MODIFICACIONS EFECTUADES AL REGLAMENT ORGÀNIC
MUNICIPAL, APROVADES PEL PLE DE 27 DE SETEMBRE DE
2007 I QUE ENTREN EN VIGOR EL DIA 22 DE DESEMBRE
SEGÜENT:

MODIFICACIONS EFECTUADES AL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL,
APROVADES PEL PLE DE 27 DE SETEMBRE DE 2007 I QUE ENTREN EN
VIGOR EL DIA 22 DE DESEMBRE SEGÜENT:
•

Article 50:

Afegir un últim paràgraf amb el text següent:
“El regim previst en aquest article serà d’aplicació al personal a que es refereix
el número 2 de la Disposició Addicional Quinzena de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local.”
•

Article 51:

Afegir un últim paràgraf amb el text següent:
“També s’haurà de fer constar en aquesta declaració, la participació en
Societats de tot tipus, amb informació de les Societats per elles participades i
de les liquidacions dels Impostos de la Renda de les Persones Físiques, del
Patrimoni i, en el seu cas, de Societats.”
•

Article 52:

Suprimir el segon paràgraf, que diu el següent:
“No obstant això, quan algun Regidor o Regidora consideri, en virtut del seu
càrrec, amenaçada la seva seguretat personal o la dels seus bens o negocis,
la dels seus familiars, socis, empleats, o persones amb les quals tingués
relació econòmica o professional, podrà realitzar aquesta declaració davant
el Secretari/a General de la Diputació. En aquest cas hauran d’aportar al
Secretari/a General de l’Ajuntament, dins dels terminis establerts a l’article
anterior, una certificació simple i succinta acreditativa d’haver complimentat
la seva declaració per aquest procediment, expedida pel Secretari/a General
de la Diputació.”
•

Article 54:

El primer paràgraf restarà redactat en els termes següents:

“El Registre de béns patrimonials i el de causes de possible incompatibilitat i
activitats susceptibles de generar ingressos econòmics, tindrà caràcter públic i
podrà ser consultat per qualsevol ciutadà, major d’edat, empadronat en aquest
municipi, prèvia sol·licitud efectuada a l’efecte, a través del Registre General de
l’Ajuntament, que haurà de ser resolta per l’Alcaldia en un termini màxim de 5
dies hàbils, entenent-se atorgada l’autorització per silenci administratiu, si dintre
dels 10 dies hàbils següents a la finalització del termini, no es notifica res al
sol·licitant.”
•

Article 72 1.3

Aquest paràgraf restarà redactat en els termes següents:

“L’aprovació inicial del planejament general i l’aprovació que posi fi a la
tramitació municipal dels plans i demés instruments d’ordenació previstos en la
legislació urbanística, així com els convenis que tinguin per objecte l’alteració
de qualsevol dels esmentats instruments.”
•

Article 72.1 (Paràgrafs 11, 12 i 13)

Aquests paràgrafs restaran redactats en els termes següents:
“11. Les alienacions patrimonials, incloses les efectuades mitjançant permuta
de béns immobles, quan el seu valor superi el 20% dels recursos ordinaris del
pressupost .
12. Aquelles altres que hagin de correspondre al Ple per exigir la seva
aprovació una majoria especial.
13. Pertany, igualment al Ple, la votació sobre la moció de censura a
l’Alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada per ell, que es regeix pel
que disposa la legislació electoral general.”
•

Article 72. 2.7:

Aquest paràgraf restarà redactat en el termes següents:
“Les alienacions patrimonials quan el seu valor superi el 10% dels recursos
ordinaris del pressupost i no excedeixin del 20%, i les permutes de béns
immobles, el valor de les quals no superi el 20% d’aquests recursos
pressupostaris.”

•

Article 85:

Aquest article restarà redactat en els termes següents:

“En cada mandat corporatiu es podran constituir tants grups polítics municipals,
com llistes electorals hagin obtingut una representació municipal, sense que un
mateix Regidor o Regidora pugui formar part de més d’un grup polític, ni
aquests puguin estar formats per Regidors o Regidores de diferent llista
electoral, excepte que es tracti del grup mixt.
No obstant això, els Regidors i Regidores que durant el seu mandat deixin de
pertànyer a la candidatura en la que varen concórrer al procés electoral,
quedaran automàticament en la situació de Regidors o Regidores no adscrits,
amb els drets i deures individuals que es regulen en el present Reglament,
excepte quan es tracti de candidatures presentades amb la fórmula de coalició
electoral i algun dels partits polítics que la integren decideixi abandonar-la.
En aquest últim supòsit les candidatures que abandonin la coalició podran
constituir grup propi.”
•

Article 86:

Aquest article restarà redactat en els termes següent:

“Els grups polítics municipals es constituiran mitjançant un escrit individual
dirigit a l’Alcalde o Alcaldessa, signat per cada Regidor i Regidora, que es
presentarà en el Registre General de l’Ajuntament dintre dels cinc dies hàbils
següents a la constitució de la Corporació.
En l’esmentat escrit es farà constar el grup municipal al qual desitja d'ésser
adscrit i els Regidors o Regidores als quals designa com Portaveu titular i
suplent d'aquest, d’entre els membres de la llista.
En el cas que no hi hagi consens en la designació de Portaveu titular i suplent
del Grup entre tots els Regidors i Regidores que el composin, s'entendran
anomenats els Regidors o Regidores designats per la majoria del grup que
hagin obtingut la majoria.

En el supòsit que els Regidors anomenats no s'hagin integrat al Grup, l'Alcaldia
posarà aquesta circumstància en coneixement dels membres del Grup i del
Regidor o Regidora designat, atorgant-los un termini de 5 dies per designar un
altre Portaveu o perquè el designat s'incorpori al Grup.
Tant la seva denominació, com els seus membres, com el seu portaveu, podran
ser variats al llarg del mandat, mitjançant nous escrits en els que es compleixin
idèntics requisits i procediment.
Els membres de la Corporació que adquireixin la seva condició amb
posterioritat a la sessió constitutiva de l’Ajuntament, podran incorporar-se al
Grup corresponent a la seva llista electoral, mitjançant escrit dirigit a l’Alcaldia,
que es presentarà en el Registre General dintre dels cinc dies hàbils següents a
la pressa de possessió del seu càrrec. En el seu defecte, i fins que no realitzin
una opció diferent, quedaran en la situació de Regidors o Regidores no
adscrits.
De la constitució i composició dels grups polítics i de les seves modificacions
s’haurà de donar compte al Ple, per part de l’Alcaldia, en la primera sessió que
tingui lloc, a efectes purament informatius, donada l’autonomia de que
gaudeixen aquests en quant al seu funcionament intern, no donant lloc aquesta
presa de coneixement per part del Ple, a cap acte administratiu.
Solament en el supòsit que els escrits de constitució i composició dels grups
polítics i els de les seves modificacions, vulneressin el previst en aquest
Reglament, o en la legislació de directa aplicació, el Ple podrà adoptar el
corresponent acord, rebutjant aquells extrems que resultin incompatibles amb
ells, donant així lloc a un acte administratiu susceptible de ser impugnat davant
la Jurisdicció contenciosa administrativa.”
•

Article 87:

Aquest article restarà redactat en els termes següents:
“Article 87.- Règim jurídic dels regidors i regidores no adscrits
Els regidors i/o regidores no adscrits tindran els drets i deures individuals que
es regulen en el present Reglament.”
•

Article 92.1:

Aquest paràgraf 1 quedarà redactat en els termes següents:

“ 1. Les previstes al paràgraf segon de l’article 79, al penúltim paràgraf de
l'article 115 i al últim paràgraf de l’article 133 d’aquest Reglament.”

•

Article 139

Afegir, entre l’actual paràgraf vuitè i novè, el paràgraf següent:

“No obstant, en els mandats en els que les Comissions Informatives es
constitueixen amb el mateix número de membres de tots els Grups Polítics
Municipals, amb independència de la seva representativitat, es substituirà el
quòrum de majoria simple pel sistema de vot ponderat.”
•

Article 172. 15 i 16:

Afegir un nou paràgraf amb el número 15 i passar el 15 actual a número 16,
restant redactats en els termes següents::

“15. Publicar per mitjans telemàtics el contingut actualitzat dels instruments
d’ordenació territorial i urbanístics en vigor, els anuncis d’informació pública o
de qualsevol altre acte de tramitació de caràcter rellevant.
16. Qualsevol altre mitjà que es consideri convenient.”
•

Article 175 (Primer paràgraf):

Donar nova redacció al primer paràgraf d’aquest article, que restarà redactat en
els termes següents:

“A més del que es disposa als articles anteriors, l’Ajuntament facilitarà a tots els
ciutadans l’accés directe als Llibres oficials d’actes del Ple, de la Junta de
Govern Local i dels de Resolucions de l’Alcaldia, als llibres d’actes i
resolucions dels seus Organismes Autònoms i Entitats Públiques Empresarials,
als Reglaments, Ordenances i normes municipals, i tindrà a la disposició dels
que ho sol·licitin, còpies complertes dels plans urbanístics, dels instruments que
els executin i dels convenis urbanístics.”

