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REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL 

  
TÍTOL PRELIMINAR 
 
Article 1 
 
L’organització i funcionament dels òrgans de govern de l’Ajuntament de Corbera es 
regirà pel que disposa la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local, en la seua nova redacció donada per Llei 57/2003, de 16 de desembre, de 
Mesures per a la Modernització del Govern Local; pel Reial Decret Legislatiu 781/86, de 
18 d’abril, del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local; per 
les normes amb rang de llei que puga dictar la Comunitat Valenciana i pel que disposa 
aquest reglament. Supletòriament caldrà ajustar-se allò disposat en el Reial Decret 
2.568/86, de 28 novembre, del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals (de manera que s’aplicarà el que disposa aquest 
reglament en tot allò que no regule el Reglament Orgànic Municipal i que tinga 
regulació específica en el Reial Decret 2.568/86). En tot cas es tindrà en compte el que 
disposa la Constitució Espanyola i les lleis sectorials aplicables segons els casos. 
 
Article 2 
 
El present reglament es dicta basant-se en el que disposa l’article 4.1 de la Llei 7/85, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, de 2 d’abril de 1985, en quan reconeix la 
potestat d’autoorganització, connectat amb l’article 137 de la Constitució Espanyola, de 
27 de desembre de 1978, en la mesura que atorga als municipis autonomia garantida 
institucionalment i amb l’article 6.1 de la Carta Europea de l’Autonomia Local, de 15 
d’octubre de 1985, ratificada per Espanya el 20 de gener de 1988. 
 
Article 3 
 
L’objecte d’aquest reglament és la regulació del règim organitzatiu i de funcionament 
dels òrgans municipals en tot allò no recollit per la legislació aplicable, comprenent, 
també, matèries referents a l’estatut dels membres electes. 
 
Article 4 
 
La facultat d’interpretar aquest reglament la té el ple de la Corporació. 
 
TÍTOL PRIMER. MANDAT CORPORATIU 
 
Article 5 
 
El mandat dels regidors és de quatre anys, segons estableix la legislació electoral. Una 
vegada finalitzat el seu mandat es produirà l’ «administració ordinària», període en el 
qual els membres de la Corporació continuaran les seues funcions en règim de 
cessantia, podent l’alcalde, el ple i els seus delegats adoptar resolucions i acords 
d’administració ordinària. L’administració ordinària és aquella en què es resolen 
assumptes en què hi ha un dret preestablert dels ciutadans a la seua contestació i 
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atorgament, i aquells assumptes que s’hagueren iniciat durant el mandat corporatiu i 
pel compliment dels terminis corresponga a la Corporació cessant la seua resolució. No 
es considera administració ordinària i, per tant, no podran adoptar-se durant aquest 
període acords referents a: 
 
- Aprovació del pressupost municipal o les seues modificacions. 
- Expedients de contractació d’obres o serveis que amb independència de la seua 
quantia i, al no estar previstos, requerisquen la corresponent modificació 
pressupostària. 
- Aprovació de qualsevol tipus d'ordenances i reglaments encara que es requerisca 
majoria simple per a la seua aprovació. 
- Aprovació de bases per a la selecció de personal, llevat que ja s’haguera iniciat el 
procediment de selecció. 
- Aprovació d’instruments de planejament ni de gestió urbanística a què es refereixen 
els articles 21.1.j) i 22.2.c) de la Llei 7/1985. 
 
En el període d’administració ordinària no se celebraran plens municipals a excepció 
d’aquells casos d’urgència, que, degudament motivada, siga necessari la seua 
celebració. En tot cas no es podran adoptar acords que requerisquen una majoria 
qualificada. 
 
TÍTOL II. ÒRGANS DEL GOVERN MUNICIPAL 
 
Article 6 
 
Són òrgans d’existència obligatòria en l’Ajuntament de Corbera segons l’assenyalat en 
l’article 20.1.a), c) i e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local: 
 
- L’alcalde.  
- Els tinents d’alcalde.  
- El ple de l’Ajuntament. 
- La Comissió Especial de Comptes. 
- La Comissió Informativa Permanent, de caràcter general prèvia al ple. 
 
Article 7 
 
L’Ajuntament podrà acordar la creació d’altres òrgans que seran complementaris de 
l’Ajuntament de Corbera segons el que estableix l’article 20. 1 i 3 de la Llei 7/1985, de 2 
abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, podent ser entre altres: 
 
- Les comissions informatives. 
- La Junta de Portaveus. 
- Grups municipals. 
 
Article 8 
 
Per al major encert i eficàcia de l’actuació municipal es podran crear, a més d’aquests, 
altres òrgans col·legiats complementaris, tenint tots ells les peculiaritats següents: 
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- Caldrà mantenir la proporcionalitat del ple en la seua composició. 
- Correspon al Ple de l’Ajuntament la seua creació. 
- Cada òrgan podrà tindre el seu propi reglament o, si no n’hi ha, es regiran per allò que 
s’ha establert en aquest. 
- L’alcalde serà el president nat de cada un sense perjuí de la delegació efectiva de la 
presidència en qualsevol regidor de l’Ajuntament.  
- Les decisions s’adoptaran per majoria simple. 
- En tot cas no tindran atribucions resolutives. 
 
Capítol I. Dels òrgans necessaris 
 
Article 9. L’alcalde 
 
L’alcalde és el president de la Corporació Municipal i cap de l’Administració Municipal i 
ostenta les següents atribucions, de conformitat amb el que disposa l’article 21.1 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i 41 del Reial Decret 
2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals: 
 
a) Dirigir El Govern i l’Administració Municipal. 
b) Representar a l’Ajuntament. 
c) Convocar i presidir les sessions del ple, excepte els supòsits previstos en esta llei i 
en la legislació electoral general, de la Junta de Govern Local i de qualssevol altres 
òrgans municipals quan així s’establisca en disposició legal o reglamentària i decidir els 
empats amb vot de qualitat. 
d) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals. 
e) Dictar bans. 
f) El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat, 
disposar despeses dins dels límits de la seua competència, concertar operacions de 
crèdit, excloent-ne les previstes en l’article 158.5 de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, sempre que aquelles estiguen previstes 
en el pressupost i el seu import acumulat dins de cada exercici econòmic no supere el 
10 per 100 dels seus recursos ordinaris, excepte les de Tresoreria, que li 
correspondran quan l’importa acumulat de les operacions vives en cada moment no 
supere el 15 per 100 dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior, ordenar 
pagaments i retre comptes; tot això de conformitat amb el que disposa la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 
g) Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats 
pel ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als 
concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries 
que no siguen fixes i periòdiques. 
h) Exercir la direcció superior de tot el personal i acordar el seu nomenament i 
sancions, inclosa la separació del servei dels funcionaris de la Corporació i 
l’acomiadament del personal laboral, donant compte al ple, en estos dos últims casos, 
en la primera sessió que celebre. Esta atribució s’entendrà sense perjuí del que 
disposa l’article 99.1 i 3 d’aquesta llei. 
i) Exercir la direcció de la Policia Municipal. 
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j) Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del 
planejament general no expressament atribuïdes al ple, així com la dels instruments de 
gestió urbanística i dels projectes d’urbanització. 
k) L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de l’Ajuntament en les 
matèries de la seua competència, inclús quan les haguera delegat en un altre òrgan, i, 
en cas d’urgència, en matèries de la competència del ple, en aquest supòsit, donant 
compte al ple en la primera sessió que celebre per a la seua ratificació. 
l) La iniciativa per a proposar al ple la declaració de lesivitat en matèries de la 
competència de l’alcaldia. 
m) Adoptar personalment i davall la seua responsabilitat, en cas de catàstrofe o 
d’infortunis públics o greu risc dels mateixos, les mesures necessàries i adequades 
donant compte immediat al ple. 
n) Sancionar les faltes de desobediència a la seua autoritat o per infracció de les 
ordenances municipals, excepte en els casos en què tal facultat estiga atribuïda a altres 
òrgans. 
ñ) Les contractacions i concessions de qualsevol classe quan el seu import no supere 
el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni, en tot cas, els sis milions 
d’euros incloses les de caràcter plurianual, quan la seua duració no siga superior a 
quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seues anualitats no supere ni el 
percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la 
quantia assenyalada. 
o) L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan siga competent per a la seua 
contractació o concessió i estiguen previstos en el pressupost. 
p) L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no supere el 10 per 100 dels recursos 
ordinaris del pressupost ni els tres milions d’euros, així com l’alienació del patrimoni 
que no supere el percentatge ni la quantia indicada en els supòsits següents: 
 
1. La de béns immobles, sempre que estiga prevista en el pressupost. 
2. La de béns mobles, excepte els declarats de valor històric o artístic l’alienació dels 
quals no es trobe prevista en el pressupost. 
q) L’atorgament de les llicències, llevat que les lleis sectorials ho atribuïsquen 
expressament al ple o a la Junta de Govern Local. 
r) Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de l’Ajuntament. 
s) Les altres que expressament li atribuïsquen la lleis i aquelles que la legislació de 
l’Estat o de les comunitats autònomes assignen al municipi i no atribuïsquen a altres 
òrgans municipals. 
Correspon, així mateix, a l’alcalde el nomenament dels tinents d’alcalde. 
L’alcalde podrà delegar l’exercici de les seues atribucions, excepte les de convocar i 
presidir les sessions del ple i de la Junta de Govern Local, decidir els empats amb el 
vot de qualitat, la concertació d’operacions de crèdit, la direcció superior de tot el 
personal, la separació del servei dels funcionaris i l’acomiadament del personal laboral i 
les enunciades en els paràgrafs a), e), j), k), l) i m) d’aquest article. 
No obstant això, podrà delegar en la Junta de Govern Local l’exercici de les atribucions 
previstes en el paràgraf j). 
Al seu torn a l’alcalde li correspondrà l’exercici de les competències que, sent 
delegables, el ple delegue expressament en ell. 
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Article 10 
 
El desenvolupament normatiu de les atribucions de l’alcalde, la definició, designació i 
regulació de delegacions i nomenaments i la concreció organitzativa que s’encomana a 
l’alcalde es plasmarà en el o els corresponents decrets organitzatius que contindran: 
 
- La designació dels membres de la Junta de Govern Local, si és el cas. 
- Nomenament de tinents d’alcalde. 
- Règim de delegació de competències. 
 
L’alcalde dirigeix l’organització dels Serveis Administratius de la Corporació, designant i 
assignant el personal als distints negociats enquadrats dins de les següents àrees 
administratives: Secretaria; Intervenció; Oficina Tècnica; Serveis Municipals; Serveis 
Socials; Serveis Culturals; Serveis Esportius; Policia Local, així com a qualssevol altres 
que puguen existir o es creuen. 
 
Article 11. El ple de l’Ajuntament 
 
El ple de l’Ajuntament està integrat per tots els regidors, presidits per l’alcalde, amb 
l’assistència del secretari i de d’interventor de l’Ajuntament o dels que legalment els 
substituïsquen. 
El desenvolupament normatiu del funcionament del ple, la definició, designació i 
regulació de les delegacions i nomenaments que li corresponen i la concreció 
organitzativa que este reglament confereix al ple s’efectuarà a través de l'adopció d'un 
«acord organitzatiu», el qual no tindrà més limitacions que les establides en la legislació 
bàsica de l'Estat i en este reglament, i que tindrà lloc en el primer ple extraordinari a 
celebrar després de cada sessió constitutiva. 
 
Article 12. Les comissions informatives. 
 
L’Ajuntament podrà crear comissions informatives integrades exclusivament per 
membres de la Corporació. Són òrgans sense atribucions resolutòries que tenen per 
funció l'estudi, informe o consulta dels assumptes que hagen de ser sotmesos a la 
decisió del ple i de la Junta de Govern Local, si existira, quan esta actue amb 
atribucions delegades pel ple. 
Igualment informaran aquells assumptes de la competència pròpia de l’alcalde i si és el 
cas, de la Junta de Govern Local, que els siguen sotmesos al seu coneixement per 
expressa decisió d’aquells. 
 
Article 13 
 
Les comissions informatives podran ser ordinàries o extraordinàries, que tindran 
caràcter general i permanent, i especials, per a temes concrets i períodes determinats. 
El desenvolupament normatiu del seu funcionament, la definició, designació i regulació i 
la concreció organitzativa, el nom, l’especialitat de les comissions informatives si és el 
cas, així com la determinació dels seus membres i la seua modificació i suspensió 
seran determinades per acord del ple a proposta de l’alcalde. 
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Article 14 
 
Les comissions informatives es crearan a través d’acord plenari de l’Ajuntament o 
resolució de l’Alcaldia per motius d’urgència, degudament justificada, donant compte al 
ple en el termini de 30 dies, per a la seua ratificació. En l’acord o resolució de creació 
es determinaran les seues funcions i el període de duració. 
 
Article 15 
 
La participació dels membres de la Corporació en les comissions informatives seguirà 
el criteri del vot ponderat. 
 
Tots els grups polítics municipals tenen dret a participar en les comissions informatives 
almenys amb un regidor en totes elles. 
 
Article 16 
 
L’alcalde o president de la Corporació és el president nat de totes les comissions; no 
obstant això, la Presidència efectiva podrà delegar-la en qualsevol membre de la 
mateixa. En absència del president, o, en cas de vacant, actuarà com a tal el vocal de 
major edat de l’equip de govern que haguera quedat adscrit a ella. 
 
Article 17 
 
Les comissions informatives se celebraran en l’Ajuntament. Les sessions de les 
comissions informatives no seran públiques. Podran assistir, amb veu, però sense vot, 
els tècnics municipals, representants d’entitats o persones especialment qualificades 
que la Presidència estime convenient o quan ho demane algun membre de la comissió, 
amb l’autorització prèvia de la Presidència. 
 
Article 18 
 
L’adscripció concreta a cada comissió dels membres de la Corporació que n’hagen de 
formar part en representació de cada grup es realitzarà mitjançant d’escrit del seu 
portaveu dirigit a l’alcalde-president i del que es donarà compte al ple i en el mateix 
escrit es designaran els corresponents suplents. La convocatòria de la Comissió 
Informativa es notificarà únicament als titulars, en cas d’absència o impossibilitat 
intervindran els suplents fent constar esta circumstància. 
 
Article 19 
 
Quan es reunisca la comissió informativa, els dictàmens adoptaran les formes 
següents: consulta o proposta. 
 
1. Consulta: Aquells que adopta la Comissió Informativa donant l’opinió a qualsevol 
dels òrgans col·legiats o unipersonals de l’Ajuntament que es requerisca sobre el/els 
assumpte/s que es plantegen. 
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2. Proposta: Aquells que adopta la comissió sobre assumptes que vagen a ser 
sotmesos a consideració del ple, alcalde o si és el cas de la Junta de Govern Local, 
quan actue amb atribucions delegades o amb facultats resolutives. 
Estos dictàmens serviran de base per a l’adopció del pertinent acord-resolució, segons 
els casos, contenint una part expositiva i l’acord a adoptar. 
 
Article 20 
 
Qualsevol regidor podrà formular en les comissions informatives ordinàries precs, 
preguntes i propostes, relacionats amb la gestió dels serveis municipals i per a dur a 
terme el seu seguiment i control. 
 
Article 21 
 
La celebració de comissions extraordinàries a sol·licitud dels regidors que les integren 
es regirà per allò que s’ha assenyalat en l’article 46.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
Article 22 
 
De cada reunió que celebren les comissions s’estendrà l’acta corresponent, en què 
caldrà fer-se constar, com a mínim, els membres assistents, assumptes examinats, 
intervencions dels grups i dictàmens emesos. 
 
La Comissió Informativa Especial de Comptes 
 
La Comissió Especial de Comptes és d’existència preceptiva, segons disposa l’article 
116 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i la seua constitució, composició i integració i 
funcionament s’ajusta allò establert per a les altres comissions informatives; li 
correspon l’examen, estudi i informe de tots els comptes, pressupostàries i 
extrapressupostàries, que haja d’aprovar el ple de la Corporació, d’acord amb el que 
estableix la legislació reguladora de la comptabilitat de les entitats locals; mitjançant un 
acord adoptat pel ple de la Corporació. La Comissió Especial de Comptes podrà actuar 
com a comissió informativa permanent per als assumptes relatius a economia i hisenda 
de l’entitat. Aquesta s’haurà de reunir, com a mínim, i segons la normativa vigent, dos 
vegades a l’any. 
 
Capítol II. Dels òrgans complementaris 
 
Article 23. Grups municipals. 
 
L’Ajuntament de Corbera s’integra pels regidors triats mitjançant sufragi universal, lliure, 
directe i secret i per l’alcalde, conforme la Llei Orgànica de Règim Electoral General. 
Tots els regidors hauran d’integrar-se en els grups polítics municipals que es 
constituïsquen. 
En cap cas podran constituir un grup separat de regidors pertanyents al mateix partit 
polític o agrupació que haja concorregut en les eleccions. En principi, tots els regidors 
es constitueixen en el grup polític amb la amteixa denominació que la del partit-
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agrupació per la qual s’han presentat a les eleccions. Si causen baixa en tals grups, 
únicament podran integrar-se en el «Grup no integrats». 
 
Article 24 
 
Els membres de les corporacions locals, a efectes de la seua actuació corporativa, es 
constituiran en grups. Ningú pot pertànyer simultàniament a més d’un grup. Els grups 
polítics es constituiran mitjançant escrit dirigit al president i subscrit per tots els seus 
integrants, que es presentarà en la Secretaria de la Corporació dins dels cinc dies 
hàbils següents a la constitució de la Corporació. 
En el mateix escrit de constitució es farà constar la designació de portaveu del grup, 
podent designar-se, també, suplents. 
De la constitució dels grups polítics i dels seus integrants i portaveus, el president 
donarà compte al ple en la primera sessió que se celebre. Els membres de la 
Corporació que adquirisquen la seua condició amb posterioritat a la sessió constitutiva 
de la Corporació hauran d’incorporar-se als grups, conforme a les regles acordades per 
la Corporació. 
 
En la mesura de les possibilitats funcionals de l’organització administrativa de l’Entitat 
Local, els diversos grups polítics disposaran en la seu de la mateixa d’un despatx o 
local per a reunir-se de manera independent i rebre visites de ciutadans, i el president o 
el membre de la Corporació responsable de l’àrea de règim interior posarà a la seua 
disposició una infraestructura mínima de mitjans materials. 
Els grups polítics podran fer ús de locals de la Corporació per a celebrar reunions o 
sessions de treball amb associacions per a la defensa dels interessos col·lectius, 
generals o sectorials de la població. 
No es permetrà aquest tipus de reunions coincidint amb sessions del ple o si és el cas 
de la Junta de Govern Local. 
 
Correspon als grups polítics designar, mitjançant escrit del seu portaveu dirigit al 
president, a aquells dels seus components que hagen de representar-los en tots els 
òrgans col·legiats integrats per membres de la Corporació pertanyents als diversos 
grups. 
 
Article 25. El grup de no integrats 
 
Aquest grup estarà constituït pels regidors que han deixat de pertànyer al seu grup 
d’origen pel qual es van presentar a les eleccions. 
Aquest grup disposarà dels recursos econòmics, materials i personals que es puguen 
posar a disposició dels grups polítics de la Corporació que es van constituir com a 
conseqüència de les eleccions. 
 
Article 26 
 
a) Durant el mandat de la Corporació cada grup polític podrà variar els seus 
representants en els òrgans col·legiats per mitjà d’escrit del seu portaveu.  
b) Si, com a conseqüència de la baixa d’un regidor en un grup polític, aquest quedara 
sense representació en un òrgan col·legiat complementari, es procedirà de la següent 
manera. 
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b.1) Quan el regidor renúncia al càrrec de regidor. 
Si la baixa ha de ser coberta per un altre integrant de la mateixa llista electoral, pel 
portaveu del grup es podrà designar un representant provisional en l’òrgan col·legiat 
afectat, sense perjuí de la realització de les designacions definitives, una vegada 
incorporat el nou regidor a la Corporació. 
b.2) Quan el regidor renúncia al seu grup polític. 
 
Si la baixa es produeix per passar al grup no integrats, el regidor que dóna lloc a què 
un antic grup quede sense representació en l’órgan col·legiat causarà automàticament 
baixa en el mateix grup, sense perjuí de la possibilitat que s’integre en ell com a 
representant del grup de no integrats. El grup en què va causar baixa designarà un nou 
representant en aqueix òrgan col·legiat en la forma prevista en el paràgraf anterior. 
 
Article 27. La Junta de Portaveus. 
 
Els portaveus dels distints grups municipals que existisquen en el si de la Corporació, 
junt amb el seu alcalde, constituiran la Junta de Portaveus, que serà un òrgan 
d’assessorament de la Presidència, sense atribucions resolutòries, que té per funció 
l’estudi, informe o consulta de quants assumptes, de caràcter extraordinari, li siguen 
sotmesos a la seua consideració, en compliment del que disposa el present reglament 
o quan, l’alcalde, decidisca sotmetre un assumpte al seu dictamen. 
Per a l’assessorament legal podrà assistir a les reunions de la Junta de Portaveus el 
secretari general o qualsevol altre funcionari que l’alcalde designe. 
Cada grup municipal designarà el seu substitut que en cas d’absència del titular actuarà 
de manera automàtica. 
En cap cas les decisions de la junta constituiran acords, sinó que serviran de base per 
a una actuació posterior. 
 
La Junta de Portaveus coneixerà de totes aquelles matèries i/o assumptes que l’alcalde 
estime convenient, sent el mateix alcalde l’òrgan que ha de convocar-la. 
 
Article 28. Òrgans complementaris de participació ciutadana 
 
L’Ajuntament de Corbera reconeix la participació dels veïns en els assumptes de la vida 
pública local instrumentant esta participació per mitjà dels òrgans que aquest fi es 
creuen. 
 
TÍTOL III. LES MOCIONS, PRECS I PREGUNTES 
 
Article 29. Les mocions. 
 
La presentació, tramitació i decisió sobre les mocions que es formulen pels regidors se 
subjectaran al que estableix aquest títol. 
 
Article 30 
 
Es consideren mocions les propostes que se sotmeten directament a coneixement del 
ple, conforme a l’article 91.4 del ROF, subscrites per un o més grups polítics municipals 
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o membres de la Corporació en les quals, després de l’exposició de la justificació que 
es considere oportuna, es pretén l’adopció d’un acord. 
 
Article 31 
 
Les mocions es classificaran en un dels grups següents: 
 
 a) Resolutòries: Aquelles que proposen l’adopció d’acords que exigeixen una prèvia 
tramitació i l’emissió d’informes per un o diversos serveis municipals ja 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. 
b) Mocions 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 què, després del seu tràmit, 
es proposarà la decisió que corresponga. 
c) Mocions formals: Aquelles la proposta d’acord de les quals és de caràcter ideològic, 
programàtic, protocol·lari o de petició, l’adopció de les quals no precisa cap tramitació 
prèvia. 
 
Article 32 
 
La tramitació de mocions s’ajustarà al procediment següent: 
 
1. Les mocions es presentaran per escrit en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament, o 
directament al ple de la Corporació, cosa que caldrà presentar, en la mesura del 
possible, prèviament a la celebració del ple en la Comissió Informativa de caràcter 
general que se celebre amb caràcter previ al ple ordinari. 
2. El o els firmants de la moció exposaran davant del ple de la Corporació Municipal els 
motius que els porten a la seua presentació, podent modificar el seu text a fi d’obtenir el 
consens de la resta dels grups. 
 
3. Quan es tracte de mocions resolutòries pel secretari s’emetrà un informe verbal 
respecte d’això i posteriorment per escrit sobre la competència del ple per a l’adopció 
de l’acord, fent constar la necessitat d’emetre altres informes si foren necessaris, 
ajornant-se aleshores el seu tractament o aprovació fins a l’emissió dels corresponents 
informes. 
 
4. Si prospera la moció, per Secretaria s’expedirà d’oportú certificat que la traslladarà al 
servei corresponent per a la seua tramitació. 
 
Article 33. Precs i preguntes. 
 
Es consideren «precs» les peticions formulades per un membre de la Corporació a un 
altre amb vista a l’adopció de determinades mesures en relació al funcionament dels 
serveis sobre els quals tinga atribuïda la direcció política. 
Es considera «pregunta» aquella qüestió plantejada als òrgans de govern. Hauran de 
ser concises, formulant-se una sola qüestió, interrogant sobre un fet, una situació o una 
informació. 
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Article 34 
 
Concedida la paraula per la Presidència, el regidor que formule un prec o pregunta 
procedirà a la lectura del seu text amb una succinta exposició justificativa. 
 
Article 35 
 
En cap cas s’obrirà debat sobre els precs i les preguntes. Cap intervenció en el torn de 
precs i preguntes excedirà de tres minuts. 
El membre de la Corporació a què es dirigisca el prec o pregunta podrà contestar a 
continuació en el mateix acte, si li és possible fer-ho directament o bé per escrit dirigit a 
qui lia la formule, dins dels quinze dies següents o en la sessió immediata posterior. 
 
TÍTOL IV. FUNCIONAMENT DELS ÒRGANS COL·LEGIATS 
 
Article 36 
 
Els òrgans col·legiats funcionen en règim de sessions ordinàries, extraordinàries i 
extraordinàries urgents. 
 
Article 37 
 
Si es promou el debat, les intervencions en els òrgans col·legiats seran ordenades per 
la Presidència, conforme a les regles següents: 
1. Només podrà fer-se ús de la paraula amb l’autorització prèvia concedida per 
l’Alcaldia. 
2. Les intervencions dels regidors s’ordenaran de menor a major en funció del nombre 
d’escons atribuïts. En cas d’empat caldrà ajustar-se al nombre més gran de vots 
obtingut per la candidatura en l’últim procés electoral. 
3. El debat s’iniciarà amb una exposició i justificació de la proposta pel portaveu del 
grup que la propose. 
4. A continuació, els diversos grups consumiran un primer torn amb una duració per 
grup de cinc minuts, si en el debat intervingueren diversos regidors pertanyents al 
mateix grup, es dividirà entre ells el temps assignat. 
5. Posteriorment, es consumirà un segon torn amb una duració per grup de dos minuts. 
6. Qui es considere al·ludit per una intervenció podrà sol·licitar de l’alcalde-president un 
torn per al·lusions a fi de rectificar allò que s’ha exposat per un altre membre de 
Corporació. Aquest torn, si és concedit, tindrà una duració de dos minuts. 
7. Consumit l’anterior torn, l’alcalde-president donarà per acabada la discussió i 
intervindrà el ponent que breument ratificarà o modificarà la proposta. 
8. Proclamat l’acord, els grups que no hagueren intervingut en el debat o que després 
d’aquest hagueren canviat el sentit del seu vot podran sol·licitar del president un torn 
d’explicació de vot. 
9. No s’obrirà debat sobre assumptes que hagen sigut prèviament dictaminats per una 
Comissió Informativa. 
10. Sotmés un assumpte a votació, el sistema normal de votació serà la votació 
ordinària, per mitjà de «mà alçada». La votació nominal requerirà la sol·licitud d’un grup 
municipal aprovada pel ple per una majoria simple en votació ordinària. 
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11. L’alcalde, en tot cas i sempre que ho estime convenient, serà el que tancarà totes 
les intervencions, usant així en últim torn la paraula. 
 
TÍTOL V. FORMALITATS DE LES ACTES I RESOLUCIONS MUNICIPALS 
 
Capítol I. Dels llibres d’actes i resolucions. 
 
Article 38 
 
Totes les actes s’estendran per mitjans mecanoinformàtics, guardant les prescripcions 
legals establides en la legislació bàsica estatal i que ve regulada en el Reial Decret 
Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, del text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local. Seran transcrites al llibre tant en castellà com en valencià, al ser 
esta la llengua pròpia d’aquest Ajuntament. 
 
Article 39 
 
Els llibres d’actes i resolucions estaran formats per fulls solts que una vegada 
ordenades i disposades cronològicament s’enquadernaran per a formar el llibre. Cada 
llibre estarà format per actes o resolucions íntegres i comprendrà anys naturals o 
fraccions procurant que resulten de volum semblant. Els fulls hauran de tindre una 
numeració correlativa i portaran la rúbrica de l’alcalde i el segell de la Corporació en el 
seu angle superior esquerre. 
 
Una vegada format el llibre s’estendrà diligència d’obertura en què constarà: 
 
- Les sessions que ho componen amb expressió del número de ple o si és el cas Junta 
de Govern Local, data de la sessió i nombre de fulls que componen la sessió. Quan es 
tracte de resolucions, el número i la data que comprenen. 
- El nombre de fulls que componen el llibre. La diligència d’obertura estarà firmada per 
l’alcalde i secretari de la Corporació amb l’estampació dels encunys i expressió del nom 
complet dels mateixos. 
Aquest article és d’aplicació tant a la formació dels llibres d’actes del ple com de la 
Junta de Govern Local si existira, no es formaran llibres de les sessions de les 
comissions informatives ni d’altres òrgans col·legiats. El llibre de resolucions serà únic; 
en cas d’existir regidors delegats, les seues resolucions tindran una numeració 
correlativa. 
 
Capítol II. Del contingut de les actes 
 
Article 40 
 
Tant les actes de les sessions del Ple de la Corporació, Junta de Govern Local si 
existira i comissió o comissions informatives contindran exclusivament les dades 
següents: 
 
- Lloc de la reunió, data i hora de començament i finalització. 
- Caràcter de la reunió, ordinària o extraordinària. 
- Nom del president o de la persona que ho substituïsca. 
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- Relació de regidors presents i dels absents. 
- Assistència del secretari i interventor o secretari-interventor o persones que legalment 
els substituïsquen. 
- Assumptes que s’examine i, si és el cas, opinió sintetitzada dels grups que hagueren 
intervingut en les seues deliberacions i incidències. 
- Votacions que es verifiquen, es farà constar nominalment el sentit del vot quan així ho 
demanen els interessats. 
- Part dispositiva dels acords que s’adopten. 
- Hora en què el president alça la sessió. 
 
La intervenció dels grups polítics es recollirà en suport magnètic, sent traslladada a 
l’acta per mitjà de resum sintetitzat, llevat que presenten mitjançant escrit les 
corresponents intervencions, que en aquest cas s’incorporaran a l’acta. 
 
TÍTOL VI. DE LA INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
Capítol I. Del dret dels ciutadans a la informació 
 
Article 41.  
 
L’Ajuntament facilitarà la més àmplia informació sobre la seua activitat i promourà la 
participació de tots els ciutadans en la vida local, segons el preceptiu en la Llei 7/85, 
Reguladora de les Bases de Règim Local. 
En aquest sentit, per a aconseguir una àmplia participació ciutadana, l’Ajuntament 
tendirà en la seua activitat a la consecució dels següents objectius: 
 
1. Facilitar al conjunt dels ciutadans la més àmplia informació sobre la seua activitat, 
obres i serveis. 
2. Promoure i canalitzar la participació dels veïns en les qüestions públiques i comuns 
del municipi, respectant les facultats de decisió que corresponen als diferents òrgans 
municipals. 
3. Acostar la gestió municipal als ciutadans, garantint l’equilibri i la solidaritat entre els 
diversos barris i sectors de la ciutat. 
4. Fomentar la vida associativa i la iniciativa de la societat civil d’aquest municipi. 
Així com qualssevol altres tendents a aconseguir l’esmentat objectiu. 
 
Article 42 
 
Constitueixen drets de tot ciutadà: 
 
a) Rebre una àmplia informació sobre els assumptes municipals. 
b) L’accés als expedients i documents municipals que els afecten personalment o en 
els que estiguen interessats, sempre que no vulnere el dret a tercers. 
c) Obtenir còpies i certificacions de l’Ajuntament, amb l’excepció abans assenyalada. 
d) Assistir a les sessions del ple municipal, així com a les de qualsevol altre òrgan les 
sessions de les quals siguen públiques. 
e) Petició, manifestada per escrit, en els termes previstos per la legislació sobre règim 
jurídic i procediment administratiu comú. 



Ajuntament de Corbera 
     

 
 

 

 

Ordenances i reglaments de l’Ajuntament de Corbera 

 

f) Dirigir-se per escrit a l’Ajuntament, a través de l’alcalde i dels regidors o regidores 
delegats o delegades, per a sol·licitar aclariments o actuacions municipals. 
g) Accedir a la informació i documentació municipal en els termes previstos en la 
legislació vigent. 
h) Utilitzar els serveis públics municipals segons la seua naturalesa. 
i) Contribuir mitjançant prestacions econòmiques o personals a l’exercici de les 
competències municipals, en els termes previstos en la llei. 
j) Exigir la prestació i, si és el cas, l’establiment dels serveis públics locals de caràcter 
obligatori. 
k) Drets que amb relació al procediment estan establerts per l’article 35 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre. 
l) Drets i garanties que, en la seua qualitat de contribuents, els reconeix la Llei 1/1998, 
de 26 de febrer. 
ll) Triar la llengua oficial en què s’han de tramitar els procediments en què tinguen la 
condició d’interessats en els termes previstos per les lleis. 
m) Qualsevol altre dret reconegut per l’ordenament jurídic. 
 
Capítol II. De la participació individual 
 
Article 43 
 
La garantia dels drets dels ciutadans reconeguda en el present reglament podrà ser 
exigida per mitjà dels recursos administratius o jurisdiccionals que corresponguen, 
sense perjuí de la utilització dels canals de participació política. 
 
Article 44 
 
La participació dels ciutadans en el govern municipal es podrà articular a través de 
l’exercici del dret de consulta petició i proposta o intervenció oral d’acord amb el que 
estableix els articles següents. 
 
Article 45 
 
Tots els ciutadans tenen dret a dirigir-se a qualsevol autoritat i òrgan municipal per a 
realitzar peticions o fer consultes o propostes sobre les actuacions municipals en la 
forma regulada per la Llei 4/2001, Reguladora del Dret de Petició. 
La consulta haurà de ser realitzada per escrit i serà contestada en els termes previstos 
en la legislació general. 
 
Article 46 
 
Els ciutadans podran acudir a les sessions públiques del ple de l’Ajuntament. 
 
Article 47 
 
Aquells ciutadans que vullguen intervenier sobre algun dels punts tractats en l’orde del 
dia del ple ho podran fer segons el que preveu el present reglament: 
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1. Quan alguna persona física o jurídica o associació o entitat desitge efectuar una 
exposició davant del ple en relació amb algun punt de l’ordre del dia, en la prèvia 
tramitació administrativa de la qual haguera intervingut com a interessat, haurà de 
sol·licitar-ho a l’alcalde abans de començar la sessió un dia abans per registre 
d’entrada. Amb la seua autorització i a través d’un únic representant podrà exposar la 
seua opinió durant el temps que assenyale l’alcalde, amb anterioritat a la lectura, debat 
i votació de la proposta inclosa en l’ordre del dia. 
 
2. Acabada la sessió del ple, hi haurà un torn de precs i preguntes pel públic assistent 
sobre temes concrets d’interés municipal. Els ciutadans que vullguen formular algun 
prec o pregunta hauran de comunicar a l’agutzil, abans de començar la sessió, la seua 
intenció de formular el prec o pregunta i el tema sobre el qual versa. Correspon a 
l’alcalde ordenar i tancar aquest torn. 
 
3. Els veïns que gaudisquen del dret de sufragi actiu en les eleccions municipals 
podran exercir la iniciativa popular, presentant propostes d’acords o actuacions o 
projectes de reglaments en matèries de la competència municipal. Les esmentades 
iniciatives hauran d’anar subscrites almenys pel 15 per 100 de veïns del municipi. Tals 
iniciatives hauran de ser sotmeses a debat i votació en el ple, sense perjuí que siguen 
resoltes per l’òrgan competent per raó de la matèria. En tot cas, es requerirà l’informe 
previ de legalitat de Secretaria o Interventor quan la iniciativa afecte drets i obligacions 
de contingut econòmic de l’Ajuntament. 
El que disposa aquest apartat s’entén sense perjuí de la legislació autonòmica en 
aquesta matèria. 
Tals iniciatives poden portar incorporada una proposta de consulta popular local, que 
serà tramitada en aquest cas pel procediment i amb els requisits previstos en l’article 
71 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
4. Així mateix, caldrà impulsar la utilització interactiva de les tecnologies de la 
informació i la comunicació per a facilitar la participació i la comunicació amb els veïns, 
per a la presentació de documents i per a la realització de tràmits administratius, 
d’enquestes i, si és el cas, de consultes ciutadanes. 
 
Article 48 
 
Igualment els ciutadans podran participar en altres òrgans municipals, en la forma i 
amb el procediment i limitacions dels articles anteriors. 
 
Article 49 
 
A més d’allò que s’ha assenyalat en els articles precedents, l’Ajuntament adoptarà les 
mesures adequades en cada cas per a facilitar als mitjans de comunicació social la 
informació sobre les activitats dels distints òrgans municipals. Tot això sense que en 
cap cas es perjudiquen les facultats de decisió atribuïdes als òrgans representatius de 
l’Ajuntament. 
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Capítol III. De la participació col·lectiva 
 
Article 50. Drets de les entitats ciutadanes. 
 
L’Ajuntament reconeix i garanteix el dret de participació en els assumptes públics 
municipals de totes les entitats ciutadanes i associacions constituïdes per a la defensa 
dels interessos generals o sectorials dels veïns, que es troben inscrites en el Registre 
Municipal d’Entitats que es regula en els articles següents, així com els següents drets: 
 
1. A rebre subvencions municipals i altres ajudes públiques, d’acord amb les previsions 
pressupostàries i amb el procediment de concessió establert legalment i 
reglamentàriament. 
2. A utilitzar béns públics, com ara locals, mitjans de comunicació i altres de naturalesa 
anàloga, amb les limitacions derivades de la seua possible coincidència en l’ús. 
3. A rebre informació de l’activitat municipal que, per raó de la matèria, puga ser del seu 
interés. 
4. A exercir les accions necessàries per a la defensa dels interessos municipals, en els 
termes previstos per l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
de Règim Local. 
5. A elevar propostes d’actuació a l’Ajuntament, a través de l’alcalde o alcaldessa i dels 
regidors i regidores delegats, sobre assumptes de competència municipal. 
6. A formar part dels consells sectorials de participació que es puguen crear en els 
termes reguladors de la dita creació si és el cas. 
7. A rebre qualsevol publicació d’edició municipal que afecte l’àmbit d’actuació de 
l’entitat. 
8. Els altres drets reconeguts per l’article 42 d’aquest reglament a favor dels ciutadans, 
quan siguen susceptibles d’exercici associat o col·lectiu. 
 
Article 51. Percepció de subvencions. 
 
La percepció de subvencions i ajudes econòmiques a càrrec dels fons municipals 
donarà lloc a la instrucció d’un expedient administratiu per part del departament 
municipal corresponent i se subjectarà en el procediment i requisits a les formalitats 
previstes en les bases d’execució del pressupost municipal i en la normativa reguladora 
de subvencions i ajudes públiques. 
 
Article 52. Utilització de mitjans públics. 
 
La utilització de mitjans públics per part de les entitats ciutadanes quedarà 
condicionada a les disponibilitats municipals i requerirà la prèvia sol·licitud efectuada 
per escrit a través del Registre General dirigit a l’Alcaldia, assumint l’entitat beneficiària, 
a partir de la seua concessió, la responsabilitat davant de l’Ajuntament i davant de 
tercers, respecte del seu ús. 
 
Article 53. El Registre Municipal d’Entitats. 
 
El Registre Municipal d’Entitats té com a objecte facilitar el coneixement del número i 
naturalesa de les entitats existents en el municipi, les seues finalitats i la seua 
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representativitat i la seua inscripció constituirà requisit indispensable per a ostentar els 
drets reconeguts a les entitats ciutadanes per aquest reglament. 
El Registre Municipal d’Entitats no té caràcter d’instrument públic solemne, i únicament 
produirà efectes entre les entitats ciutadanes inscrites i l’Ajuntament, per la qual cosa el 
seu contingut no podrà ser objecte de certificació a efectes acreditatius de la seua 
existència. 
Aquest registre estarà davall la custòdia del regidor o regidora que tinga delegades les 
funcions de relacions ciutadanes. 
 
Article 54. Inscripció. 
 
Es podran inscriure en el Registre Municipal d’Entitats totes aquelles entitats i 
associacions sense ànim de lucre que perseguisquen la defensa, foment o millora dels 
interessos generals o sectorials dels veïns del municipi i que tinguen el seu domicili en 
aquest municipi. 
No obstant això, també es podran inscriure altres entitats d’àmbit autonòmic, estatal o 
local, legalment constituïdes, encara que no tinguen el seu domicili en aquest municipi, 
quan realitzen activitats en defensa, foment o millora dels interessos generals o 
sectorials dels veïns. 
Les inscripcions s’efectuaran a petició de l’entitat interessada, presentada en el 
Registre General de l’Ajuntament, a la qual acompanyaran els documents següents: 
 
1. Estatuts reguladors de l’entitat i número d’inscripció en el Registre General 
d’Associacions corresponent, o en qualsevol altre que siga preceptiu, o certificació 
d’haver presentat la sol·licitud d’inscripció en l’esmentat registre. 
2. Nom, cognoms i document nacional d’identitat de les persones que integren la junta 
de l’entitat o el seu òrgan de govern. 
3. Domicili social de l’entitat. 
4. Nombre de socis, amb especificació del nombre de residents en el municipi. 
5. Número d’identificació fiscal. 
6. Pressupost anual de l’entitat. 
7. Programa anual d’activitats de l’entitat. Dins dels 15 dies, següents a la recepció de 
la sol·licitud, quan esta vinga acompanyada de la documentació requerida, l’Ajuntament 
notificarà a l’entitat la seua inscripció en el Registre, moment a partir del qual es 
considerarà donada d’alta al Registre a tots els efectes. 
 
De no notificar-se la inscripció dins de l’esmentat termini es procedirà a la inscripció per 
silenci administratiu, llevat que l’Ajuntament l’haja denegat expressa i motivadament o 
haja sol·licitat a l’entitat a inscriure que complemente la sol·licitud. 
Quan l’entitat o associació sol·licitant no haguera obtingut la seua inscripció en el 
corresponent Registre d’Associacions, o en qualsevol altre que siga preceptiu, la seua 
inscripció en el Registre Municipal tindrà caràcter provisional per un període de sis 
mesos, transcorreguts els quals passarà a tenir caràcter definitiu si aporta la 
documentació acreditativa d’haver obtingut la inscripció en el registre corresponent. En 
cas contrari, causarà baixa definitiva en el Registre Municipal. 
 
Article 55. Actualització de dades. 
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Les entitats inscrites en el Registre Municipal d’Entitats estaran obligades, durant el 
primer trimestre de l’any, a notificar les modificacions produïdes en les dades registrals 
i, en particular, el pressupost i el programa d’activitats de l’exercici. 
L’incompliment reiterat d’aquesta obligació facultarà a l’Ajuntament per a, amb 
audiència prèvia a les entitats afectades, donar-les de baixa del Registre una vegada 
efectuat un requeriment sense que n’haja complit. 
 
Article 56. Col·laboració en la gestió de serveis municipals. 
 
Les entitats ciutadanes inscrites en el Registre Municipal d’Entitats podran participar en 
la gestió dels assumptes públics, mitjançant fórmules de col·laboració per a la gestió de 
determinats equipaments o serveis dins del seu marc legal regulador. A aquests 
efectes, l’Ajuntament podrà concertar o subscriure convenis de col·laboració amb les 
entitats ciutadanes i, si és el cas, constituir organismes de caràcter mixt. 
 
TÍTOL VII. SECRETÀRIA, INTERVENCIÓ I TRESORERIA 
 
Capítol I. De la delimitació dels llocs i les funcions reservades a funcionari amb 
habilitació nacional 
 
Article 57 
 
Són llocs de treball reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional els que 
tinguen atribuïda la responsabilitat administrativa de les funcions públiques de 
Secretaria i Intervenció, en els termes i condicions que es determinen en el Reial 
Decret 1.174/1987, de 18 de setembre, i en el present reglament. 
 
Article 58 
 
1. Són funcions públiques necessàries: 
 
a) La de Secretaria, comprensiva de la fe pública i l’assessorament legal preceptiu. 
b) El control i la fiscalització interna de la gestió econòmic financera i pressupostària i la 
comptabilitat, tresoreria i recaptació. 
 
2. La responsabilitat administrativa de les funcions enumerades en l’apartat anterior 
està reservada a funcionaris en possessió de l’habilitació de caràcter nacional, sense 
perjuí de les excepcions que, d’acord amb el que disposa l’article 92.4 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, respecte de les funcions de comptabilitat, tresoreria i recaptació. 
3. Qui ostente la responsabilitat administrativa de cada una de les funcions referides en 
l’apartat 1 tindrà atribuïda la direcció dels serveis encarregats de la seua realització, 
davall la superior direcció de l’Alcaldia respecte de l’organització i direcció dels serveis 
administratius. 
 
Capítol II. Del Secretari 
 
Article 59 
 
La funció de fe pública comprén: 
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a) La preparació dels assumptes que hagen de ser inclosos en l’ordre del dia de les 
sessions que celebren el Ple, la Junta de Govern Local, si és el cas i qualsevol altre 
òrgan col·legiat de la Corporació en què s’adopten acords que la vinculen, de 
conformitat amb allò que s’ha establert per l’alcalde o president de la Corporació i la 
seua assistència en la realització de la corresponent convocatòria, notificant-la amb la 
deguda antelació a tots els components de l’órgan col·legiat. 
b) Custodiar des del moment de la convocatòria la documentació íntegra dels 
expedients inclosos en l’ordre del dia i tindre-la a disposició dels membres del respectiu 
òrgan col·legiat que desitgen examinar-la. 
c) Alçar acta de les sessions dels òrgans col·legiats referits en l’apartat a) i sotmetre a 
aprovació al començament de cada sessió el de la precedent. Una vegada aprovada, 
es transcriurà en el llibre d’actes autoritzades amb la firma del secretari i el vistiplau de 
l’alcalde o president de la Corporació. 
d) Transcriure al llibre de resolucions de la Presidència les dictades per aquella i pels 
membres de la Corporació que resolguen per delegació. 
e) Certificar de tots els actes o resolucions de la Presidència i els acords dels òrgans 
col·legiats decisoris, així com dels antecedents, llibres i documents de l’entitat. 
f) Remetre a l’Administració de l’Estat i a la de la comunitat autònoma, en els terminis i 
formes determinats reglamentàriament, còpia o, si és el cas, extracte dels actes i 
acords dels òrgans decisoris de la Corporació, tant col·legiats com unipersonals. 
g) Anotar en els expedients, baix firma, les resolucions i acords que recaiguen. 
h) Autoritzar, amb les garanties i responsabilitats inherents, les actes de totes les 
licitacions, contractes i documents administratius anàlegs que intervinga l’entitat. 
i) Disposar que en la vitrina i tauler d’anuncis es fixen els que siguen preceptius, 
certificant-se el seu resultat si així fora necessari. 
j) Portar i custodiar el Registre d’Interessos dels Membres de la Corporació i l’Inventari 
de Béns de l’Entitat. 
 
Article 60 
 
La funció d’assessorament legal preceptiu comprén: 
 
a) L’emissió d’informes previs en aquells supòsits en què així ho ordene el president de 
la Corporació o quan ho sol·licite un terç de regidors amb antelació suficient a la 
celebració de la sessió en què haguera de tractar-se l’assumpte corresponent. Tals 
informes hauran d’assenyalar la legislació en cada cas aplicable i la seua adequació 
dels acords en projecte. 
 
b) L’emissió d’informe previ, sempre que es tracte d’assumptes per a l’aprovació de la 
qual s’exigisca una majoria especial. En aquests casos, si hagueren informat els altres 
caps de servei o dependència o altres assessors jurídics, bastarà consignar nota de 
conformitat o disconformitat, raonant esta última, assumint en aquest últim cas el 
firmant de la nota la responsabilitat de l'informe. 
 
c) L’emissió d’informes previs sempre que un precepte legal exprés així ho establisca. 
 
d) Informar, en les sessions dels òrgans col·legiats que assistisca i quan hi haja 
requeriment exprés de qui presidisca, sobre els aspectes legals de l’assumpte que es 
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discutisca, a fi de col·laborar en la correcció jurídica de la decisió que haja d’adoptar-se. 
Si en el debat s’ha plantejat alguna qüestió sobre la legalitat del qual puga dubtar-se 
podrà sol·licitar al president l’ús de la paraula per a assessorar a la Corporació. 
 
e) Acompanyar el president o membres de la Corporació en els actes de firma 
d’escriptures i, si així ho demandaren en les seues visites a autoritats o assistència a 
reunions, a efectes d’assessorament legal. 
 
Capítol III. De l’interventor. 
 
Article 61 
 
1. La funció de control i fiscalització interna de la gestió econòmic financera i 
pressupostària comprén: 
 
a) La fiscalització, en els termes previstos en la legislació, de tot acte, document o 
expedient que done lloc al reconeixement de drets i obligacions de contingut econòmic 
o que puguen tindre repercussió financera o patrimonial, emetent el corresponent 
informe o formulant, si és el cas, els inconvenients procedents. 
b) La intervenció formal de l’ordenació del pagament i de la seua realització material. 
c) La comprovació formal de l’aplicació de les quantitats destinades a obres, 
subministraments, adquisicions i serveis. 
d) La recepció, examen i censura dels justificants dels manaments expedits a justificar, 
reclamant-los al seu venciment. 
e) La intervenció dels ingressos i fiscalització de tots els actes de gestió tributària. 
f) L’expedició de certificacions de descobert contra els deutors per recursos, deutes o 
descoberts. 
g) L'informe dels projectes de pressupostos i dels expedients de modificació de crèdits. 
h) L’emissió d’informes, dictàmens i propostes que en matèria econòmic financera o 
pressupostària li hagen sigut sol·licitades per la Presidència, per un terç dels regidors o 
quan es tracte de matèries per a les que legalment s’exigisca una majoria especial, així 
com el dictamen sobre la procedència de nous serveis o reforma dels existents a 
efectes de l’avaluació de la repercussió econòmic financera de les respectives 
propostes. Si en el debat s’ha plantejat alguna qüestió sobre les repercussions 
pressupostàries del qual poguera dubtar-se podran sol·licitar al president l’ús de la 
paraula per a assessorar a la Corporació. 
i) La realització de les comprovacions o procediments d’auditoria interna en els 
organismes autònoms o societats mercantils dependents de l’entitat respecte a les 
operacions no subjectes a intervenció prèvia, així com del deu control financer, de 
conformitat amb les disposicions i directrius que els regisquen i els acords que respecte 
d’això adopte la Corporació. 
 
Capítol IV. Del tresorer 
 
Article 62 
 
1.La funció de Tresoreria comprén: 
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a) El funcionament i custòdia de fons, valors i efectes de l’Entitat Local, de conformitat 
amb allò que s’ha establert per les disposicions legals vigents. 
b) La direcció dels Serveis de Recaptació. 
 
2. El maneig i custòdia de fons, valors i efectes comprén: 
 
a) La realització de quants cobraments i pagaments corresponga als fons i valors de 
l’entitat, de conformitat amb allò que s’ha establert per les disposicions legals vigents. 
b) L’organització de la custòdia de fons, valors i efectes de conformitat amb les 
directrius assenyalades per la Presidència. 
c) Executar, conforme a les directrius marcades per la Corporació, les consignacions en 
bancs, caixa general de depòsits i establiments anàlegs, autoritzant, junt amb 
l’ordinador de pagaments i l’interventor, els xecs i la resta d’odres de pagament que es 
giren contra els comptes oberts en tals establiments. 
d) La formació dels plans i programes de Tresoreria, distribuint en el temps les 
disponibilitats dineràries de l’Entitat per a la puntual satisfacció de les seues 
obligacions, atenent a les prioritats legalment establides, conforme a les directrius 
marcades per la Corporació. 
 
3. La direcció dels serveis recaptatoris comprén: 
 
a) La impulsió  i direcció dels procediments recaptatoris, proposant les mesures 
necessàries perquè la cobrança es realitze dins dels terminis assenyalats. 
b) L’autorització de plecs de càrrec de valors que s’entreguen als recaptadors i agents 
executius. 
c) Dictar la providència de constrenyiment en els expedients administratius d’aquest 
caràcter i autoritzar la subhasta de béns embargats. 
d) La tramitació dels expedients de responsabilitat per perjuí de valors. 
 
Article 63 
 
1. La funció de comptabilitat comprén: 
 
a) La coordinació de les funcions o activitats comptables de l’Entitat Local, emetent les 
instruccions tècniques oportunes i inspeccionant la seua aplicació. 
b) La preparació i redacció del compte general del pressupost i de l’administració del 
patrimoni, així com la formulació de la liquidació del pressupost anual. 
c) L’examen i informe dels comptes de tresoreria i de valors independents i auxiliars del 
pressupost. 
 
TÍTOL VIII. DE LA REFORMA DEL REGLAMENT ORGÀNIC 
 
Article 64 
 
La reforma del Reglament Orgànic s’ajustarà al procediment següent: 
 
1. La iniciativa de la reforma correspon a l’alcalde o a la quarta part dels regidors. En 
aquest últim cas, després de la sol·licitud de reforma, l’alcalde haurà de convocar el ple 
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dins dels dos mesos següents al de la presentació de la proposta de reforma en el 
Registre General d’Entrada de l’Ajuntament. 
 
2. La proposta de reforma requerirà, en tot cas, l’aprovació per majoria absoluta del ple 
de l’Ajuntament. 
 
Disposició addicional 
 
L’estructura i l’organització dels serveis administratius de l’Ajuntament correspondrà, 
amb caràcter general, a l’alcalde, amb l’assessorament de la Junta de Govern Local, si 
existira. 
 
Disposició final 
 
Aquesta Ordenança entrà en vigor una vegada publicada íntegrament en el Butlletí 
Oficial de la Província, o en haver transcorregut el termini d’informació sense presentar-
s’hi reclamacions, i sempre que s’haja complit el termini de l’article 65/2 de la Llei 7/85, 
Reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
 
 
Diligència per fer constar que, el dia 23 d’agost de 2008, va se publicada aquesta ordenança en el 
Butlletí Oficial de la Província núm. 200, cosa que començà aplicar-se el dia següent al de la seua 
publicació.  
 


