si  s’escau, 
dins els cinc dies naturals següents a la publicació al DOGC.

L’Ajuntament fixarà el decret de convocatòria en el tauler d’anuncis i el difondrà de forma 
amplia i extensa per tots els mitjans de comunicació local.

Realització de la consulta

La  realització  de  la  consulta  s’ha  d’ajustar  a  les  disposicions  generals  i  al  procediment 
establert per la legislació de l’estat sobre referèndums, amb les modificacions següents: 

a. Les funcions de les juntes electorals provincials corresponen a les juntes de zona.

b. Les funcions de la Junta Electoral Central corresponen a la Junta Electoral de Catalunya.

c. Els  espais  gratuïts  de  propaganda  resten  limitats  als  mitjans  de  comunicació 
institucionals  de  l’àmbit  local  afectat.  Només  hi  tenen  dret  els  grups  polítics  amb 
representació  a  l’Ajuntament  i  les  associacions  o  grups  promotors  de  les  consultes 
populars.

d. El règim dels recursos contenciosos electorals s’ha d’ajustar al que resulta de les lletres 
a) i b).

LA INICIATIVA POPULAR

Les propostes d’iniciat iva popular  

Es regularà per l’art. 70 bis 2 Llei Reguladora de les bases del règim local:

a) L’alcalde o alcaldessa ha de sotmetre al ple, a l’efecte del que estableix l’apartat 1, les 
proposicions presentades per un nombre de veïns que, com a mínim, sigui igual a: 1.000 
més el 10% dels habitants que excedeixen els 5.000 habitants.

b) Les signatures hauran de ser legalitzades davant notari o del secretari de l'Ajuntament. 
En el plec de signatures hi haurà de constar el nom, l’adreça, el número de document 
d’identitat i la signatura.

c) Podran signar proposicions, tots els veïns que gaudeixen de sufragi actiu a Arenys de 
Munt.

d) Per temes específics i del seu interès, també podran signar proposicions els propietaris 
de béns immobles, i els titulars d’activitats econòmiques.
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e) La proposició haurà de contenir una exposició de motius i la part dispositiva que se 
sotmet a petició. També s’ha de fer constar la persona designada per intervenir en el Ple  
municipal per argumentar en defensa de la proposició.

f) Un cop presentada la proposició, aquesta s’haurà de considerar en el Ple municipal, si 
acompleix tots els requisits, en el termini màxim de tres mesos.

g) No seran acceptades proposicions sobre temes relacionats amb la hisenda municipal i 
les ordenances fiscals.

L’AUDIÈNCIA PÚBLICA

Les audiències públiques

a. L’audiència  pública  és  una  forma  de  participació  verbal  mitjançant  la  qual  els 
administrats proposen a l’administració municipal l’adopció de determinats acords, o en 
reben d’aquests informació de les actuacions polítiques administratives en unitat d’acte.

b. Podran  sol·licitar  audiència  pública  les  entitats  registrades  en  el  registre  general 
d’entitats de l’Ajuntament, i que en conjunt representin un nombre de socis superior al 
2% del cens electoral.

c. La sol·licitud anirà avalada per un certificat del secretari  de l’entitat,  de l’acord de la 
Junta General de socis d’aquesta, adoptat per majoria absoluta, i en el qual consti que 
els  socis  que hi  assisteixen  signifiquen  un mínim d’un terç del  nombre de socis  de 
l’entitat al corrent de pagament.

d. També es podrà sol·licitar audiència pública per mitjà d’un plec de signatures d’un mínim 
de 200 veïns, amb els mateixos requisits que per a la iniciativa popular.

e. L’audiència  pública  serà  concedida  en el  termini  màxim de  dos  mesos,  i  hi  podran 
assistir els ciutadans que ho desitgin.

f. La Junta de Portaveus decidirà l’òrgan municipal que realitzarà l’audiència pública.

ASSOCIACIONS DE VEÏNS 

Caràcter i  drets

Les associacions constituïdes per a la  defensa dels  interessos generals  o sectorials  dels 
veïns tenen la consideració d’entitats de participació ciutadana.

En relació amb el municipi les associacions tenen dret a: 

a. Rebre informació directa dels assumptes que són de llur interès.

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

c. Formar part dels òrgans de participació.
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d. Intervenir en les sessions del ple i de les comissions d’estudi, d’informe o de consulta en 
els supòsits específics que es determinin.

El municipi, d’acord amb llurs possibilitats econòmiques, determinarà els mitjans públics que 
poden ésser utilitzats per les associacions en l’exercici de llurs funcions, i també els ajuts 
econòmics de què poden gaudir  a càrrec dels  pressupostos  municipals.  L’assignació  de 
mitjans  i  la  distribució  dels  ajuts  s’efectuaran  amb  criteris  objectius,  d’acord  amb  la 
importància i la representativitat de les entitats.

Sens perjudici del Registre general d’associacions de la Generalitat, el municipi establirà un 
registre  propi  a  l’efecte  del  que  disposa  aquest  article,  en  el  qual  s’han  d’inscriure  les 
associacions en el termini de vint dies des de la petició, transcorregut el qual sense resolució 
expressa, s’entenen inscrites.

L’ajuntament sol·licitarà, a petició de les mateixes entitats, que la Generalitat, d’acord amb el 
que disposa el Reial decret 1786/1996 de 19 de juliol, sol·liciti a l’estat la declaració d’utilitat 
pública de les entitats a què es refereix aquest article.

ORDENANCES I REGLAMENTS

L’aprovació de les ordenances i els reglaments locals s’ha d’ajustar al procediment següent: 

a. Aprovació inicial del ple.

b. Informació pública  i  audiència  dels  interessats,  per  un període mínim de trenta dies, 
perquè puguin presentar reclamacions i suggeriments.

c. Resolució de totes les reclamacions i els suggeriments presentats i aprovació definitiva 
del ple. En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l’acord inicial esdevindrà 
definitiu.

Les  ordenances,  els  reglaments  i  els  acords municipals  d’aprovació  definitiva  dels  plans 
urbanístics, inclòs l’articulat de les normes urbanístiques corresponents, s’han de publicar 
conforme el que estableix la legislació estatal de règim local. 

DEL RÈGIM JURÍDIC I DE LA IMPUGNACIÓ D’ACTES I ACORDS 

Executivitat dels actes locals

Els  actes  administratius  dels  ens  locals  són  immediatament  executius,  llevat  d’aquells 
supòsits en què una disposició legal estableix el contrari o quan llur eficàcia resta suspesa 
d’acord amb la llei.

Fi de la via administrativa

Contra  els  actes  i  els  acords  dels  ens  locals  que  posen  fi  a  la  via  administrativa,  els 
interessats  poden  exercir  les  accions  corresponents  davant  la  jurisdicció  competent.  No 
obstant això poden igualment interposar, amb caràcter previ i potestatiu, recurs de reposició.

Posen fi a la via administrativa les resolucions dels òrgans i les autoritats següents: 
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a. Les del ple, les dels alcaldes o presidents, les de les comissions de govern i les del 
gerent, llevat dels casos excepcionals en què la llei requereix l’aprovació ulterior d’una 
altra administració o quan és procedent la interposició de recurs en via administrativa, en 
els supòsits de delegació o assignació de competències.

b. Les de les autoritats i els òrgans inferiors en els casos en què resolen per delegació de 
l’alcalde o alcaldessa, president o presidenta o altres òrgans les resolucions dels quals 
posen fi a la via administrativa.

c. Les de qualsevol altra autoritat o òrgan, si una disposició legal ho estableix.

Revisió de disposicions, actes i acords

L’Ajuntament pot revisar llurs disposicions, actes o acords en els termes establerts per la 
legislació  reguladora  del  procediment  administratiu  comú,  sens  perjudici  de  supòsits 
específics establerts per la legislació bàsica de règim local.

És  igualment  aplicable  la  legislació  reguladora  del  procediment  administratiu  comú  en 
matèria d’invalidesa dels actes i dels acords i de silenci administratiu.

Responsabilitat patrimonial 

L’Ajuntament respondrà directament dels danys i els perjudicis causats als particulars en llurs 
béns i drets com a conseqüència del funcionament dels serveis públics o de l’actuació de 
llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes establerts per la legislació general sobre 
responsabilitat administrativa.

Defensa dels drets i  dels béns

L’Ajuntament té l’obligació d’exercir les accions necessàries per a defensar els seus drets i 
béns. Qualsevol veí  que es trobi en ple ús dels seus drets civils i  polítics pot requerir-ne 
l’exercici a l'ens interessat. Aquest requeriment ha d’ésser comunicat als qui poden resultar 
afectats per les accions corresponents i suspèn el termini  per a exercir  aquestes accions 
durant un període de trenta dies hàbils.

Si  en  el  termini  d’aquests  trenta  dies  l'Ajuntament  no  acorda  d’exercir  les  accions 
sol·licitades, els veïns poden exercir-les en nom i interès de la corporació.

En el cas que reeixi l’acció, l’actor té dret a ésser reemborsat per l’ajuntament de les costes 
processals i a la indemnització dels danys i els perjudicis que se li han produït.

Conflictes d’atribucions

Els  conflictes  d’atribucions  entre òrgans  i  entitats  dependents  de  l’Ajuntament  s’han  de 
resoldre: 

a) Pel ple,  si  es tracta de conflictes que afecten òrgans col·legiats,  membres d’aquests o 
entitats d’administració descentralitzada.

b) Per l’alcalde o el president de la corporació, en la resta de supòsits.
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Els conflictes de competències plantejats entre diferents ens locals de Catalunya han d’ésser 
resolts  pel  Departament  de  Governació  i  Relacions  Institucionals,  sens  perjudici  d’una 
impugnació ulterior de la resolució dictada davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

Legalitat de l’actuació administrativa local

L’Ajuntament ha d’ajustar llur actuació a la legislació de l’estat reguladora del procediment 
administratiu comú i a la legislació de la Generalitat sobre procediment administratiu, sens 
perjudici  de  l’aplicació  de  les  normes  especials  que  estableixin  les  lleis  sectorials 
corresponents. Els acords que adopti l’Ajuntament s’han de publicar o notificar en la forma 
prescrita per la llei.

ELS MITJANS I SUPORTS PER A LES COMUNICACIONS

Sense perjudici del que la legalitat estableix com a forma de comunicació escrita, en suport  
imprès i signatures originals, en el seu cas, s’acceptaran, de comú acord entre els òrgans 
municipals i els interlocutors que així ho manifestin, com a valides les comunicacions que 
siguin  enviades per  camins  informàtics,  tant  en suport  paper  com telefacsimile,  digital  o 
correu electrònic.

Igualment, la recepció de les actes, els comunicats, ordres del dia, podran ser formalment 
rebuts mitjançant d’utilització de la signatura electrònica i el cois de confidencialitat, en la 
mateixa forma que en les operacions transaccionals econòmiques, sempre que els regidor i 
regidores així ho expressin, formalment a l’alcalde/essa com a president/a dels plens.
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