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REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL. 

 

Del Ple 

 

Article 1. Objecte. 

1. Aquest Reglament té per objecte determinar el règim de funcionament 

del Ple de l'Ajuntament de Pedreguer. Les seues disposicions tindran 

caràcter preferent sempre que no contradiguen altres de rang superior. 

Article 2. Lloc de les sessions. 

1. Les sessions plenàries de l'Ajuntament de Pedreguer es realitzaran a la 

Sala de Sessions de la Casa Consistorial. Per supòsits de força major, 

l'alcalde, escoltada la Junta de Portaveus, podrà determinar el canvi 

d'ubicació a un lloc diferent. 

D'aquesta circumstància, que serà reflectida en l'acta, es donarà publicitat. 

Article 3. Col·locació dels grups municipals. 

1. Els membres de la Corporació prendran seient a la Sala de sessions 

units al seu grup. L'ordre de col·locació es determinarà pel President, 

escoltats els portaveus, i tenint preferència el grup format per la llista que ha 

obtingut major nombre de vots. La col·locació dels membres tendirà a 

facilitar l'emissió i el recompte dels vots. 

Article 4. Tipus de sessions. 

1. Les sessions del Ple poden ser de tres tipus: 

A) Ordinàries 

B) Extraordinàries 

C) Extraordinàries de caràcter urgent 

2. Són sessions ordinàries aquelles la periodicitat de les quals està 

establerta per acord del propi Ple adoptat en sessió extraordinària que s'ha 

de convocar dins dels 30 dies següents a la sessió constitutiva de la 

corporació. L'acord tindrà caràcter flexible en cas de coincidir amb algun 

esdeveniment que per la seua importància requeresca la presència d'un 

nombre important de membres de la corporació. 

3. Són sessions extraordinàries les convocades amb aquest caràcter per 

l'Alcalde o a sol·licitud de la quarta part almenys del nombre legal de 
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membres de la corporació. Sense que cap regidor puga sol·licitar-ne més de 

tres anualment. 

Tal sol·licitud s'ha de fer per escrit en què es raonen les qüestions que la 

motiven. 

4. La convocatòria de sessió extraordinària a instàncies dels membres de 

la corporació no podrà demorar per més de 15 dies hàbils des que fora 

sol·licitada, no podent incorporar-se l'assumpte a l'ordre del dia d'un ple 

ordinari o extraordinari amb més assumptes si no ho autoritzen 

expressament els sol·licitants de la convocatòria. 

Si el president no convoca el ple dins el termini assenyalat, quedarà 

automàticament convocat per al desè dia hàbil següent al de la finalització 

del dit termini, a les 22.00 hores. 

5. Són extraordinàries i urgents les sessions convocades pel president 

quan la urgència de l'assumpte o assumptes a tractar no permeta convocar 

la sessió amb una antelació mínima de dos dies hàbils. En aquest cas s'ha 

d'incloure com a primer punt de l'ordre del dia el pronunciament del Ple 

sobre la urgència de la convocatòria, que haurà de ser aprovada per majoria 

simple dels seus membres. 

Article 5. Unitat d'acte. 

1. Tota sessió haurà de respectar el principi d'unitat d'acte i es procurarà 

que acabe el mateix dia del seu començament. 

2. Exceptuant circumstàncies excepcionals, la sessió s'aixecarà a les 24.00 

hores, llevat que no hagués conclòs el debat o votació del punt de l'ordre del 

dia que s'estiga examinant. 

3. Els assumptes no debatuts s'inclouran en l'ordre del dia de la següent 

sessió ordinària excepte indicació expressa en contra del grup proponent. 

Article 6. Publicitat de les sessions. 

1. Les sessions del Ple seran públiques, però podrà ser secret el debat i la 

votació d'aquells assumptes que puguen afectar el dret recollit en l'article 

18.1 de la constitució quan així s'acorde per majoria absoluta. 

2. Els representants dels mitjans de comunicació han de tenir garantit 

l'accés i l'espai per desenvolupar la seua tasca en les degudes condicions. 

3. Durant els debats, el públic assistent a les sessions no podrà intervenir-

hi ni tampoc es permetran manifestacions de grat o reprovació, ni utilitzar 

veus o instruments ofensius o que distreguen l'atenció dels intervinents en el 

debat, podent el President en cas extrem, ordenar el desallotjament del 

públic assistent a la sessió. Sense perjuí d'això, una vegada alçada la 

sessió, s‟estableix un torn de consultes pel públic assistent sobre temes 

concrets d‟interès municipal. 
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Article 7. Convocatòria. 

1. Les sessions plenàries seran convocades per l'alcalde almenys amb dos 

dies hàbils d'antelació a la data prevista per a la seua celebració, llevat de 

les extraordinàries i urgents. 

La convocatòria contindrà la data, hora i lloc de celebració, així com el 

corresponent ordre del dia. 

2. La documentació íntegra dels assumptes inclosos en l'ordre del dia 

haurà de figurar a disposició dels regidors des del dia de la convocatòria a la 

secretaria general de l'Ajuntament. Independentment d‟això, s‟intentarà 

facilitar a la corporació a través de mitjans telemàtics la major part d‟aquesta 

documentació. 

3. La convocatòria serà tramesa als regidors, emprant mitjans telemàtics 

per a les notificacions. 

4. Es traslladarà la convocatòria de les sessions plenàries als mitjans de 

comunicació locals per al seu oportú seguiment. Així mateix, es publicarà a 

la web municipal. 

Article 8. Ordre del dia. 

1. L'ordre del dia de les sessions l'elaborarà el President assistit pel 

secretari general de l'ajuntament. 

Podrà consultar així mateix a la Junta de Portaveus per determinar la 

inclusió de les propostes dels grups polítics. 

A més, s‟inclouran a l‟ordre del dia aquelles propostes i mocions presentades 

amb 10 dies naturals d‟antelació a la data del Ple ordinari. 

2. Quan un grup polític no vulga que alguna de les seues propostes 

dictaminada per les comissions informatives, o pendent de debat, siga 

inclosa en l'ordre del dia del Ple ordinari, ha de comunicar-ho al president 

amb anterioritat a l'elaboració d'aquest. 

3. L'ordre del dia del Ple ordinari contindrà un màxim de tres mocions per 

cada grup municipal; l'ordre de debat d‟aquestes serà intercalat començant 

pel grup amb major representació. 

El president podrà no incloure en l'ordre del dia del Ple aquelles propostes 

en la redacció de les quals hi haja expressions que siguen insultants per a 

les persones o les institucions i contràries a l'obligació de guardar cortesia en 

l'exercici del càrrec. 

4. Llevat el cas de reconeguda urgència que haurà de ser motivada i 

ratificada per majoria absoluta, en les sessions ordinàries no es tractaran 

més assumptes que els continguts en l'ordre del dia. 

En les sessions extraordinàries no es tractaran altres assumptes que els 

inclosos en l'ordre del dia. 
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5. El president podrà en qualsevol moment, a iniciativa pròpia o de 

qualsevol grup polític fer un recés en la sessió pel temps que considere 

necessari. 

Llevat de circumstàncies excepcionals, s'estableix un únic recés per al 

descans dels membres de la Corporació per temps màxim de 30 minuts. 

6. No es podran incloure en l'ordre del dia del Ple mocions amb un 

contingut essencialment idèntic a altres debatudes en el mateix any, tret que 

hagen canviat substancialment les circumstàncies que les van motivar. 

Article 9. Debats. 

1. Correspon al president del Ple dirigir els debats i mantenir l'ordre en els 

mateixos conforme a les normes d'aquest reglament. 

2. Els assumptes es debatran per l'ordre que estiga establert en la 

convocatòria. No obstant el President podrà, oïda la Junta de Portaveus i per 

causa justificada, alterar l'ordre dels temes. 

3. Les sessions començaran preguntant el President si algun membre de la 

corporació vol formular observacions a les actes. Si les hagués es debatran i 

decidiran les rectificacions que procedesca. 

4. La consideració de cada punt inclòs en l'ordre del dia començarà amb la 

lectura del dictamen de la qüestió que se sotmet a Ple. 

A sol·licitud de qualsevol grup, es podrà també donar lectura a aquelles parts 

de l'expedient que es considere oportú per a una major comprensió. 

Després de la lectura, si cap grup sol·licita l'ús de la paraula es passarà 

directament a la votació. 

5. Si es promou debat, les intervencions s'ordenaran conforme a les 

regles següents: 

A) Només es pot fer ús de la paraula prèvia autorització del President. 

B) El debat s'iniciarà amb una exposició de la proposta a càrrec de 

qualsevol membre del grup municipal que la subscriga, si així ho 

desitja i sense límit de duració. 

C) A continuació els altres grups municipals, començant pel que tinga 

menys regidors, consumiran un primer torn en el qual les 

intervencions tindran la mateixa durada màxima, 5 minuts. 

D) Si ho sol·licita algun grup, s'obrirà un segon torn de rèplica, amb el 

mateix ordre que el primer, en què les intervencions no podran 

excedir de 3 minuts. 

E) Finalment el proponent, si ho desitja, podrà tancar el debat amb 

una intervenció màxima d‟altres 3 minuts. 

F) En els plens extraordinaris l'ordenació del debat serà la mateixa que 

en els plens ordinaris, amb l'excepció de Plens d'especial 

importància en els quals la Junta de Portaveus podrà pactar una 

altra forma de desenvolupament del debat. 
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Article 10. Cridada a l'ordre. 

1. El president pot cridar a l'ordre a qualsevol membre de la corporació 

que: 

A) Proferesca paraules o conceptes ofensius al decòrum de la 

corporació o dels seus membres, de les institucions públiques o de 

qualsevol altra entitat. 

B) Produesca interrupcions o altere l'ordre de les sessions. 

C) Pretenga fer ús de la paraula sense que li haja estat concedida o 

quan li haja estat retirada. 

2. Després de tres crides a l'ordre en la mateixa sessió, amb advertència 

en la segona de les conseqüències de la tercera crida, el president podrà 

ordenar que abandonen la Sala de Sessions, adoptant les mesures que 

considere oportunes per fer efectiva l'expulsió. 

3. En el cas que algun membre de la corporació s'haja d'abstenir de 

participar en la deliberació o votació d'un assumpte, haurà d'abandonar la 

Sala de Sessions mentre se celebre el debat. 

Article 11. Qüestió d'ordre. 

1. Els membres de la corporació podran en qualsevol moment del debat 

demanar la paraula per a substanciar una qüestió d'ordre, invocant a l'efecte 

la norma de procediment l'aplicació de la qual es reclama. El president 

resoldrà sense que puga entaular-se per aquest motiu cap debat. 

Article 12. Assessorament tècnic. 

1. El secretari-interventor podrà intervenir quan fóra requerit pel president 

per raons d'assessorament tècnic o aclariment de conceptes. 

Article 13. Esmenes. 

1. Les esmenes podran ser de supressió, de modificació, d'addició i 

transaccionals. 

2. Sempre que siga possible, les esmenes s'han de presentar en Junta de 

Portaveus (si se‟n celebra abans de la sessió del Ple Ordinari), en les 

comissions informatives anteriors al Ple o lliurar-se als portaveus dels grups 

municipals amb antelació a la celebració del Ple. 

3. Únicament s'admetran esmenes "in voce" quan siguen transaccionals o 

tinguen la finalitat d'esmenar errors materials, incorreccions tècniques o 

simples omissions. 

4. La presentació d'esmenes no alterarà l'ordre de les intervencions, que 

començaran en tot cas pel grup proponent. 

Article 14. Votacions. 
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1. Finalitzat el debat sobre un assumpte es procedirà a la seva votació. 

2. El vot dels Regidors és personal i indelegable. 

3. Abans de començar la votació, l'alcalde o president plantejarà clara i 

concisament els termes de la mateixa i la manera d'emetre el vot. 

4. Un cop iniciada la votació no es pot interrompre per cap motiu i durant el 

seu desenvolupament el president no concedirà l'ús de paraula i cap 

membre corporatiu podrà entrar a la sala de Sessions o abandonar-la. 

5. Acabada la votació ordinària l'alcalde o president declararà el que s'ha 

acordat. Conclosa la votació nominal, el secretari computarà els sufragis i 

anunciarà en veu alta el resultat, en vista del qual el president proclamarà 

l'acord adoptat. 

6. Les votacions poden ser ordinàries, nominals i secretes. 

Són ordinàries les que es manifesten per signes convencionals 

d'assentiment, dissentiment o abstenció. 

Les nominals es realitzaran mitjançant crida per ordre alfabètic i en últim lloc 

el president. Cada membre de la corporació respondrà "si", "no" o 

"m'abstinc". 

Són secretes les votacions que es realitzen per papereta que cada membre 

de la corporació va dipositant en una urna. 

El sistema normal de votació serà la votació ordinària. 

La votació nominal requerirà la sol·licitud d'un grup municipal i aprovació pel 

Ple per majoria simple. 

La votació secreta només podrà utilitzar-se per a l'elecció o substitució de 

persones i així siga acordat pel Ple. En tot cas serà la votació emprada en 

l‟elecció d‟Alcalde o Alcaldessa. 

Article 15. Explicació de vot. 

1. Proclamat l'acord, els grups municipals que no hagen intervingut en el 

debat o que després d'aquest hagueren canviat el sentit del seu vot podran 

sol·licitar un torn d'explicació de vot. 

En aquest torn s'haurà d'ajustar a fonamentar les raons del canvi del vot per 

un temps no superior a un minut. 

Article 16. Urgències. 

1. En les sessions ordinàries, conclòs l'examen dels assumptes inclosos en 

l'ordre del dia i abans de passar al torn de precs i preguntes, el president 

preguntarà si algun grup desitja sotmetre a la consideració del Ple, per raons 

d'urgència, algun assumpte no comprès en l'ordre del dia. 

Si així fos, el portaveu del grup proponent justificarà la urgència i el Ple 

votarà sobre la procedència del debat. Aquesta urgència ha de ser votada 

per majoria absoluta. 
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Article 17. Retirada de l'ordre del dia. 

1. Qualsevol regidor podrà demanar durant el debat la retirada d'un punt de 

l'ordre del dia als efectes que s'hi incorporen documents o informes, i també 

que l'expedient quede sobre la taula ajornant la seua discussió per a la 

següent sessió. En ambdós casos la petició serà votada després d'acabar el 

debat i abans de procedir a la votació sense entrar en el fons de l'assumpte. 

Article 18. Preguntes. 

1. Els regidors podran formular preguntes de resposta oral en el Ple 

dirigides a l'equip de Govern. 

Com a norma general, les preguntes s'han de presentar per escrit que 

continga la formulació de la qüestió. 

2. L'equip de Govern està obligat a contestar totes les preguntes que 

s'hagen presentat setanta-dos hores abans, com a mínim, de l‟inici de la 

sessió, i seran contestades durant aquesta, llevat que el destinatari demane 

el seu ajornament per a la sessió següent. 

3. També podran formular-se preguntes per a respondre per escrit. En 

aquest cas, han de ser contestades en el termini màxim d‟un mes, i 

posteriorment informar al Ple en la primera sessió que realitze. 

4. Així mateix, podran formular-se preguntes oralment en el propi Ple. En 

aquest cas l'equip de Govern no està obligat a contestar en la sessió, podent 

fer-ho per escrit o en el Ple següent. 

5. El president pot no admetre la formulació de preguntes en els següents 

supòsits: 

A) Si es refereixen a àmbits de competència aliens a l'Ajuntament. 

B) Les que siguen d'exclusiu interès personal de qui les formula o de 

persones singularitzades. 

C) Les preguntes en els antecedents o en la formulació de les quals es 

proferesquen paraules o s'aboquen conceptes contraris a les regles 

de cortesia. 

D) Les que siguen reiteratives d'una altra pregunta de resposta oral 

substanciada en Plens anteriors. 

6. Les preguntes se substanciaran amb la formulació d'aquestes i la 

resposta de l'alcalde o regidor de l'àrea. Es podrà produir una segona 

intervenció per a aclarir algun aspecte, però en cap cas es podrà entaular 

debat sobre aquestes. 

Article 19.Al·lusions personals. 

1. S'entén per al·lusions aquelles manifestacions realitzades en el debat 

que impliquen judicis de valor o apreciacions subjectives que afecten el 

decòrum, la conducta o la dignitat d'un membre de la Corporació. 
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2. Els regidors que es consideren al·ludits en alguna de les intervencions 

podran sol·licitar de l'alcalde un torn d'al·lusions, que es limitarà a respondre 

a les manifestacions abocades i la duració màxima serà de tres minuts, 

sense que puga utilitzar-se per debatre sobre el fons de l'assumpte. L'alcalde 

resoldrà de pla sobre la concessió del torn d'al·lusions sol·licitat. 

3. El Portaveu d'un grup polític municipal podrà sol·licitar el torn d'al·lusions 

quan les manifestacions abocades es referisquen al grup o a la formació 

política a què pertanya. 

Article 20. Declaracions Institucionals. 

1. El Ple pot aprovar declaracions institucionals sobre qüestions d'interès 

general. Aquestes declaracions s'hauran de presentar a les comissions 

informatives anteriors al Ple, excepte raons d'oportunitat que s'han de 

considerar a la Junta de Portaveus, i s'inclouran en l'ordre del dia. 
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