
 
Ajuntament de Pego

ANUNCIO  SOBRE  REGLAMENTO  DE  ORGANIZACIÓN  Y
FUNCIONAMIENTO DEL PLENO

De conformidad con lo previsto en el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1

de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones

Públicas,  con  el  objetivo  de  mejorar  la  participación  de  los  ciudadanos  en  el

procedimiento de elaboración de normas, con carácter previo a la elaboración del

proyecto del Reglamento de organización y funcionamiento del Pleno, se recaba la

opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente

afectados por la futura norma acerca de:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.

c) Los objetivos de la norma.

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren pueden

hacer  llegar  sus  opiniones  sobre  los  aspectos  planteados  en  el  siguiente

cuestionario  durante  el  plazo  de  20 dias a  contar  desde el  día  siguiente  al  de

publicación del presente anuncio en la web municipal, mediante su presentación en

cualquiera de los lugares indicados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

 REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE PEGO

PREÀMBUL

El  present  reglament  es  dicta,  de  conformitat  amb  l'autonomia  reconeguda
constitucionalment i d'acord amb el desenvolupament realitzat per la Llei 8/2010, de 23 de
juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana i, amb respecte als principis recollits en

Ajuntament de Pego

      Plaça Ajuntament, 1, Pego.    03780 Alacant   Tfn. 965 570 011.   Fax: 965 572 583            



 
Ajuntament de Pego

aquesta norma, en la Constitució Espanyola de 1978 i en la Carta Europea de l'Autonomia
Local.

A més naix i té com a objectiu completar el model de règim local establit en la legislació
bàsica estatal i en el règim local valencià adaptant-lo a la realitat i a les característiques
pròpies de Pego i amb la finalitat teleològica de prestar un millor servei a la ciutadania.

TÍTOL PRELIMINAR

Article 1. Objecte.

El present reglament té per objecte regular l'organització i el règim de funcionament dels
òrgans  municipals,  el  seu  règim  jurídic  i  les  normes  procedimentals  bàsiques,  de
conformitat  amb la  potestat  reconeguda en l'article 4.1.a)  de la  Llei  Reguladora de les
Bases del Règim Local.

Article 2. Marc legislatiu.

Aquest reglament constitueix la font normativa reglamentària bàsica a nivell organitzatiu
d'aquest Ajuntament que, juntament amb les disposicions contemplades en la legislació
bàsica estatal i la de Règim Local de la Comunitat Valenciana, conformaran la regulació de
l'organització municipal.

Les normes que amb caràcter reglamentari s'hagueren dictat o pogueren dictar-se en el
futur  per  les  Corts  Generals  o  per  les  Corts  Valencianes  en  matèria  d'organització
municipal,  sempre  que  no  tinguen  naturalesa  de  normes  bàsiques,  tindran  caràcter
supletori d'aquest reglament en tot allò en què no s'oposen a la lletra o a l'esperit d'aquesta
regulació.

En conseqüència,  a  més  del  que  es  preveu en aquest  reglament,  seran  aplicable  les
disposicions legals reguladores de la matèria, d'acord amb el que es preveu en l'article 26
LRLCV.

Article 3. Àmbit d'aplicació.

Aquest  reglament  serà  aplicable  a  l'Ajuntament  de  Pego,  estenent  la  seua  eficàcia  al
territori del seu terme municipal.

TÍTOL PRIMER: DISPOSICIONS GENERALS

Article 4. Naturalesa jurídica, personalitat i capacitat. Potestats administratives.

1. Naturalesa jurídica. L'Ajuntament de Pego és una entitat local de caràcter territorial que,
com a entitat bàsica de l'organització territorial de l'Estat i part de l'organització territorial de
la Comunitat  Valenciana,  té  personalitat  jurídica pròpia i  plena capacitat  jurídica per  al
compliment dels seus fins, gaudint d'autonomia per a la gestió dels seus propis interessos.
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2.  Personalitat.  En  el  compliment  dels  seus  fins,  l'Ajuntament  de  Pego  actua  amb
personalitat  jurídica única,  sense perjudici  de la possibilitat de creació, dins de la seua
pròpia organització i fent ús de la seua potestat d'autoorganització, d'òrgans municipals de
caràcter descentralitzat que, d'acord amb l'ordenament jurídic, podran ostentar personalitat
jurídica pròpia d'acord amb el seu estatut de creació.

3.  Potestats  administratives.  En  la  seua  condició  d'Administració  Pública  de  caràcter
territorial,  i  en  l'àmbit  de  les  seues  competències,  corresponen  a  aquesta  entitat  les
potestats i prerrogatives reconegudes en la legislació de règim local.

Article 5. Principis generals d'actuació.

1.  L'Ajuntament  de  Pego  serveix  amb  objectivitat  els  interessos  públics  que  li  estan
encomanats i actua, d'acord amb els principis d'eficàcia, descentralització, desconcentració
i coordinació, amb sotmetiment ple a la Constitució, a les lleis i al Dret i amb respecte en la
seua actuació als principis de bona fe i de confiança legítima.

2.  En les  seues  relacions  amb la  ciutadania,  l'Ajuntament  de  Pego actuarà  també  de
conformitat amb els principis d'objectivitat, imparcialitat, transparència i participació.

3. En les seues relacions amb la resta d'administracions públiques, actuarà d'acord amb els
principis de lleialtat institucional, cooperació i col·laboració, respectant en la seua actuació
els criteris d'eficiència i servei a la ciutadania, i els deures recíprocs següents:

● · Respecte de l'exercici legítim per part de les altres administracions públiques de
les seues competències.

● · Ponderació en l'exercici de les competències pròpies de la totalitat dels interessos
públics implicats, especialment la d'aquells la gestió dels quals estiga encomanada
a altres administracions públiques.

● · Facilitar a les altres administracions la informació que precisen sobre l'activitat
que desenvolupa en exercici de les seues pròpies competències, sense perjudici
del  respecte a la  normativa bàsica en matèria  de confidencialitat  de les  dades
referents a la intimitat de les persones.

● · Actuació d'acord amb els esquemes nacionals de seguretat i interoperativitat en
l'administració electrònica aprovats per RD 4/2010, de 8 de gener.

● · Prestar, en el seu propi àmbit, la cooperació i assistència administrativa que les
altres  administracions  pogueren demanar-li  per  a  l'eficaç  exercici  de  les  seues
competències.

● · Auxiliar i col·laborar amb altres administracions en aquelles execucions dels seus
actes que s'hagen de realitzar en l'àmbit territorial de Pego.

4. En cap cas podrà resultar limitada l'autonomia local reconeguda per la Constitució.

Article 6. Seu de l'Ajuntament.

La seu de l'Ajuntament es troba en la Plaça de l’Ajuntament, 1 de la localitat.

La seu podrà ser modificada quan sorgisquen circumstàncies excepcionals que així ho
exigisquen.  La  modificació  requereix  acord  plenari  adoptat  amb el  quòrum de  majoria
absoluta i únicament durant el temps necessari fins que finalitze el motiu pel qual es va
acordar.

Així mateix, i per a atendre necessitats protocol·làries puntuals, podran establir-se pel Ple
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seus  alternatives  de  propietat  municipal  en  funció  de  l'aforament  necessari  per  a
l'esdeveniment.

TÍTOL SEGON. DE LA CONSTITUCIÓ, VIGÈNCIA I FINALITZACIÓ DEL MANDAT
CORPORATIU.

CAPÍTOL I. DE LA CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ

Article 7. Lloc, dia i hora de constitució.

La Corporació es constituirà, en sessió pública de caràcter extraordinari, a les 12 hores del
vinté dia posterior a la celebració de les eleccions; excepte que s'haguera presentat recurs
contenciós electoral contra la proclamació dels regidors electes, constituint-se, en aquest
supòsit, el quaranté dia posterior a la celebració de la jornada electoral, a la mateixa hora.

La constitució de l'Ajuntament tindrà lloc en el saló de sessions de la Casa Consistorial o
lloc habilitat a aquest efecte, quan raons de força major així ho aconsellen.

En  aquests  supòsits  l'Alcaldia  sortint,  en  exercici  de  les  funcions  prorrogades,  dictarà
resolució motivada que haurà de notificar a tots els regidors electes habilitant-se el lloc
corresponent parell la celebració de la sessió.

Article 8. Celebració de la sessió constitutiva.

1.  La  sessió  constitutiva  de  la  Corporació  s'efectuarà  d'acord  amb  el  que  disposa  la
LOREG, LRBRL, LRLCV i el  protocol  que s'establisca per l'Alcaldia prèvia consulta als
caps de llista de les candidatures que havent concorregut a les eleccions hagen obtingut
representació en la nova Corporació.

2. En la mateixa sessió constitutiva es procedirà a l'elecció de l'alcalde. Aquesta elecció
s'efectuarà d'acord amb el que estableix la normativa, concretament amb el que disposa la
LOREG, LRBRL, LRLCV i el protocol a què es refereix l'apartat anterior.

3. A l'efecte de la celebració i presidència d'aquesta sessió es constituirà, d'acord amb el
que disposa l'article 195.2 de la Llei orgànica 5/1995, de 19 de juny, modificat per Llei
orgànica 2/2011, de 28 de gener i Llei orgànica 3/2011, de 28 de gener. La mesa d'edat,
integrada pels electes de major i menor edat presents en l'acte i pel funcionari que ostente
la Secretaria de la Corporació que donarà fe de l'acte.

4. Cas de no siga possible la presa de possessió del nou alcalde quedaran prorrogades les
funcions  de  la  Mesa  d'Edat  fins  que  definitivament  es  prenga  possessió  de  l'Alcaldia,
corresponent a la Mesa, en tot cas, les atribucions següents:

a)  Requerir  a  l'alcalde  o  alcaldessa  proclamat  que  es  trobe  absent,  perquè  prenga
possessió del càrrec en el termini de 48 hores.

b) Presidir la presa de possessió de l'alcalde o alcaldessa en la sessió extraordinària que
tinga lloc a aquest efecte, d'acord amb el procediment i solemnitats procedents.

c) Declarar vacant l'Alcaldia per renúncia tàcita de la persona proclamada, en el cas de no
comparéixer a la presa de possessió del càrrec de regidor i alcalde, en la sessió a què s'ha
fet referència amb anterioritat. També en el cas que, havent comparegut i incomplint els
requisits legals previs, no obtinguera la plena condició de regidor, no acceptara tot seguit
ostentar l'Alcaldia o no formulara jurament o promesa d'acatament a la Constitució.
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d) Convocar la sessió extraordinària prevista en l'article 198 de la Llei orgànica del Règim
Electoral General  per a procedir a l'elecció i  proclamació del nou alcalde o de la nova
alcaldessa.

CAPÍTOL II. ORGANITZACIÓ POLÍTIC ADMINISTRATIVA DE LA NOVA CORPORACIÓ

Article 9. Nova Corporació.

Una vegada constituïda la Corporació, en l'exercici de les seues respectives competències
procediran a adoptar-se pels òrgans competents, Alcaldia i Ple, les mesures organitzatives
prèvies  i  necessàries  per  l'inici  de  la  normal  activitat  de  la  Corporació  entrant,  que
configuraran la nova Corporació Municipal.

L'alcalde  o  alcaldessa,  dins  dels  vint  dies  hàbils  següents  a  la  sessió  constitutiva,
mitjançant resolució, procedirà a adoptar les resolucions necessàries per a l'organització
polític administrativa de la nova Corporació. De les resolucions que s'adopten, l'alcalde o
alcaldessa donarà compte al Ple, en la primera sessió que aquest celebre.

El  Ple,  dins  dels  trenta  dies  hàbils  següents  a  la  sessió  constitutiva,  celebrarà  una o
diverses  sessions  amb  l'únic  objecte  d'adoptar  les  decisions  necessàries  amb  vista  a
l'establiment  del  règim  de  funcionament  del  Ple,  Junta  Govern  i  de  les  comissions
informatives, en els termes previstos en la legislació de règim local.

CAPÍTOL III . FINALITZACIÓ DEL MANDAT

Article 10. Duració del mandat. Règim de la pròrroga de funcions.

1. El mandat dels membres de la Corporació és de quatre anys, comptats a partir de la
data de la seua elecció, finalitzant, en tot cas, el dia anterior al de la celebració de les
eleccions  locals  següents,  excepte que la  legislació  electoral  establisca  per  a  supòsits
concrets un règim específic diferent. El mandat de l'alcalde o alcaldessa tindrà la mateixa
duració, excepte en els supòsits especials previstos en la legislació de règim local.

2. Una vegada finalitzat el seu mandat, els membres de la Corporació cessants continuaran
les seues funcions exclusivament per a l'administració ordinària de l'Ajuntament fins a la
presa de possessió dels seus successors. En cap cas es podran adoptar acords per als
quals legalment es requerisca una majoria qualificada,  ni  dictar  actes o adoptar  acords
d'administració extraordinària.

3. Per actes o acords d'administració extraordinària s'entendran aquells que vinculen fons
de futurs exercicis econòmics o siguen susceptibles de comprometre la política general de
la pròxima Corporació, o en tot cas, els següents:

● · Els relatius a l'aprovació o modificació d'ordenances i reglaments. L'establiment i
modificació de tributs i preus públics.

● · La creació d'òrgans desconcentrats o descentralitzats. L'aprovació o modificació
del pressupost.

● · L'establiment de nous serveis o la modificació de la forma de gestió dels existents.

● · La iniciativa per a l'exercici de noves activitats econòmiques.

● · L'acceptació de competències delegades d'altres administracions.
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● · La formulació d'instruments de planejament i de gestió urbanística.

● · La declaració de lesivitat d'actes municipals, la seua revocació o la seua revisió
d'ofici.

● · La concertació d'operacions de crèdit.

● · La concessió de subvencions que no es troben nominativament previstes en el
pressupost municipal.

● ·  L'aprovació  de  la  plantilla  del  personal  i  de  la  relació  de  llocs  de  treball.  La
modificació del règim i nom del personal eventual.

● · L'inici d'expedients per a l'alienació o adquisició de patrimoni.

●   Qualsevol altre de naturalesa anàloga.

4. S'exceptuaran del que es disposa en l'apartat anterior els actes i acords que, no exigint
per  a  la  seua adopció una majoria  qualificada,  responguen a  supòsits  d'emergència  o
estiguen  dirigits  al  compliment  de  terminis  preclusius  impostos  per  les  disposicions
administratives  o  per  les  normes  processals  en  general  i  de  la  inobservança  o  la
peremptorietat de les quals es puguen derivar perjudicis per als interessos municipals.

5.  En  cap  cas  es  podran  adoptar  acords  plenaris  dins  dels  cinc  dies  immediatament
anteriors  a  l'assenyalat  per  la  legislació  electoral  per  a  la  sessió  constitutiva  de
l'Ajuntament, excepte per a l'aprovació de les actes pendents.

TÍTOL TERCER. ESTATUT JURÍDIC DELS REGIDORS

CAPÍTOL I.

DRETS DELS REGIDORS.

Article 11. Honors, prerrogatives i drets.

Els Regidors gaudeixen, des que prenen possessió del seu càrrec i fins a la terminació del
seu  mandat,  dels  honors,  prerrogatives  i  drets  pròpies  d'aquest,  en  els  termes  que
establisca la legislació de l'Estat i de la Comunitat Valenciana.

Article 12. Drets d'assistència i participació.

Els Regidors tenen el dret a assistir, amb veu i amb vot, a les sessions del Ple i a les
Comissions i aquells altres òrgans municipals dels quals formen part.

Així  mateix,  també  podran  assistir  amb  veu  i  sense  vot  a  les  sessions  de  les
Comissions informatives del Ple de les quals no formen part, els regidors proponents
de l'assumpte a dictaminar o qualsevol altre regidor a requeriment de l'alcaldia.
En cas de baixa per  malaltia  prolongada o greu,  permís o situació  assimilada per
maternitat o paternitat, els membres de la Corporació es podran acollir a la possibilitat
d'assistència telemàtica i votació remota per mitjans electrònics prèvia petició motivada
i autorització de l'Alcaldia. 

Article 13. Drets econòmics.

Els Regidors tenen dret a percebre els drets econòmics que corresponguen al seu règim de
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dedicació, d'acord amb el que es disposa en l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora  de  les  Bases  del  Règim  Local,  i  en  les  disposicions  que  dicte  el  Ple  en
desenvolupament i concreció d'aquest precepte.

Article 14. Retribucions, assistències i indemnitzacions.

1. Tenen dret a percebre retribució els Regidors que, nominativament o amb referència al
lloc que exercisquen, determine el Ple de l'Ajuntament, sempre que s'acullen al règim de
dedicació exclusiva o de dedicació parcial en els termes previstos en la legislació de règim
local.

2. Els Regidors no acollits al règim de dedicació exclusiva o dedicació parcial tenen dret a
percebre les retribucions procedents per l'assistència efectiva a les sessions dels òrgans
col·legiats de l'Ajuntament dels quals formen part, en els termes previstos en la legislació
de règim local.

3. Els regidors tenen dret a percebre les dietes i indemnitzacions que procedisquen, així
com per les despeses ocasionades en l'exercici del seu càrrec, sempre que siguen efectius
i degudament justificats en la forma prevista en la normativa vigent, en els termes establits
en la legislació de règim local.

Article 15. Seguretat Social dels Regidors.

Els Regidors que perceben retribució per dedicació exclusiva o parcial seran donats d'alta
en el Règim General de la Seguretat Social,  assumint l'Ajuntament el pagament de les
quotes empresarials corresponents, exceptuant el que està disposat en l'article 74 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Article 16. Dret a utilitzar els serveis de l'Ajuntament.

1. Els Regidors, individualment o a través dels Grups Polítics Municipals en què s'integren,
tenen dret a utilitzar les dependències i serveis municipals per al compliment de les seues
funcions corporatives.

2. Els Regidors tenen dret a disposar d'una bústia personal a la Casa Consistorial, per a la
recepció de correspondència i altra documentació de l'Ajuntament.

3. Els Regidors tenen dret a disposar d'una bústia electrònica, per a la recepció per via
telemàtica de documentació interna.

Article 17. Dret d'informació. Exercici.

1. Els Regidors tenen dret a obtindre de l'Alcalde, dels titulars de Regidories, de la Junta de
Govern Local  i  de  l'Administració  municipal,  quants  antecedents,  dades o  informacions
obren en poder dels serveis de la Corporació i resulten precisos per al desenvolupament de
la seua funció.

Article 18. Principis.

1.  L'exercici  del  dret  a  la  informació  no podrà  implicar  una lesió  del  principi  d'eficàcia
administrativa, per la qual cosa haurà d'harmonitzar-se amb el règim de treball dels serveis
municipals i de les seues possibilitats.
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No podran formular-se peticions d'informació genèriques o indiscriminades de documents,
o de les seues còpies.

2.  El  dret  a  la  informació  porta  implícit  el  deure  dels  Regidors  de  preservar  la
confidencialitat  de  la  informació  obtinguda,  especialment  quan puga afectar  els  drets  i
llibertats constitucionals dla ciutadania, o quan es coneguen els antecedents d'assumptes
que fins i tot es troben pendents de decisió. Aquesta confidencialitat obliga igualment a
evitar  la reproducció de la documentació,  en suport  físic o electrònic, que puga ser-los
facilitada perquè en prenguen coneixement.

Article 19. Informació d'accés directe.

Els serveis administratius de l'Ajuntament estaran obligats a atorgar la informació, sense
necessitat que el Regidor interessat acredite estar autoritzat, en els següents casos:

a) Quan exercisquen funcions delegades i la informació es referisca a assumptes propis de
la seua responsabilitat.

b)  Quan es tracte d'assumptes inclosos en l'ordre del  dia  de les sessions dels  òrgans
col·legiats dels quals siguen membres.

c)  Quan es tracte d'informació continguda en els  llibres de registre o en el  seu suport
informàtic, així com en els llibres d'actes i de resolucions de l'Alcaldia.

d)Quan siga informació de lliure accés per la ciutadania.

Article 20. Normes d'actuació.

Quan l'exercici del dret a la informació es realitze mitjançant la consulta o examen concret
d'expedients, llibres i documentació en general, es tindran en compte les següents normes:

a)  Quan es tracte d'informació d'accés directe,  la petició de documents i  la consulta o
examen d'aquests, es realitzarà en l'oficina o dependència en què es troben, o en l'Arxiu
municipal,  en  el  seu  cas.  El  deslliurament  de  còpies  s'ajustarà  als  supòsits  legalment
previstos i aconseguirà en tot cas als informes preceptius que hi haguera (tècnic, jurídic i
econòmic) així com a la proposta i text que aquesta poguera contemplar.

b) La consulta dels llibres d'Actes o dels llibres de Decrets de l'Alcalde i altres òrgans de
Govern unipersonals, haurà de fer-se en les dependències del Servei on es custodien.

c) En cap cas els expedients, llibres o documents podran eixir de la Casa Consistorial o de
les dependències i oficines locals, sense perjudici del deslliurament de còpies, si resulta
procedent.

d) L'examen dels expedients que vagen a sotmetre's a una determinada sessió pels qui
formen part de l'òrgan corresponent, s'efectuarà en el lloc en què es troben de manifest des
del moment de la convocatòria. Si es tracta del Ple, els expedients estaran a la disposició
dels Regidors en les dependències de la Secretaria de l'Ajuntament.

e) L'horari per a l'examen de documents i presa de notes serà el normal d'oficines.

f)  La  disposició  d'expedients  i  presa  d'antecedents  es  realitzarà  de  manera  que  no
impedisca o dificulte abusívament aqueixa disposició per un altre Regidor adscrit a Grup
Municipal que pretenga realitzar la mateixa activitat.

g) L'accés a la informació haurà de demorar-se si la unitat que té atribuïda la gestió de
l'expedient l'estiguera utilitzant o completant els informes o tràmits del mateix en el moment
en què es requerisca la seua vista.
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Article 21. Límits a l'exercici del dret a la informació.

El dret a la informació podrà ser limitat, prèvia motivació, en els casos següents:

a)  Quan el  coneixement o difusió dels  documents puga vulnerar  el  dret  a l'honor,  a la
intimitat personal o familiar o a la imatge de les persones.

b) Quan la difusió puga perjudicar la seguretat ciutadana.

c) Quan la difusió puga perjudicar els interessos generals de l'Ajuntament.

Article 22. Dret d'empara.

1. Els Regidors de l'Ajuntament de Pego podran sol·licitar l'empara de l'Alcalde enfront de
qualsevol  situació de la qual es derive una vulneració dels drets reconeguts en aquest
Capítol.

2.  Les  sol·licituds  d'empara  es  presentaran  per  escrit  en  el  Registre  General  de
l'Ajuntament, especificant la identitat del Regidor sol·licitant i el cas concret en què s'ha
produït la lesió dels drets del Regidor.

3.  L'Alcalde resoldrà el  que procedisca en el  termini  de 10 dies naturals,  adoptant  les
mesures que foren oportunes per a reposar al Regidor en la plenitud dels seus drets.

CAPÍTOL II. DEURES DELS REGIDORS.

Article 23. Assistència.

1. Els Regidors tenen el deure d'assistir a les sessions del Ple i a les de les comissions i
aquells  altres òrgans municipals  dels  quals  formen part,  excepte justa causa que li  ho
impedisca, que hauran de comunicar amb antelació suficient al President de l'òrgan de què
es tracte.

2.  Quan,  sense  justificació  suficient,  no  assistiren  o  s'absentaren  de  tres  reunions
consecutives del Ple o de les Comissions que formen part, o de cinc alternatives durant el
període d'un any, podran ser sancionats pel President amb la pèrdua del dret a percebre
retribució o assignació econòmica fins a un màxim de tres mesos, prèvia audiència de
l'interessat.

Article 24. Imparcialitat.

1. Els Regidors no podran invocar ni fer ús de la seua condició per a l'exercici de qualsevol
activitat mercantil, industrial o professional.

2. Sense perjudici de les causes d'incompatibilitat establides en la Llei, els Regidors de
l'Ajuntament de Pego hauran d'abstindre's de participar en la deliberació, votació, decisió i
execució de tot assumpte quan concórrega alguna de les causes a què es refereixen la Llei
39/2015, d’1 octubre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, i la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

3 . Els interessats podran promoure la recusació dels Regidors quan estimen que concorre
alguna causa d'abstenció, sent les mateixes resoltes pel Ple, o per l'òrgan i en aquest cas
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aquell haguera delegat.

Article 25. Diligència i secret.

1. Els Regidors estan obligats a actuar amb la màxima diligència en el servei objectiu als
interessos municipals.

2. Així mateix, estan obligats a guardar secret sobre les deliberacions, debats o votacions o
qualsevol informació que coneguen per raó del seu càrrec i que puguen afectar l'honor, a la
intimitat personal i familiar o a la imatge de persones.

3.Els Regidors hauran de respectar la confidencialitat de la informació al fet que tinguen
accés en virtut del càrrec sense donar-li publicitat que poguera perjudicar els interessos de
l'entitat local o de tercers, sent directament responsables.

Article 26. Comportament.

Els Regidors hauran d'observar en tot moment la cortesia deguda i respectar les normes
d'ordre i funcionament dels òrgans municipals.

Article 27. Responsabilitat.

1.  Els  Regidors  estan  subjectes  a  responsabilitat  civil  i  penal  pels  actes  i  omissions
realitzats en l'exercici del seu càrrec. Les responsabilitats s'exigiran davant els tribunals
competents i es tramitaran pel procediment ordinari aplicable.

2.  Són  responsables  dels  acords  de  l'Ajuntament  els  membres  de  la  Corporació  que
hagueren votat a favor de la seua adopció.

3. L'Ajuntament podrà exigir la responsabilitat dels seus membres quan per dol o culpa
greu hagen causat danys i perjudicis a la Corporació o a tercers, si aquests hagueren sigut
indemnitzats per aquella.

4. El President de la Corporació, prèvia autorització del Ple, podrà privar de la percepció de
les  retribucions  o  assignacions  econòmiques  als  membres  de  la  Corporació  en  cas
d'incompliment reiterat dels deures del seu càrrec.

5.  L'Ajuntament  subscriurà  una  pòlissa  de  responsabilitat  civil  que  cobrisca  les
actuacions dels membres de la Corporació en l'exercici del seu càrrec amb els límits
establits en la Llei.

CAPÍTOL III. REGISTRES D'INTERESSOS.

Article 28. Declaracions.

1. Tots els Regidors formularan declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre
qualsevol  activitat  que  els  proporcione  o  puga  proporcionar  ingressos  econòmics.
Formularan,  així  mateix,  declaració  dels  seus béns patrimonials  i  de la  participació  en
societats  de tota mena, amb informació de les societats per elles participades i  de les
liquidacions dels impostos sobre la Renda, Patrimoni i, en el seu cas, de Societats.

2.  Les  declaracions es  duran a terme abans de la  presa de possessió,  en ocasió del
cessament i quan varien les circumstàncies de fet, en aquest cas en el termini d'un mes
des que es produïsquen les variacions.
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3. Les declaracions s'efectuaran en els models elaborats per la Secretaria de l'Ajuntament i
aprovats pel Ple, l'ús del qual serà obligatori per a normalitzar la documentació.

4. Produïda una causa d'incompatibilitat, correspon al Ple la seua declaració, havent-se de
comunicar a l'interessat perquè en termini de 10 dies puga optar entre la renúncia a la
condició de Regidor o l'abandó de la situació d'incompatibilitat. Si no manifesta la seua
opció transcorregut el citat termini, s'entendrà que renúncia a la condició de Regidor.

Article 29. Registres d'Interessos de l'Ajuntament.

1.  Totes  dues  declaracions  s'inscriuran  en  sengles  Registres  d'Interessos  constituïts  a
l'Ajuntament: el Registre d'Activitats i el Registre de Béns patrimonials.

2.  La  gestió  i  custòdia  dels  Registres  d'Interessos  correspondrà  al  Secretari  de
l'Ajuntament.

3.  Tots  dos  registres  tindran  caràcter  públic,  si  bé  en  el  cas  del  Registre  de  Béns
patrimonials, serà en els termes establits en l'article 30 d'aquest Reglament.

4. L'accés se sol·licitarà mitjançant petició escrita en la qual constarà la identificació del
regidor al qual es referisca la informació i els documents concrets dels quals es vol tindre
constància.

5.Les  sol·licituds  d'accés  al  Registre  es  resoldran  pel  President,  previ  informe  del
Secretari/a de la Corporació , excepte en els casos en què un regidor es limite a sol·licitar
còpia o dades de la seua pròpia declaració, i en aquest cas el/la Secretari/a els entregarà
directament.

Article 30. Registre de Béns patrimonials.

L'accés al Registre de Béns patrimonials es regeix pels següents criteris:

a) Podran tindre accés tant els òrgans judicials per a la instrucció o resolució de processos
que requerisquen el coneixement de les dades que obren en el registre i el Ministeri Fiscal
quan realitze activitats d'investigació en l'exercici de les seues funcions que requerisquen el
coneixement de les dades que obren en el registre, de conformitat amb el que es disposa
en  la  normativa  processal,  com el  Defensor  del  Poble  i  el  Síndic  de  Greuges  de  la
Comunitat Valenciana en els termes previstos en les seues lleis de creació.

b) En la resta de casos, l'accés al registre es referirà al contingut de les declaracions de
béns i drets patrimonials ometent-se, en relació amb els béns patrimonials, aquelles dades
referents a la seua localització i salvaguardant la privacitat i seguretat dels seus titulars.

TÍTOL QUART: DE L'ORGANITZACIÓ MUNICIPAL

Article 31. Estructura i tipus d'òrgans municipals.

El  govern  i  l'administració  municipal  correspon  a  l'Ajuntament,  integrat  per  l'alcalde  o
alcaldessa i els regidors i regidores. L'Ajuntament de Pego estructura la seua organització
de la forma següent:

A) Organització necessària.
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1. De caràcter decisori:

• · L'alcalde

• · Els tinents d'alcalde.

•   El Ple

• · La Junta de Govern Local

2. De caràcter deliberant:

• · Les comissions informatives.

• · La Comissió Especial de Comptes. 

B) Organització complementària.

• · La Junta de Portaveus.

CAPÍTOL I. DE L'ORGANITZACIÓ NECESSÀRIA DE CARÀCTER DECISORI.

Article 32. Òrgans de govern.

El govern i l'administració municipal de Pego correspondrà a l'alcalde o alcaldessa i als
regidors i regidores i s'exercirà a través del Ple, la Junta de Govern Local i l'Alcaldia, sense
perjudici del règim de delegacions que s'establisca.

Article 33. De l'alcalde. Funcions.

L'alcalde  o  alcaldessa  és  el  president/a  de  la  Corporació  i  el  cap  de  l'administració
municipal i en tal qualitat ostenta les competències que li confereixen l'article 21 *LRBRL.

L'alcalde o alcaldessa tindrà tractament de Senyoria.

Article 34. Els tinents d'alcalde. Elecció i cessament. Funcions.

1. Els  tinents  o les tinents  d'alcalde són òrgans unipersonals  de caràcter  necessari,  el
número del qual serà fixat lliurement per l'alcalde o l'alcaldessa de la Corporació, que els
nomenarà  i  els  cessarà  d'entre  els  membres  de  la  Junta  de  Govern  Local,  mitjançant
resolució de la qual es donarà compte al Ple en la primera sessió que tinga lloc. El seu
número no pot superar al nombre de membres de la Junta de Govern Local.

2. La resolució de nomenament, assenyalarà el número de tinent d'alcalde que s'ocupa, a
l'efecte de garantir  la  substitució  automàtica de l'alcalde o alcaldessa en els  casos de
vacant, absència, malaltia o qualsevol altra impossibilitat, així com les regles sobre l'ordre
d'actuació dels altres/as tinents d'alcalde.

La condició de tinent d'alcalde es perdrà pels motius previstos en la normativa de règim
local vigent.

3. Són funcions dels tinents d'alcalde els previstos en la normativa de règim local.
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Article 35. Limitacions.

En els supòsits de substitució de l'alcalde o alcaldessa per raons d'absència o malaltia, el
tinent d'alcalde que assumeix les seues funcions no podrà revocar les delegacions que
haguera atorgat el primer en virtut  de les facultats de delegació que li  atribueix aquest
reglament, ni atorgar altres noves.

Article 36. El Ple. Competències.

El Ple és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de
l'alcalde o alcaldessa, està integrat per tots els regidors i regidores.

El Ple té les competències que li atribueix l'article 22 de la Llei Reguladora de les Bases del
Règim Local.

Article 37. La Junta de Govern Local. Elecció dels seus membres i competències.

1. La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que,
sota la presidència de l'alcalde o alcaldessa, està integrat per un nombre de regidors i
regidores  no  superior  al  terç  del  nombre  legal  de  membres  corporatius,  nomenats  i
separats lliurement per aquell, adonant-se posteriorment al Ple.

2. L'alcalde o alcaldessa determinarà, mitjançant resolució, el nombre de membres de la
Junta de Govern Local així com els regidors i regidores que hagen d'ostentar tal condició.

La condició de membre de la Junta de Govern Local és de caràcter voluntari. Notificat als
regidors i regidores afectats la resolució de nomenament, s'entendrà tàcitament acceptat
aquest si dins de les 24 hores següents no es produeix renúncia expressa, comunicada
fefaentment a l'alcalde o alcaldessa.

3.  Corresponen a  la  Junta  de  Govern  Local,  com a  òrgan executiu,  les  competències
d'assistència a l'alcalde o les delegades per l'alcalde o el Ple i les que li atribueixen les lleis
estatals o autonòmiques.

CAPÍTOL II. RÈGIM DE DELEGACIONS.

Article 38. Competències delegades: atorgament, àmbit i el seu exercici.

1. La competència té caràcter irrenunciable i s'exercirà pels òrgans que la tinguen atribuïda
com a  pròpia  en  virtut  de  les  lleis,  sense  perjudici  dels  supòsits  previstos  per  la  Llei
39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les  Administracions
Públiques, de transferir les facultats per al seu exercici.

En  els  supòsits  de  delegació,  en  els  quals  s'ha  d'indicar  expressament  aquesta
circumstància,  els  acords  i  resolucions  que  s'adopten  en  virtut  d'ella,  es  consideraran
dictats per l'òrgan delegant.

2. Les competències, a excepció dels supòsits en què la llei establisca el contrari, tindran
caràcter delegable, encara que no es podran delegar una vegada que haja sigut emés
dictamen o informe preceptiu sobre l'assumpte objecte de delegació.

No  es  podran  delegar  en  un  tercer,  les  competències  que  s'exercisquen  en  virtut  de
delegació.
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3. Les delegacions s'efectuaran mitjançant resolució o acord de l'òrgan competent en els
termes  previstos  en  aquest  reglament,  sent  lliurement  modificable  o  revocables  en
qualsevol moment. S'entenen atorgades indefinidament, a excepció que es dispose en ells
els  contrari,  o  així  es  derive  de  la  pròpia  naturalesa de  l'assumpte  delegat;  s'entenen
acceptades  tàcitament  si  una  vegada  notificada  als  seus  destinataris,  aquests  no  les
rebutgen expressament, dins de les 24 hores següents o facen ús d'elles.

4. Els acords i resolucions de delegació i de la seua revocació sortiran efectes des del  dia
de la firma de la resolució, excepte que en ella es dispose una altra cosa, sense perjudici
de la seua preceptiva publicació al BOP d’Alacant i al tauler d’anuncis municipal.

5. En relació amb les competències delegades, l'òrgan delegant es reserva les facultats
següents:

a) Les que es prevegen expressament en l'acte de delegació.

b) La de resultar puntualment informat del seu exercici.

c) La de reclamar la competència per a si.

L'òrgan delegant únicament respondrà personalment dels actes de l'òrgan delegat davant
dels tribunals de justícia quan aquests hagen sigut dictats amb el seu coneixement i previ
consentiment.

CAPÍTOL III. DE L'ORGANITZACIÓ NECESSÀRIA DE CARÀCTER DELIBERANT.

Secció Primera: Les Comissions Informatives.

Article 39. Naturalesa Jurídica. Classes.

1.  Les  comissions  informatives  són  òrgans  col·legiats  necessaris  de  l'organització
municipal,  integrats  exclusivament  per  membres  de  la  Corporació,  que  tenen  caràcter
deliberant i no resolutiu.

2. Les comissions informatives podran ser de caràcter permanent o de caràcter especial.

2.1. Són comissions informatives de caràcter permanent les que, amb vocació d'estabilitat,
es constitueixen amb caràcter general a l'inici de cada mandat corporatiu, entenent el seu
àmbit d'actuació a un sector determinat de l'activitat municipal, en funció de les grans àrees
funcionals en què aquesta es reorganitze, amb les quals es procurarà, en la mesura que
siga possible la seua correspondència.

2.2. Són comissions informatives de caràcter especial les que es constituïsquen pel Ple,
quan aquest  el  considere oportú i  amb caràcter  transitori,  per  a l'estudi  d'un assumpte
concret. S'extingiran quan s'haja complit l'objecte per al qual van ser creades i, en tot cas,
quan finalitze el mandat corporatiu.

Article 40. Atribucions.

Les  comissions  informatives,  dins  dels  seus  respectius  àmbits  sectorials  d'actuació,
ostenten les atribucions següents:

1. L'estudi, informe o consulta dels assumptes la competència dels quals corresponga al
Ple,  encara  que  aquestes  s'exerciten  en  virtut  de  la  corresponent  delegació,  per  a
qualsevol altre òrgan.

2. El seguiment de la gestió de l'alcalde o alcaldessa, de la Junta de Govern Local i dels
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regidors  i  regidores que ostenten delegacions,  sense perjudici  de les  competències de
control que corresponen al Ple.

Article 41. Comissió Especial de Comptes.

La Comissió Especial  de Comptes és una comissió informativa necessària,  de caràcter
especial, que té per objecte examinar i informar abans del dia 1 de juny de cada any, el
compte general de la Corporació integrada per la de l'Ajuntament.

Secció Segona: Els Grups Polítics Municipals.

Article 42. Naturalesa jurídica, funcions i composició.

42.1. Els grups polítics municipals.

Són òrgans col·legiats de caràcter polític i necessari en l'organització municipal que tenen
com a funció canalitzar  l'actuació dels membres de la Corporació que,  a aquest efecte
actuaran  a  través  d'aquells,  per  al  millor  funcionament  dels  òrgans  de  govern,  sense
perjudici de les funcions i atribucions que la legislació de règim local els atribuïsca a títol
individual.

Donada la seua naturalesa política, les decisions adoptades en el seu si no tindran caràcter
administratiu  ni  seran,  en  conseqüència,  fiscalitzables  per  la  jurisdicció  contenciós
administrativa.

42.2. Composició.

En cada mandat  corporatiu  es  podran constituir  tants  grups  polítics  municipals,  com a
llistes electorals hagen obtingut una representació municipal, sense que un mateix regidor
o regidora puga formar part de més d'un grup polític ni aquests puguen estar formats per
regidors o regidores de diferent llista electoral, excepte que es tracte del grup mixt.

No obstant això, els regidors i regidores que durant el seu mandat deixen de pertànyer a la
candidatura per la qual van concórrer en el procés electoral quedaran automàticament en
la situació de no adscrits. Conservaran els drets i deures individuals que es regulen en el
present reglament.

Passaran a tindre la condició de regidors no adscrits aquells membres de la corporació en
els quals concórrega alguna de les següents circumstàncies:

a) No haver constituït Grup Municipal dins dels terminis establits en el paràgraf anterior.

b) No haver-se integrat en el Grup Municipal constituït  per la formació electoral que va
presentar la candidatura per la qual van concórrer a les eleccions.

c)  Haver  abandonat  o  haver  sigut  expulsats  mitjançant  votació  del  grup municipal.  En
aquest últim supòsit haurà de quedar constància escrita de l'acord adoptat.

d) Haver abandonat o haver sigut expulsats de la formació política que va presentar la
candidatura  per  la  qual  van  concórrer  a  les  eleccions.  Aquesta  circumstància  serà
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comunicada pel representant general de la formació política, coalició o agrupació d'electors
corresponent al secretari municipal, qui el posarà en coneixement del Ple de la corporació,
perquè d'ofici es procedisca en conseqüència.”

Article 43. Constitució.

Els grups polítics municipals es constituiran mitjançant un escrit individual dirigit a l'alcalde
o alcaldessa, signat per cada regidor o regidora i que es presentarà en el registre general
de l'Ajuntament dins dels deu dies hàbils següents al de la constitució de la Corporació.

En aquest escrit es farà constar el grup municipal al qual es desitja ser adscrits i a qui es
designe com a portaveu titular i suplent d'entre els membres de la llista.

Tant la seua denominació com els membres o el portaveu podran variar al llarg del mandat
mitjançant nous escrits amb els mateixos requisits.

Els  membres  de  la  Corporació  que  adquirisquen aquesta  condició  amb posteritat  a  la
sessió constitutiva de l'Ajuntament, podran incorporar-se al grup corresponent a la seua
llista electoral mitjançant escrit dirigit a l'Alcaldia. Aquest escrit es presentarà en el registre
general dins dels cinc dies hàbils següents a la presa de possessió del seu càrrec. En
defecte d'això i si no es materialitza una altra opció, quedaran en la situació de no adscrits.

L'alcalde donarà compte al Ple, en la primera sessió que se celebre, de la constitució i
composició  dels  grups  polítics  i  de  les  seues  modificacions.  En  gaudir  aquests  grups
d'autonomia en el  seu funcionament  intern,  aquest  acte és purament informatiu,  el  Ple
prendrà coneixement sense que es derive cap acte administratiu.

Únicament en el cas que els escrits de constitució, composició i modificació dels grups
polítics  vulneraren  el  que  es  preveu  en  aquest  reglament  o  en  la  legislació  aplicable
directament, podrà el Ple adoptar acord que rebutge aquells extrems en els quals resulten
incompatibles amb aquestes normes. Es donarà lloc a un acte administratiu susceptible de
ser impugnat davant de la Jurisdicció contenciós- administrativa.

Article 44. Drets i deures.

44.1. Drets.

Els  grups  polítics  municipals,  representats  pels  seus  portaveus,  ostentaran  els  drets
següents:

a)  Percebre del  pressupost  de la  Corporació una dotació  econòmica mensual  resultant
d'aplicar un component fix idèntic per a tots els grups polítics municipals i un altre variable
en funció del número dels seus membres, per a contribuir a la satisfacció de les despeses
que  la  seua  actuació  corporativa  els  genere  sense  que  puga  destinar-se  a  satisfer
remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la Corporació ni a l'adquisició de
béns que puguen constituir actius fixos de caràcter patrimonial.

b) Rebre, abans de l'inici de cada sessió plenària, una relació dels assumptes urgents que
es projecte sotmetre a la consideració del Ple.

c)  Disposar  d'un  despatx  en  les  dependències  municipals  per  a  reunir-se  de  manera
independent, d'acord amb les possibilitats d'espai disponible.

d) Ser convidats als actes oficials de caràcter institucional convocats per l'Ajuntament i els
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ens, organismes i empreses d'ell dependents.

e) Disposar d'una infraestructura mínima de mitjans materials i personals d'acord amb les
possibilitats funcionals i pressupostàries de la Corporació.

44.2. Deures.

Els grups polítics municipals hauran de respectar en la seua actuació municipal el que es
preveu en aquest reglament i  en la legislació local de directa aplicació i,  en tot cas, el
principi  de  bona  fe,  havent  d'observar  la  deguda  cortesia  i  respectar  les  normes  de
funcionament  dels  diferents  òrgans  de  la  Corporació  que  s'establisquen  en  aquest
reglament.

Així mateix, tots els grups polítics municipals hauran de portar una comptabilitat especial de
la dotació econòmica a què es fa referència en la lletra a) de l'article anterior, que posaran
a la disposició del Ple de la Corporació sempre que aquest així ho exigisca.

CAPÍTOL IV. DE L'ORGANITZACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Article 45. La Junta de Portaveus. Naturalesa jurídica i atribucions.

1. La Junta de Portaveus és un òrgan col·legiat complementari de l'organització municipal,
de caràcter  deliberant  i  no resolutiu,  integrat  per  l'alcalde o alcaldessa i  els  portaveus,
titulars o suplents, de cadascun dels grups polítics municipals.

2. La Junta de Portaveus ostenta les funcions establides en l'article 136 LMRLCV.

Article 46. Règim jurídic i de funcionament.

La Junta de Portaveus celebrarà les seues sessions no periòdiques, prèvia convocatòria de
l'alcalde  o  alcaldessa,  mitjançant  citació  efectuada  pel  gabinet  de  l'Alcaldia,  que  no
precisarà de cap formalitat.

Les consideracions de la Junta de Portaveus no tindran caràcter preceptiu ni vinculant ni
donaran lloc a cap acte administratiu amb força davant tercers.

De les sessions que celebre la Junta de Portaveus no s'estendrà acta, ni es requerirà la
presència del/la secretari/a de l'Ajuntament, excepte quan l'alcalde o alcaldessa, a iniciativa
pròpia o a petició de la meitat dels seus membres que representen com a mínim a una
quarta part dels membres de la Corporació, així ho decidisca.

Amb caràcter  excepcional,  podran assistir  a les sessions de la Junta de Portaveus els
membres i el personal de la Corporació que l'alcalde o alcaldessa considere convenient, a
l'efecte d'informar sobre assumptes concrets.

Article 46. bis

El govern municipal exercirà la iniciativa per a promoure la creació i incorporació al present
Reglament d'altres òrgans complementaris.

Ajuntament de Pego

      Plaça Ajuntament, 1, Pego.    03780 Alacant   Tfn. 965 570 011.   Fax: 965 572 583            



 
Ajuntament de Pego

TÍTOL CINQUÉ. FUNCIONAMENT I RÈGIM JURÍDIC. CAPÍTOL I. DE LES SESSIONS
DELS ÒRGANS COL·LEGIATS MUNICIPALS.

Article 47. Règim Jurídic.

47.1. El règim jurídic dels òrgans col·legiats municipals següents s'ajustarà a les normes
contingudes en aquest capítol:

· El Ple.

· La Junta de Govern Local.

· Les comissions informatives.

47.2 Per a l'exercici de les seues respectives competències, celebraran sessions, d'acord
amb els requisits, procediments i solemnitats establides per aquest reglament, en les quals
se sotmeten els assumptes a informació, debat, votació i, en el seu cas, aprovació.

Secció Primera: El Ple

Article 48. Classes de Sessions i el seu règim:

48.1.  Les  sessions  del  Ple  poden  ser  de  tres  classes:  ordinàries,  extraordinàries  i
extraordinàries urgents.

48.2. Règim de les sessions ordinàries.

El Ple celebrarà sessions ordinàries, com a mínim, amb caràcter mensual, respectant en
tots cas la periodicitat establida mitjançant acord del propi Ple a l'inici del mandat, en el
qual s'establiran a més les dates i horari concret de celebració. 

L'Alcalde té competències per a posposar o avançar la celebració de les altres sessions
ordinàries, dins del mateix mes de la data prevista per a la seua celebració preceptiva,
quan  el  dia  fixat  siga  festiu,  o  es  trobe  inclòs  dins  d'un  període  de  vacances o  bé
coincidisca amb la celebració de Dijous Sant o el 5 de gener.

Així mateix, per causes extraordinàries degudament motivades en la convocatòria, l'alcalde
o alcaldessa, podrà avançar o retardar, fins a un màxim de 72 hores la celebració de la
sessió, encara que no es donen les circumstàncies previstes en els paràgrafs anteriors.

En tots els supòsits, l'alcalde o alcaldessa donarà compte d'aquesta decisió a la Junta de
Portaveus, amb caràcter previ.

48.3. Sessions extraordinàries.

El Ple celebrarà sessions extraordinàries quan siguen convocades amb aquest caràcter per
l'alcalde o alcaldessa, bé a iniciativa pròpia, bé a sol·licitud d'una quarta part, com a mínim,
del nombre legal de membres de la Corporació. En aquest últim cas la sol·licitud s'ha de
realitzar per escrit, signat personalment pels regidors i regidores que la promoguen, en el
qual es motivarà la necessitat de la sessió, els assumptes a incloure en l'ordre del dia, i el
text de les propostes dels acords que es pretenen adoptar.

Cap regidor o regidora podrà subscriure més de tres sol·licituds d'aquesta naturalesa a
l'any, no computant-se, a aquest efecte, les sol·licituds que no arriben a tramitar-se per falta
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de requisits d'admissió requerits per a sessions extraordinàries.

La relació d'assumptes proposats no afecta a la competència de l'Alcaldia per a determinar
els  punts  que  hagen d'integrar  l'ordre  del  dia,  si  bé  l'exclusió  d'algun dels  assumptes
proposats haurà de ser motivada.

48.4. Sessions extraordinàries de caràcter urgent.

El Ple celebrarà sessions extraordinàries de caràcter urgent, quan siguen convocades amb
aquest caràcter per l'alcalde o alcaldessa, en els supòsits en què, per raons d'urgència
degudament  motivades,  no  es  puga  convocar  la  sessió  amb  l'antelació  legalment
requerida.

En  aquest  cas  no  serà  necessari  que  els  punts  a  tractar  hagen  sigut  prèviament
dictaminats per les comissions informatives, i el primer punt de l'ordre del dia de la sessió
ha de ser la ratificació de la seua urgència, que de no ser apreciada pel Ple per majoria
simple, impedirà que continue la seua celebració, havent-hi, en aquest cas, ser alçada tot
seguit la sessió.

Article 49. Convocatòria de les sessions plenàries.

49.1. De les sessions ordinàries:

La celebració de les sessions plenàries requerirà la seua prèvia convocatòria, realitzada
per l'Alcaldia que, acompanyada de l'ordre del dia expressiu i detallat dels assumptes a
tractar,  haurà  de  notificar-se  a  tots  els  membres  de  la  Corporació  en  el  lloc  i  forma
designats per aquests a inici del mandat.

La convocatòria i l'ordre del dia de les sessions de Ple s'integrarà en un únic document que
haurà de ser subscrit per l'alcalde o alcaldessa i el/la secretari/a general de la Corporació,
com a òrgans responsables d'aprovar la convocatòria i ordre del dia i de notificar els actes
municipals, respectivament.

La  convocatòria  es  farà  preferentment  per  mitjans  informàtics,  telemàtics,  electrònics,
requerint-se l'acceptació expressa dels regidors d'acceptació del sistema.

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

L'Alcalde, per raons d'urgència degudament motivada, podrà incloure en l'ordre del dia, a
iniciativa  pròpia  o  a  proposta  d'algun  dels  portaveus,  assumptes  que  no  hagen  sigut
prèviament informats per la Comissió Informativa, però en aquest supòsit no podrà adoptar-
se acorde algun sobre aquests assumptes sense que el Ple ratifique la seua inclusió en
l'ordre del dia, per majoria simple.

En les  sessions  ordinàries  podran adoptar-se  acords  sobre  assumptes  no  inclosos  en
l'ordre  del  dia  sempre  que,  amb caràcter  previ,  foren  declarats  d'urgència  amb el  vot
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació. En cas
contrari, els acords adoptats seran nuls de ple dret.

49.2. De les sessions extraordinàries.

Quan es tracte de sessions extraordinàries convocades a iniciativa de l'Alcaldia s'haurà de
motivar en la convocatòria la necessitat d'aquesta.
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La convocatòria es notificarà amb dos dies hàbils d'antelació a la celebració de la sessió,
no computant-se a aquest efecte, els dies de notificació i de celebració del Ple.

Quan es tracte de sessions extraordinàries convocades a instàncies dels membres de la
Corporació, la convocatòria haurà d'efectuar-se per l'Alcaldia amb l'antelació de dos dies
prevista anteriorment. La seua celebració no podrà demorar-se per més de quinze dies des
que va ser sol·licitada.

Si  l'alcalde  o  alcaldessa  no  convocara  el  ple  extraordinari  sol·licitat  dins  del  terme
assenyalat,  quedarà automàticament convocat  per a les dotze hores del  desé dia hàbil
següent a la finalització del termini de quinze dies a què s'ha fet referència en el paràgraf
anterior, excepte que l'escrit de petició no complisca els requisits formals assenyalats en la
LRBRL o el Ple fora incompetent per a debatre-la totalitat dels assumptes que configuren
l'ordre del dia.

En aquest cas, dins dels deu dies hàbils següents al qual la petició tinga entrada en el
registre general, l'alcalde o alcaldessa dictarà resolució motivada en la qual es denegue la
petició que haurà de ser notificada a tots els signants d'aquesta dins dels cinc dies hàbils
següents a la seua adopció.

Si es donara la circumstància que, dels assumptes proposats solament respecte d'algun o
alguns fora el Ple incompetent, l'alcalde o alcaldessa dictarà resolució motivada, que haurà
de  notificar-se  als  sol·licitants,  denegant  la  sol·licitud  exclusivament  respecte  d'aquest
extrem i  convocarà  el  Ple,  en  els  termes  anteriorment  exposats,  suprimint-se  aquests
assumptes de l'ordre del dia proposat.

Si dins del termini de deu dies hàbils a què es fa referència en el paràgraf anterior, l'alcalde
o  alcaldessa  no  dicta  resolució  denegant  la  convocatòria  ni  efectua  aquesta,  el/la
secretari/a de l'Ajuntament, després de comprovar que la sol·licitud complisca els requisits
legal  i  reglamentàriament  establits,  notificarà  a  tots  els  membres  de  la  Corporació,
l'endemà al  de  la  finalització  del  termini  de  quinze,  que  la  sessió  plenària  ha  quedat
automàticament convocada, amb expressió concreta del dia i hora previstos per a la seua
celebració, de l'ordre del dia proposat i dels Regidors i regidores que el promouen.

Si la sol·licitud no complira amb els requisits exigible, el/la secretari/a de la Corporació
posarà aquesta circumstància en coneixement de l'Alcaldia per escrit i quedarà exonerat/a
d'efectuar la notificació a què s'ha fet referència en el paràgraf anterior.

També quedarà exonerat d'efectuar aquesta notificació, quan l'alcalde o alcaldessa, dins
dels deu dies hàbils següents a partir de que la sol·licitud haja tingut entrada en el registre
general de l'Ajuntament, haja dictat resolució denegant la convocatòria i aquesta haja sigut
notificada als sol·licitants.

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

La convocatòria dels sessions s'efectuarà preferentment per mitjans informàtics.

Requeriran  el  dictamen  previ  de  la  comissió  informativa  corresponent  els  assumptes
inclosos en l'ordre del dia de les sessions extraordinàries, que no tinguen caràcter urgent.

Seran nuls els acords adoptats en sessions extraordinàries sobre assumptes no compresos
en la seua convocatòria.

49.3. De les sessions extraordinàries i urgents.

No  es  requerirà  aquesta  antelació  per  a  la  celebració  de  sessions  extraordinàries  de
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caràcter  urgent.  En aquest  cas es podrà convocar la sessió en qualsevol  moment que
permeta la notificació de la convocatòria a tots els regidors i regidores acompanyada de
l'ordre del dia, llevat que tots els membres de la Corporació siguen presents, en el moment
de la convocatòria. En aquest cas es podrà celebrar la sessió fent-se constar en la seua
acta aquesta circumstància.

Ha d'incloure's  com a primer punt  de l'ordre del  dia el  pronunciament del  Ple sobre la
urgència.

49.4. Debat de l'estat del municipi.

L'Alcalde  convocarà  el  mateix  dia  en  què  estiga  prevista  l'aprovació  definitiva  del
pressupost municipal un ple extraordinari per al debat sobre l'estat del municipi.

La duració de cadascuna de les intervencions del primer torn de paraula no podrà excedir
de deu minuts, i les del segon torn cinc minuts, igual que les intervencions per al·lusions.

Article 50. Lloc de celebració de les sessions del Ple.

Les sessions del Ple se celebren en el saló de sessions de la casa consistorial i, en els
casos en què per raons de força major o no siga possible, en qualsevol altre edifici, públic o
privat, situat en el terme municipal, que s'habilite a aquest efecte. Circumstància que serà
decidida  per  l'alcaldia  i  comunicada  als  membres  de  la  Corporació  a  través  de  la
convocatòria, i de la qual es deixarà constància en l'acta de la sessió.

Article 51. Publicitat de les sessions del Ple

Les sessions del Ple seran públiques i,  en conseqüència, podran assistir a elles tots la
ciutadania o veïns que ho consideren convenient, així com els mitjans de comunicació.

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

També es podran celebrar les sessions del Ple a porta tancada quan siga aconsellable per
raons degudament motivades, previ acord adoptat a aquest efecte a proposta de qualsevol
dels seus membres, per la majoria absoluta del número legal dels seus membres.

En tot cas, quan concórreguen situacions excepcionals de força major, de greu risc
col·lectiu,  o  catàstrofes  públiques  que  impedisquen  o  dificulten  de  manera
desproporcionada el normal funcionament del règim presencial de les sessions dels
òrgans col·legiats de les Entitats Locals, aquests podran, apreciada la concurrència de
la situació descrita per l'Alcalde o President o qui vàlidament el substituïsca a aquest
efecte  de  la  convocatòria  d'acord  amb  la  normativa  vigent,  constituir-se,  celebrar
sessions i adoptar acords a distància per mitjans electrònics i telemàtics, sempre que
els seus membres participants es troben en territori espanyol i  quede acreditada la
seua identitat. Així mateix, s'haurà d'assegurar la comunicació entre ells en temps real
durant la sessió, disposant-se els mitjans necessaris per a garantir el caràcter públic o
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secret de les mateixes segons siga procedent legalment en cada cas.

Als efectes anteriors, es consideren mitjans electrònics vàlids les audioconferències,
videoconferències,  o  altres  sistemes  tecnològics  o  audiovisuals  que  garantisquen
adequadament  la  seguretat  tecnològica,  l'efectiva  participació  política  dels  seus
membres, la validesa del debat i votació dels acords que s'adopten.

Article 52. Quòrum de constitució.

El  Ple  es  constitueix  vàlidament  amb  l'assistència  de  l'alcalde  o  alcaldessa  o  de  qui
legalment  els  substituïsca  en  aquestes  funcions,  i  un  terç  del  número  legal  dels  seus
membres. En tot cas, es requerirà la presència del secretari/a de l'Ajuntament o de qui
legalment el/la substituïsca.

Aquest  quòrum de  mínima  constitució,  s'haurà  de  mantindre  durant  tota  la  sessió  de
manera que, si en algun moment d'aquesta no s'aconsegueix, per absència d'algun regidor
o regidora, s'haurà de suspendre la sessió. Si la suspensió es prolongara per més de trenta
minuts,  l'alcalde o alcaldessa haurà d'alçar  la  sessió per  falta  de quòrum d'assistència
posposant l'estudi dels assumptes pendents de l'ordre del dia per a la primera sessió que
tinga lloc amb posterioritat.

Si  en  la  primera  convocatòria  no  s'aconsegueix  el  quòrum  requerit  per  a  la  vàlida
constitució del Ple i, una vegada transcorreguts trenta minuts des de l'hora assenyalada
per a l'inici,  s'entendrà convocada la sessió de manera automàtica, quaranta-huit  hores
després, en segona convocatòria.

Si  en  la  segona convocatòria  tampoc  s'aconseguira  el  quòrum de  constitució  requerit,
l'alcalde  o  alcaldessa  deixarà  sense  efecte  la  convocatòria  posposant  l'estudi  dels
assumptes  inclosos  en  l'ordre  del  dia  per  a  la  primera  sessió  que  tinga  lloc  amb
posterioritat, tant de caràcter ordinari com de caràcter extraordinari, en aquest últim cas,
amb el consentiment dels proponents, quan es tracte d'una sessió a sol·licitud dels regidors
o regidores.

En tots dos casos, el/la secretari/a de la Corporació substituirà l'acta de la sessió per una
diligència que entendrà en el document de convocatòria i que es transcriurà en el llibre
oficial,  en la  qual  es  faça constar  aquesta circumstància,  indicant  el  número i  nom de
membres de la Corporació que hagen assistit i els que s'hagen excusat.

Article 53. Principi d'unitat d'acte.

Les sessions del Ple,  tant  quan tinguen caràcter ordinari  com quan siguen de caràcter
extraordinari, se sotmetran al principi d'unitat d'acte, i, en conseqüència hauran de finalitzar
el mateix dia en què es van iniciar.

Si, en compliment del principi anterior, la sessió finalitzara sense que s'hagen resolt tots els
punts inclosos en l'ordre del dia, l'Alcaldia podrà prolongar la sessió trenta minuts més, i, si
durant aquest temps tampoc és possible debatre i resoldre tots els assumptes pendents,
aquests s'hauran d'incloure en l'ordre del dia de la sessió ordinària següent, excepte que
l'Alcaldia decidisca convocar una sessió extraordinària a aquest efecte.

Sense perjudici de tot això, durant el transcurs de la sessió, l'Alcaldia pot disposar, amb
caràcter  discrecional,  interrupcions  d'aquesta,  bé  per  a  possibilitar  deliberacions  dels
regidors o regidores i, en general, dels grups polítics municipals, bé per raons de descans,
o per qualsevol altre motiu.
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Article 54. Obertura de la sessió. Inici.

Una vegada comprovat pel Secretari de la Corporació l'existència del quòrum necessari per
a  la  constitució  del  Ple,  i  comunicada  aquesta  circumstància  a  l'alcalde  o  alcaldessa,
aquest o aquesta obrirà la sessió.

Les sessions començaran preguntant el President si algun membre de la Corporació ha de
formular alguna observació a l'acta de la sessió anterior que s'haguera distribuït amb la
convocatòria. Si no hi haguera observacions es considerarà aprovada. Si n'hi haguera es
debatran i decidiran les rectificacions que procedisquen.

En cap cas podrà modificar-se el fons dels acords adoptats i només caldrà esmenar els
mers errors materials o de fet.

En  ressenyar,  en  cada  acta,  la  lectura  i  aprovació  de  l'anterior  es  consignaran  les
observacions i rectificacions practicades.

Article 55. Desenvolupament de la sessió.

55.1. Normes generals sobre el desenvolupament de la sessió.

Correspondrà a l'alcalde o alcaldessa la direcció de la sessió o el control de la seua ordre.
Els assumptes que conformen l'ordre del dia es debatran i votaran per l'ordre en què estan
consignats  en  aquest,  sense  perjudici  de  la  possibilitat  que  l'alcalde  o  alcaldessa,  a
iniciativa pròpia o a petició d'algun grup o regidor/a no adscrits, retire de l'ordre del dia un
per exigir l'aprovació d'aquests una majoria especial que no puga obtindre's en el moment
previst per al seu debat i votació.

Quan es tracte de sessions convocades a iniciativa dels regidors o regidores o de punts
concrets  de l'ordre del  dia proposats per  altres grups polítics  municipals  o regidors no
adscrits,  l'alcalde o alcaldessa requerirà,  per  a  alterar  l'ordre o retirar  un assumpte,  la
conformitat dels proponents.

De cada punt de l'ordre del dia es donarà lectura, íntegra o en extracte, per part del/la
secretari/a  de  l'Ajuntament  del  text  concret  de  la  proposta,  dictamen  o  moció  que  se
sotmeta a votació i d'aquelles parts de l'expedient que el/la alcalde/sa, a iniciativa pròpia o
a petició d'algun grup o regidor/a no adscrit, considere convenients.

A continuació de la lectura de la proposta, dictamen o moció es llegiran o explicaran els
vots  particulars  (proposta  de  modificació  d'un  dictamen formulada per  un  membre que
forma part de la Comissió Informativa) que s'hagen plantejat en la comissió informativa, així
com les  esmenes  (proposta  de  modificació  d'un  dictamen  o  proposició  formulada  per
qualsevol  membre)  mitjançant  escrit  presentat  a  l'Alcalde  abans  de  la  deliberació  de
l'assumpte.

A aquest efecte l'alcalde o alcaldessa podrà donar la paraula als regidors o regidores que
l'hagen plantejada, perquè donen compte d'elles.

Una vegada llegida la proposta, dictamen o moció i,  si  escau,  els vots particulars i  les
esmenes de membre que en relació amb ells s'hagen plantejat, l'alcalde o alcaldessa obrirà
el torn d'intervencions.

Si cap regidor o regidora sol·licita la paraula i no es plantegen vots particulars o esmenes
sobre la proposta, dictamen o moció, l'alcalde o alcaldessa sotmetrà el dictamen, proposta
o moció directament a votació.
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Si s'hagueren presentat vots particulars o esmenes i ningú haguera fet ús de la paraula, en
primer lloc se sotmetran a votació els vots particulars, després les esmenes i, finalment les
propostes,  dictàmens  o  mocions  resultants,  excepte  que  el  proponent  de  la  proposta,
dictamen  o  moció  els  faça  seus,  alterant  la  redacció  de  la  seua  proposta  amb  la
incorporació derivada del vot particular o l'esmena. En aquest cas només se sotmetrà a
votació la proposta, dictamen o moció en la seua nova redacció.

55.2. Deliberació.

Si,  per  contra,  explicades  o  llegides  les  propostes,  dictàmens  o  mocions  i  els  seus
respectius vots particulars i propostes d'esmena i, una vegada obert per l'alcalde el torn
d'intervencions, els membres de la Corporació desitjaren fer ús d'aquest, promovent el seu
debat,  les  intervencions  seran  ordenades  per  l'alcalde  o  l'alcaldessa  conforme  a  les
següents regles:

a) Solament es podrà fer ús de la paraula, prèvia petició, quan així haja sigut autoritzada
per l'alcalde o alcaldessa.

b)  El  debat  s'iniciarà  amb una exposició  i  justificació  de  la  proposta,  a  càrrec  d'algun
membre de la  Comissió  Informativa  que l'haguera  dictaminada  o,  en  els  altres  casos,
d'algun dels membres de la Corporació que subscriguen la proposició o moció, en nom
propi o del col·lectiu o òrgan municipal proponent d'aquesta.

c)  A continuació  intervindran  successivament  els  diferents  Grups  polítics  per  ordre  de
representativitat a l'Ajuntament de menor a major, excepte quan forme part de l'equip de
govern alguns altres grups, que intervindran amb anterioritat al portaveu del grup majoritari
de l'equip de govern.

d) Si ho sol·licitara algun grup o algun regidor no adscrit, l'Alcalde obrirà un segon torn de
paraula en el qual novament intervindran els Grups Polítics i/o els regidors no adscrits, per
l'ordre establit en el primer torn.

e) Tancarà aquest segon torn de paraula el regidor o regidora proponent. 

f)  Finalitzat  el  segon  torn  de  paraula,  l'alcalde  o  alcaldessa  podrà  realitzar  la  seua
intervenció,  i,  acabada aquesta,  declarar  finalitzat  el  debat.  Solament  per  al·lusions,  el
regidor o regidora que es considere al·ludit per una intervenció, podrà sol·licitar de l'alcalde
o  alcaldessa  la  paraula.  Una  vegada  autoritzada,  podrà  intervindre  de  manera  breu  i
concisa.

La duració de cadascuna dels intervencions del primer torn de paraula no podrà excedir de
cinc minuts, i les del segon torn dos minuts, igual que els intervencions per al·lusions.

No obstant  això el  que es  disposa en els  paràgrafs  anteriors,  tots  els  membres de la
Corporació podran, en qualsevol moment del debat, plantejar una qüestió d'ordre, invocant
a aquest efecte la norma, en la qual es basa. Petició que serà resolta per l'alcalde sense
que procedisca cap debat.

També es podrà sol·licitar la retirada d'un assumpte inclòs en l'ordre del dia, a l'efecte de
que es complete l'expedient amb nous documents o informes, o demanar que quede sobre
la taula, ajornant-se la discussió fins a la sessió següent, per al seu millor estudi. En tots
dos casos, la petició serà votada després d'acabar el debat i abans de procedir a la votació
sobre el fons de l'assumpte.

En els altres supòsits, conclòs el debat se sotmetran els dictàmens, propostes o mocions a
votació. Cas d'haver-se presentat vots particulars o propostes d'esmenes s'actuarà d'acord
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amb l'últim paràgraf de l'article anterior.

Quan diversos assumptes guarden relació entre si, podran debatre's conjuntament si així
ho decideix el President, sentits els Portaveus, si bé la votació de cadascun d'ells haurà de
dur-se a terme per separat.

55.2. bis. Deliberació en l'aprovació definitiva del Pressupost municipal.

La duració de cadascuna de les intervencions del primer torn de paraula no podrà excedir
de cinc minuts, i les del segon torn tres minuts, igual que les intervencions per al·lusions.

55.3. Crida a l'ordre.

Durant el debat dirigit per l'alcalde o alcaldessa, no s'admetran mes intervencions que les
seues,  per  a  centrar  el  debat  en  la  qüestió  debatuda,  quan  es  desvie  el  debat  de
l'assumpte principal, o es torne sobre qüestions ja deliberades i votades, o per a cridar a
l'ordre i/o advertir que s'ha esgotat el temps en els supòsits següents:

a) Quan no es respecten els normes de cortesia o es proferisquen paraules injurioses o
ofensives contra l'Ajuntament o qualssevol dels seus membres, altres Administracions o
Institucions Pública o qualsevol altra persona o entitat.

b) Quan es pretenga fer ús de la paraula sense que prèviament se li haja concedit o quan
ja se li haja retirat

c) Quan s'altere l'ordre de les sessions amb interrupcions o de qualsevol altra manera.

d) Quan en les intervencions s'infringisca el que s'estableix en aquest reglament per a
l'adequat desenvolupament de la sessió.

e) Quan pretenga intervindre en el debat un regidor o una regidora que tinga el deure legal
d'abstindre's.

Si un regidor o una regidora és cridat a l'ordre per tres vegades en una mateixa sessió,
podrà ser expulsat per l'alcalde del saló de sessions, adoptant per a això les mesures que
considere oportunes.

Si per qualsevol causa, al llarg de la sessió es produïra una pertorbació de l'ordre públic
que,  segons el  parer  de l'Alcaldia  impedisca  el  normal  desenvolupament  de la  sessió,
aquest podrà ordenar la suspensió de l'acte per una hora màxim. Si finalitzada aquesta no
es poguera  reiniciar  la  sessió  normalment,  s'alçara  definitivament  i  els  assumptes  que
queden arracades es tractaren en una altra sessió que necessàriament tindrà lloc dins dels
deu dies hàbils següents i amb el mateix caràcter de la suspesa.

De totes les incidències anteriors es deixarà constància en l'acta de la sessió a l'efecte de
que, en el seu cas, es puguen obtindre el corresponent testimoniatge i passar el tant de
culpa corresponent davant els òrgans judicials pertinents.

55.4. Votació

Quan l'alcalde o alcaldessa considere prou debatut l'assumpte i declare finalitzat el debat,
ordenarà que se sotmeta a votació pels membres de la Corporació presents.

La votació dels assumptes serà a la totalitat del text de les propostes, no admetent-se
votacions parcials, sense perjudici que es presenten esmenes parcials.

El vot dels membres de la Corporació és personal i intransferible i es pot emetre en sentit
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negatiu o positiu, sense perjudici de la possibilitat d'abstindre's de votar.

A aquest efecte, s'entén que els membres de la Corporació que s'absenten del saló de
sessions una vegada iniciada la deliberació d'un assumpte, s'abstenen de votar si no són
presents en la votació.

Una vegada iniciada la votació no es podrà interrompre per cap causa, ni l'alcalde podrà
donar la paraula. Els membres de la Corporació tampoc podran abandonar o entrar el saló
de sessions durant la votació.

Cas  de  votacions  amb  resultat  d'empat  s'efectuarà  una  segona  votació  i  si  persisteix
l'empat decidirà el vot de qualitat de l'alcalde.

Conclosa  la  votació  l'alcalde  proclamarà  els  acords.  Proclamat  l'acord,  els  grups  i  els
regidors no adscrits que no haja intervingut en el debat o que després d'aquest hagen
modificat el sentit del seu vot, podran sol·licitar de l'Alcaldia un torn d'explicació de vot que
no podrà excedir de cinc minuts.

El mateix dret tindran els regidors, a títol individual quan hagen votat en sentit diferent als
membres del seu grup.

55.5 Classes de votacions

1. Les votacions poden ser de les classes següents:

1.  Ordinàries,  quan  es  manifeste  el  vot  per  signes  convencionals  d'assentiment,
dissentiment o abstenció.

2. Nominals, quan es realitzen mitjançant la crida, per ordre alfabètic de cognoms i sempre
en últim lloc l'alcalde o alcaldessa.  Cada membre de la  Corporació,  en ser anomenat,
respondrà en veu alta, “si”, “no” o “m'abstinc”.

3.  Secretes,  quan es realitzen mitjançant  papereta que cada membre de la Corporació
depositarà en una urna.

2. El sistema normal de votació és l'ordinari. La votació nominal s'utilitzarà, amb caràcter
preceptiu, quan se sotmeta a la consideració del Ple una qüestió de confiança o una moció
de censura,  quan la llei  l'impose, o quan així ho acorde el  Ple,  per  majoria simple, en
votació ordinària, a proposta de l'alcaldia, d'un Grup Polític o d'un/a regidor/a no adscrit/a.

3. La votació secreta podrà utilitzar-se únicament en els supòsits d'elecció o destitució de
persones quan així ho acorde el Ple per majoria simple en votació ordinària i a proposta de
l'Alcaldia, d'un grup polític i en tot cas quan preceptivament estiga establit per Llei.

55.6. Part resolutiva.

a) De les propostes de resolució.

La presentació, tramitació i decisió sobre les propostes que es formulen, se subjectaran al
que s'estableix en el present article, sense perjudici del que es disposa en la normativa de
rang legal sobre règim local.

Es consideren propostes de resolució, les proposicions subscrites per un o més Grups
Polítics Municipals, el Portaveu del grup, o una quarta part de la Corporació, en les quals,
després de l'exposició de la justificació que es considere oportuna, es pretén l'adopció d'un
acord per l'òrgan col·legiat.
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Les propostes de resolució es formularan sempre per escrit i es presentaran en l'Oficina
d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Pego, deu dies naturals abans de la celebració de
la sessió del Ple, en què es pretenga siga debatuda.

Sense perjudici del que es disposa en l'article 116 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la
Generalitat,  de Règim Local  de la Comunitat  valenciana,  les propostes de resolució es
classificaran en un dels següents grups:

a.1) Propostes de resolució amb caràcter resolutori:

Aquelles  que  proposen  l'adopció  d'acords  que,  siga  pel  seu  contingut,  per  implicar  la
realització  d'una  despesa,  per  representar  l'assumpció  de  compromisos  de  caràcter
econòmic, o per precisar la realització d'estudis o l'aportació d'antecedents, exigeixen una
prèvia tramitació i l'emissió d'informes per un o diversos Serveis Municipals.

La proposta de resolució aprovada pel Ple servirà per a iniciar d'ofici un expedient que,
després  de  la  seua  instrucció,  se  sotmetrà  a  resolució  del  Ple,  previ  dictamen  de  la
Comissió corresponent.

a.2) Propostes de resolució de tràmit:

Aquelles que es limiten a proposar l'acord d'iniciar o d'imprimir urgència a unes actuacions
sobre  una  matèria  i  que,  per  tant,  únicament  impulsen  l'actuació  municipal  iniciant  o
accelerant un expedient en el qual, després del seu tràmit, es proposarà la decisió que
corresponga.

a.3) Propostes de resolució de caràcter formal:

Aquelles la proposta d'acord de les quals és de caràcter ideològic, polític, programàtic o
protocol·lari, per a l'adopció del qual no es requereix cap tramitació prèvia.

b). Assumptes d'Urgència. Mocions.

En aquest punt s'inclouran les mocions presentades pels Grups Polítics que no responguen
a  la  tramitació  ordinària  d'un  expedient  municipal,  que  se  subjectaran  a  les  regles
següents:

No es podran presentar mocions sobre assumptes que excedisquen de la competència
municipal.

Quan una moció siga rebutjada pel Ple, no es podrà presentar una nova moció sobre el
mateix assumpte durant el mateix mandat.

Si  diversos  grups  presenten  en  la  mateixa  sessió  plenària,  diverses  mocions  sobre  el
mateix assumpte, solament s'inclourà en l'ordre del dia la primera que haja tingut entrada
en el registre general de l'Ajuntament, presentant-se al Ple la resta com a esmenes a la
totalitat de la moció que figure en l'ordre del dia. Quan siguen coincidents tindran com no
presentades.

3.  La votació de les mocions serà a la totalitat  del  seu text,  no admetent-se votacions
parcials, sense perjudici de la possibilitat de presentar esmenes de caràcter parcial,  sin
perjuicio de la posibilidad de presentar enmiendas de carácter parcial,  siempre que
sean aceptadas por  el  grupo proponente de la  moción y se siga el  procedimiento
previsto para la presentación de las referidas enmiendas.
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4. No obstant això, fent ús del dret a la llibertat d'expressió, es podran presentar mocions
que, encara que alienes a l'àmbit  de competències municipals, incidisquen o tracten de
temes  vinculats  als  interessos  municipals.  En  aquest  cas,  únicament  s'incorporaran  a
l'ordre  del  dia  del  Ple  si,  previ  debat  del  seu  membres,  així  ho  acorda  la  Junta  de
Portaveus. L'aprovació d'aquestes mocions no produirà més efectes en dret que la sola
declaració de l'opinió municipal, sense perjudici de la seua comunicació a les autoritats i
administracions competents.

5. El Pleno votará sobre su inclusión y únicamente si el resultado de la votación fuera
positivo,  obteniéndose  la  mayoría absoluta,  se procederá a  su lectura y  posterior
debate.

55.7. Part de control.

1. Finalitzat el debat i votació dels assumptes que integren la part resolutiva de l'ordre del
dia inclosos, en el seu cas, els punts d'urgència i les mocions, s'iniciarà la part de control,
on s'inclouran les resolucions dictades des de l'última sessió ordinària, així com tots els
informes i assumptes dels quals s'haja de donar compte a la Corporació.

55.8. Precs i preguntes.

1. En el punt corresponent a precs i preguntes, tots els membres de la Corporació, els
grups polítics municipals i/o els regidors i les regidores sense adscripció podran efectuar-
los.

2. Els precs i preguntes, que no tenen caràcter vinculant i, per tant no estan sotmesos a
votació, ni poden generar debat, es poden formular oralment o per escrit. Si són formulats
oralment en la sessió, en primer lloc es formularan els precs i en segon lloc les preguntes.
L'Alcaldia decidirà si es contesten en aquest mateix acte o es contestaran en la sessió
següent.

Tant els precs com les preguntes hauran de ser formulats d'una manera concreta i concisa
amb l'objecte d'aquestes.

3. Si són formulats per escrit, a excepció de supòsits excepcionals en els quals l'Alcaldia ho
considere convenient, es contestaran mitjançant escrit dirigit al grup o regidors/as (fins i tot
sense  adscripció)  que  els  hagen  formulats,  abans  de  la  sessió  següent;  excepte  que
s'hagen presentat  amb vint-i-quatre hores d'antelació a la celebració de la sessió,  i  en
aquest cas hauran de ser contestades oralment en la mateixa sessió, llevat que existisca
conformitat o sol·licitud del destinatari, que la pregunta es conteste per escrit o oralment en
la sessió següent.

4.  No  es  podran  formular  precs  que  proposen  actuacions  que  excedisquen  de  la
competència municipal, ni efectuar preguntes alienes a aquesta.

Article 55.bis. De la VideoActa

A l'Ajuntament de Pego les actes plenàries adopten el sistema de VideoActes.

La VideoActa es defineix com un document electrònic i multimèdia, compost almenys pels
següents elements:

a) Acta succinta: Document electrònic que conté els punts de l'ordre del dia d'una sessió o
reunió d'un òrgan col·legiat municipal i els acords presos en cadascun dels punts d'aquest
ordre del dia.
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b) Document audiovisual o vídeo: Enregistrament de vídeo de tot l'ocorregut en la sessió o
reunió contenent àudio i imatges. Aquest document recull la literalitat de les intervencions
de cadascun dels oradors (normalment Regidors i Regidores), i s'integra en el document
electrònic de forma enllaçada.

c) Signatura electrònica: La signatura electrònica de curs legal de la persona que ostenta la
Secretaria de la sessió dota de fefaència i efectes de Dret al document. Aquesta signatura
es  realitza  fent  ús  del  certificat  de  signatura  d'aquesta  persona.  En  el  cas  de  Plens
Municipals, la VideoActa la signa el Secretari o Secretària General de l'Ajuntament i en el
seu cas l'Alcaldia – Presidència.

D'acord amb l'anterior, la VideoActa és un document públic i oficial, rubricat i validat per la
persona titular de la Secretaria general, en la seua funció de fe pública. En conseqüència
s'han  de  guardar  totes  les  cauteles  respecte  del  seu  maneig  i  tractament,  sent
recomanable evitar la descàrrega total o parcial i la republicació tenint en compte que els
principis de transparència i publicitat se salvaguarden igualment amb el mer visionat de la
part audiovisual, la qual es troba a la disposició de totes les persones en el seu lloc oficial
sense límit de reproduccions. L'incompliment del deure de cautela previst en el present
article donarà lloc a responsabilitat en els casos en els quals el trànsit o redifusió de la
VideoActa perjudique la imatge o els interessos corporatius.

En el no previst, serà aplicable a les VideoActes el règim jurídic vigent en Actes.

Article 56. De la Presidència de l'acte.

L'alcalde, d'acord amb el que s'estableix per les normes de règim local i en qualitat de
president adoptarà les mesures adequades per a garantir la celebració de la sessió d'acord
amb els principis democràtics.

L'alcalde o alcaldessa vetlarà en la sessions públiques del Ple, pel manteniment de l'ordre
a la sala.

El públic assistent a les sessions no podrà intervindre ni efectuar manifestacions de grat o
desgrat. Tampoc es podran exhibir pancartes o cartells, ni proferir comentaris que afecten
el normal desenvolupament de la sessió.

A l'efecte del control del compliment del que es preveu en el paràgraf anterior, l'alcalde o
alcaldessa podrà adoptar les mesures que considere convenients, inclosos la d'ordenar
l'expulsió de la sala dels assistents que, per qualsevol causa, pertorben l'ordre o falten a
les bones maneres, pretenguen intervindre o es neguen a retirar les pancartes o cartells, si,
una vegada requerits a això no desistiren de la seua actitud.

De les incidències que es produïsquen, quan hagen donat lloc a l'adopció de mesures per
part de l'Alcaldia, es deixarà constància en l'acta de la sessió, a efectes, en el seu cas i en
funció de la seua gravetat, de deduir testimoniatge a l'efecte de que per l'Alcaldia, si ho
considera oportú, es passe el tant de culpa corresponent als òrgans judicials competents.

Article 57. Públic assistent.

la ciutadania podran acudir a les sessions públiques del Ple de l'Ajuntament.

El públic assistent al Ple podrà presentar preguntes dirigides a la Presidència, amb vint-i-
quatre hores d'antelació a l'inici  de la mateixa i per escrit, mitjançant registre d'entrada.
L'alcalde contestarà en finalitzar el Ple verbalment o informarà de la seua contestació per
escrit.
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Secció Segona: La Junta de Govern Local.

Article 58. Classes de sessions.

1. Les sessions de la Junta de Govern Local, també podran ser ordinàries, extraordinàries
o extraordinàries amb caràcter urgent en els mateixos termes que es preveu en la secció
anterior pel Ple i tindran lloc a la Casa Consistorial. No tindran caràcter públic.

2.  Les sessions ordinàries tindran lloc amb caràcter  setmanal,  respectant  en tot  cas la
periodicitat establida mitjançant acord plenari a l'inici del mandat, en el qual s'establiran a
més, les dates i hores concretes de celebració.

3.  Les  sessions  extraordinàries  i  les  urgents,  tindran  aquest  caràcter  quan  siguen
convocades per l'alcaldia.

Article  59.  Convocatòria  i  ordre  del  dia.  Quòrum  d'assistència  i  votació.
Desenvolupament de la sessió.

1. L'Alcaldia convocarà, per escrit, als regidors o les regidores membres de la Junta de
Govern Local, almenys amb dos dies hàbils d'antelació a la celebració de la sessió, no
computant-se a aquest efecte el dia de la convocatòria ni el dia de la sessió, a excepció
dels supòsits de sessions extraordinàries de caràcter urgent.

2. La convocatòria i l'ordre del dia es realitzarà en els termes previstos en la secció anterior
pel Ple, amb les especialitats següents:

No  es  requerirà  que  els  assumptes  hagen  sigut  dictaminats  per  les  comissions
informatives, a excepció que es tracte de competències delegades del Ple.

Tot l'ordre del dia té caràcter resolutiu, excepte la part de control i  el capítol de precs i
preguntes.

3. Per a la vàlida constitució de la Junta de Govern Local es requereix l'assistència de
l'alcalde o alcaldessa o d'aquell que legalment el substituïsca i d'un nombre de membres
que, juntament amb aquest, constituïsquen la majoria absoluta dels seus components, així
com l'assistència del secretari/a de la Corporació o funcionari/ en qui delegue.

Aquest  quòrum mínim es  mantindrà  durant  tota  la  sessió.  De  no  aconseguir-se  en  la
primera convocatòria, quedarà automàticament convocada una hora després en segona
convocatòria, podent-se constituir, en aquest cas, amb l'assistència de la tercera part dels
seus membres, en número no inferior a tres amb la presència de l'alcalde o alcaldessa i del
secretari o secretària o de les persones que legalment els substituïsquen.

4. Desenvolupament de la sessió.

L'Alcaldia dirigirà i ordenarà els debats, al seu arbitri, en el si de la Junta de Govern Local,
podent fins i tot requerir la presència d'altres membres de la Corporació o del personal al
servei de l'Ajuntament, a l'efecte d'informar en relació amb el seu àmbit d'actuació.

Els  acords  s'adoptaran  per  votació  ordinària  sense  perjudici  de  la  possibilitat  que,
mitjançant acord adoptat per la pròpia Corporació a proposta de l'alcalde o alcaldessa, es
puga acudir a qualsevol altre sistema de votació previst per l'Ordenament Jurídic.

Secció Tercera: Les Comissions Informatives.
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Article 60. Les Comissions Informatives.

1.Les Comissions Informatives tenen com a missió l'estudi, informe, consulta i posterior
dictamen dels assumptes que hagen de sotmetre's al Ple de la Corporació. Les comissions
informatives de caràcter permanent celebraran les seues sessions amb caràcter mensual,
en els dies i hores que establisca el seu president o presidenta.

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

2. Les convocatòries es realitzaran per escrit, o telemàticament amb la mateixa antelació
que per al Ple, comunicant-se a tots els membres de la Comissió i incorporant l'ordre del
dia dels assumptes a debatre.

Les  sessions  de  les  comissions  informatives  no  tenen  caràcter  públic  i  els  empleats
responsables dels serveis o unitats de l'Administració Municipal podran ser requerits pel
President de les mateixes per a assistir a les sessions, amb veu i sense vot, a fi d'informar
els assumptes que afecten els serveis dels quals foren responsables.

Per a la vàlida celebració de les seues sessions es requerirà la presència de la majoria
absoluta del nombre legal de membres, fins i tot el president o presidenta, en la primera
convocatòria,  quedant  convocada  la  segona  una  hora  després  si  no  s'aconsegueix  el
quòrum  inicial.  En  aquest  cas,  es  podrà  constituir  amb  l'assistència  del  president  o
presidenta i dos dels seus membres.

Els debats de les comissions informatives es dirigiran pel president o la presidenta i els
dictàmens s'aprovaran per la majoria simple dels seus membres i, en cas d'empat, amb el
vot de qualitat del seu president o presidenta, excepte quan s'establisca el sistema de vot
ponderat en el supòsit de fet previst en l'article 31.2 LMRLCV.

Els membres de la comissió podran formular vots particulars respecte de les propostes de
dictamen  que  se  sotmeten  a  la  seua  consideració.  Aquests  hauran  d'acompanyar  al
dictamen quan siga elevat al Ple.

Article 61. Règim específic de la Comissió Especial de Comptes.

La Comissió Especial de Comptes s'ha de reunir  necessàriament amb caràcter ordinari
abans del dia un de juny de cada any a l'efecte d'aprovació del compte general, sense
perjudici de la possibilitat de celebració amb anterioritat de les reunions preparatòries que
es consideren convenients.

Els  comptes  que  se  sotmeten  a  la  seua  consideració  han  d'anar  acompanyades  dels
justificants i antecedents corresponents, i han d'estar a la disposició dels seus membres
amb un mínim de 15 dies d'antelació a la sessió.

L'informe de la Comissió Especial de Comptes, amb els vots particulars que s'hagen pogut
produir i els comptes, han de ser objecte d'informació pública a l'efecte de reclamacions i
observacions, per un període de 20 dies hàbils abans de ser sotmesos a la consideració
del Ple.

Secció Quarta: Disposicions comunes.

Article 62. Formalització de les sessions d'òrgans col·legiats.

De les sessions del Ple, de la Junta de Govern Local i de les comissions informatives,

Ajuntament de Pego

      Plaça Ajuntament, 1, Pego.    03780 Alacant   Tfn. 965 570 011.   Fax: 965 572 583            



 
Ajuntament de Pego

s'estendrà acta pel/per la secretari/ària o qui legalment el substituïsca. En aquesta acta es
consignaran les dades exigides per la normativa aplicable.

El secretari/a transcriurà de forma sintetitzada les opinions dels diferents grups o membres
de la Corporació que hagueren intervingut i la incidència d'aquestes, de conformitat amb el
que s'estableix en el  ROF, art.  109,  apartat  g)  i  121 de la Llei  8/2010, de 23 de juny,
LMRLCV.

A l'efecte de l'aprovació de l'acta, es facilitarà als senyors regidors una còpia de l'acta de la
sessió.

De no celebrar-se la  sessió per falta de quòrum o qualsevol  altra raó,  el/la secretari/a
suplirà  l'acta amb una diligència estesa en la  convocatòria,  que es  transcriurà al  llibre
oficial.

Article 63. Llibre d'actes.

1. Les actes de les sessions dels òrgans col·legiats seran autoritzats per el/la secretari/a o
funcionari que legalment el/la substituïsca, amb el vistiplau de l'alcalde o alcaldessa, i es
transcriuran en els llibres d'actes, sense esmenes ni raspadures o salvant al final les que
involuntàriament es produïsquen.

2. Custòdia dels llibres. Els llibres d'actes del Ple i de la Junta de Govern Local quedaran
sota la custòdia del/la secretari/a i no podran eixir de les seues oficines en cap concepte, ni
tan sols a requeriment de l'autoritat judicial.

Article 64. Resolucions de l'Alcaldia.

Les resolucions de l'Alcaldia, dictades directament per aquesta o pels regidors o regidores
que actuen per delegació seua, es transcriuran a un llibre de resolucions confeccionat i
custodiat amb idèntics requisits als establits en els articles anteriors per als llibres d'actes.
Se signaran digitalment.

TÍTOL VI. DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Article 65. Comunitat veïnal

Totes les persones de la nostra comunitat veïnal són una peça clau en la vida social del
poble, en la nostra cultura, en el nostre desenvolupament, educació i en l'expressió de la
nostra identitat.

Artícle 66. Drets dels veïns.

L'Ajuntament de Pego reconeix el drets dels veïns:

1.  A expressar  lliurement  les  seues idees,  aqueixa llibertat  d'expressió contribueix  a la
pluralitat de les aspiracions socials del poble.

2.  A exercir  tots  i  cadascun dels  drets  que li  corresponen d'acord  amb la  Llei  8/2010
(LMRLCV) i altra normativa aplicable, en concret, els següents:

a) De petició, manifestat per escrit, en els termes previstos per la legislació sobre règim
jurídic i procediment administratiu comú.
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b) Qualsevol altre dret reconegut per l'Ordenament Jurídic.

c) A dirigir-se, per escrit, a l'Ajuntament, a través de l'alcalde o alcaldessa i dels regidors o
regidores delegats/as, per a sol·licitar aclariments o actuacions municipals.

d)  A accedir  a  la  informació  i  documentació  municipal,  en  els  termes  previstos  en  la
legislació vigent.

e) A sol·licitar la consulta popular en els termes establits en aquest reglament.

f) A utilitzar els serveis públics municipals, segons la seua naturalesa.

g)  A  contribuir,  mitjançant  prestacions  econòmiques  o  personals,  a  l'exercici  de  les
competències municipals, en els termes previstos en la Llei.

h) A exigir la prestació i en el seu cas, l'establiment dels serveis públics locals de caràcter
obligatori.

i) Els drets que, en relació amb el procediment, estan establits en la llei.

j) A triar la llengua cooficial en què s'han de tramitar els procediments en els quals tinguen
la condició d'interessats en els termes previst per les lleis.

k) Qualsevol altre dret reconegut per l'Ordenament Jurídic.

Article 67. L'Oficina d'Atenció al Ciutadà

A l'efecte de facilitar  l'exercici  dels  drets  previstos en l'article  anterior,  en l'organització
municipal  existeix  una  oficina  d'atenció  al  ciutadà  que  servirà  de  canal  de  totes  les
peticions, reclamacions i iniciatives que la ciutadania dirigisquen a aquesta administració.

Aquesta oficina tindrà com a missió el facilitar a tots els veïns que ho demanen, informació
sobre els requisits i documents que presenten i els llits procedimentals que s'han de seguir,
en relació amb les sol·licituds que desitgen realitzar a l'Ajuntament.

Article 68. La consulta popular.

L'Ajuntament  convocarà  consulta  popular  sobre  assumptes  de  competència  municipal
d'especial  importància  per  als  interessos dels  veïns,  d'acord  amb el  que prevegen els
articles 71 i següents de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, 159 a 161 i art.
141.2 LMRLV i, en tot cas, respecte al que disposa la Llei orgànica 2/1980, reguladora de
les diferents modalitats de referèndum.

Els requisits perquè la ciutadania puguen sol·licitar la realització d'una consulta popular i el
procediment a seguir es regularan per la legislació abans esmentada.

Article 69. De la iniciativa popular.

Podran exercir la iniciativa popular els veïns que gaudisquen del dret de sufragi actiu en les
eleccions  municipals,  presentant  propostes  d'acords  o  actuacions  o  projectes  de
reglaments en matèries de la competència municipal, de conformitat amb el que s'estableix
en l'Art. 70 bis de la LRBRL.

Article 70. De la informació i opinió de la població.

L'Ajuntament  informarà  la  població  de  la  seua  gestió  a  través  de  quants  mitjans  es
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consideren  necessaris.  Al  mateix  temps,  recollirà  l'opinió  dels  seus  veïns  i  les  seues
entitats, mitjançant campanyes d'informació, debats, assemblees, reunions, consultes en
línia, enquestes i sondejos d'opinió.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Els preceptes d'aquest reglament que, per sistemàtica legislativa, incorporen aspectes de
la legislació bàsica de l'Estat o de la legislació autonòmica i aquells en els quals es facen
remissions a preceptes d'aquestes, s'entenen automàticament modificats i/o substituïts, en
el moment en què es produïsca la revisió o modificació d'aquesta legislació, excepte que
resulten compatibles o permeten una interpretació harmònica amb les noves previsions
legislatives.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest reglament, que consta de 70 articles, una disposició addicional, i una final, entrarà
en vigor una vegada aprovat definitivament per l'Ajuntament i publicat el seu text íntegre en
el Butlletí Oficial de la Província, quan haja transcorregut el termini que preveu l'article 65.2
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
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