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L’article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local 
(LRBRL), atribuïx al municipi, en la seua qualitat d’Administració Pública de 
caràcter territorial, i dins de l’esfera de les seues competències, "les potestats 
reglamentàries i d’autoorganització”.  
 
La dita potestat d’autoorganització és atribuïda orgànicament al Ple de la 
Corporació, en virtut de l’art. 22.2.d) de la LRBRL exigint per al seu exercici el vot 
favorable de la majoria absoluta del número legal de membres de la Corporació, 
segons 920 el article 47.3.a) de la mateixa Llei Bàsica de Règim Local, ambdós 
preceptes amb la redacció donada per la Llei 4/1999, de 21 d’abril.  
 
En conseqüència, i fent ús de l’atribució que la legislació de règim local atribuïx al 
Ple de la Corporació s’aprova el Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de 
Massanassa (ROM)  
 
A fi de l’economia normativa el contingut del ROM es reduïx a regular aquells 
aspectes no continguts en el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, que es consideren adequats a l’organització pròpia de l’Ajuntament de 
Massanassa. 
 
 
 

TÍTOL PRELIMINAR. DISPOSICIONS GENERALS 
 
 
Article 1. Objecte del Reglament 

 
El present Reglament té com a objecte regular, en virtut del que establix l’article 
4 i 20 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, el 
règim organitzatiu i de funcionament de l’Ajuntament de Massanassa, així com 
articular els drets i deures que la legislació atribuïx als membres de la Corporació 
en tot el no regulat pel Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
de les Entitats Locals, aprovat per R.D. 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
 
 

Article 2. Prelació de Fonts 
 

El sistema de fonts aplicable a l’organització municipal de Massanassa serà el 
següent: 
 

1. Legislació Bàsica, tant la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim 
Local, com els preceptes bàsics del Text Refós de les disposicions vigents 
en matèria de règim local aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 
18 d’abril, així com els preceptes del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals de 28 de novembre de 
1986, que desenrotlla indirectament preceptes bàsics de les dos normes 
legals anteriors. 
 
2. La legislació de Règim Local de la Comunitat Valenciana, si l'haguera. 
 
3. El Reglament Orgànic Municipal (ROM). 
 
4. Supletòriament, la normativa estatal amb caràcter no bàsic, que serien 
tots aquells preceptes del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals de 1986 que no tenen el caràcter de bàsic. 
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Article 3. Òrgans municipals 
 

De conformitat amb l’article 20 de la LRBRL són òrgans municipals necessaris els 
següents:  

 
a) L’Alcalde. 
b) Els Tinents d’Alcalde. 
c) El Ple. 
d) La Junta de Govern. 
e) Les Comissions Informatives o altres òrgans que tinguen com a objecte 
l’estudi, informe o consulta dels assumptes que hagen de ser sotmesos a la 
decisió del Ple, així com el seguiment de la gestió de l’Alcalde, la Junta de 
Govern i els regidors que ostenten delegacions que es creen per acord de 
Ple. 

 
Així mateix és òrgan necessari per aplicació de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, la Comissió Especial de Comptes. 
 
Els òrgans complementaris dels anteriors i la creació dels quals correspon al Ple de 
la Corporació els següents: 

 
a) Els Consells Sectorials i Territorials. 
b) Les Comissions Informatives Especials. 
c) Les Comissions d’Àrea del govern municipal. 
d) La Junta de Portaveus. 
e) Altres òrgans complementaris que acorden crear-se. 
 
 

Els Consells sectorials es regularan pel que disposa el ROF i en l'acord plenari de 
creació. 
 
Els Consells territorials són consells sectorials d'una determinada àrea geogràfica, 
barri o zona de la localitat. Es regularan per allò que s'ha disposat per als consells 
sectorials. 
 
La Comissió de Presidència d'àrea, que es crearà per acord plenari, té com a 
finalitat l’assessorament, estudi, preparació i coordinació de les propostes que es 
puguen formular als òrgans de govern. Estarà integrada per l’alcalde o regidor en 
qui delegue i els/les regidors/es que ostenten la presidència de les distintes 
comissions informatives. De la reunió d’esta comissió s’alçarà acta pel Secretari de 
la Corporació o funcionari en qui delegue. Celebrarà reunió ordinària com a mínim 
una vegada al mes i les extraordinàries que la presidència de cada comissió 
considere. Es podran requerir la presència de personal municipal per a assessorar 
en determinades matèries. 
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TÍTOL I. DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ 

 
 

Article 4. Règim Jurídic de els/les regidors/es 
 

La determinació del número de regidors/es de l’Ajuntament, el procediment per a la 
seua elecció, la duració del seu mandat i els supòsits d’inelegibilitat i incompatibilitat 
són els regulats en la legislació electoral general i en la legislació bàsica de règim 
local. 
 
Els drets i deures de els/les regidors/es es contenen en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, desenrotllada pel Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals de 28 de 
novembre de 1986. 
 
L’exercici del dret a accés a la consulta de documentació administrativa s’exercirà 
d’acord amb les següents regles: 

 
a) Se sol·licitarà per mitjà d’un escrit dirigit a l’Alcaldia de forma 
individualitzada i concretant la documentació que se sol·licita. 
 
b) La informació es facilitarà directament per l’Alcaldia o els/les regidors/es 
delegats o a través dels directors o responsables dels servicis 
administratius. 
 
c) Els/les regidors/es vetlaran perquè la informació que li’ls facilite no siga 
divulgada, especialment aquella informació que servisca d’antecedent 
d’assumptes pendents de resoldre, així com per a evitar la reproducció de 
les còpies que li’ls facilite per al seu estudi. 
 
d) L’exercici d’este dret es durà a terme sempre que no existisca un altre 
digne de major protecció d’acord amb la legislació vigent en cada moment. 

 
 

Article 5. Grups Polítics 
 

1. Els/les regidors/es, a efectes de la seua actuació corporativa, es constituiran en 
grups que es correspondran amb els partits polítics, federacions, coalicions o 
agrupacions que hagen obtingut llocs en la Corporació.  
 
2. En cap cas podran constituir grup separat regidors/es que hagen resultat electes 
pertanyent a una mateixa llista electoral, excepte els que s'incorporen al Grup de no 
adscrits. 
 
3. La llista que només haja aconseguit un/una regidor/a tindrà dret a què este se li 
considere, a efectes corporatius, com a grup. 
 
4. Cap regidor/a pot pertànyer simultàniament a més d’un grup.  
 
5. Els/les regidors/es que no s’integren en el grup que corresponga a la llista per la 
qual hagueren sigut triats i els que durant el seu mandat causen baixa en què 
inicialment hagueren sigut triats formaran part del Grup dels no adscrits, fins que no 
es desenrotlle legislativament el Pacte Local en este punt. 
 
6. Durant el mandat de la Corporació cap regidor podrà integrar-se en un grup 
diferent d’aquell en què ho faça inicialment, excepte allò que s’ha disposat per al 
Grup de no adscrits. 
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Article 6. Portaveus 
 

En l'escrit de constitució dels grups municipals es farà constar la designació del 
portaveu del grup, podent designar-se també suplents. 
 
La variació de la designació de portaveus durant el mandat de la Corporació serà 
duta a terme per mitjà d’un escrit de la majoria dels membres del grup municipal. 
 
En el supòsit que el Grup de no adscrits tinga més d'un membre, el portaveu serà 
aquell que de comú acord firmat per tots els seus integrants es designe, i en cas de 
discrepància el portaveu serà rotatiu cada sis mesos, encara que en les 
intervencions en el Ple o altres òrgans de la Corporació, tindran dret a intervindre 
algun de els/les regidors/es que integren el grup de no adscrits, distribuint-se per la 
Presidència el temps total assignat a cada un dels grups en proporció al nombre de 
membres que integren el grup de no adscrits. 
 
La Junta de Portaveus es reunirà per convocatòria de l’Alcaldia a iniciativa pròpia 
amb una antelació mínima de 24 hores o a iniciativa d’una tercera part dels 
portaveus dels grups polítics, havent de convocar l’Alcaldia la Junta en el termini de 
set dies des de que es presentara la petició pels portaveus.  
 
 
 

TÍTOL II. DEL RÈGIM DE FUNCIONAMENT DELS ÒRGANS MUNICIPALS 
 

Article 7. Règim de sessions  
 

El règim de les sessions, la convocatòria i l’ordre del dia s’ajustaran al que disposa 
el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 
Per als òrgans que no estiguen previstos en el ROF, regiran les regles de 
funcionament de les Comissions informatives. 
 
El Secretari dels òrgans necessaris que no siguen el Ple o la Comissió de Govern, i 
dels òrgans complementaris serà el Secretari de la Corporació o funcionari en qui 
delegue. 
 
 

Article 8. Dels debats dels dictàmens i proposicion s 
 

1. La consideració de cada punt inclòs en l’ordre del dia començarà amb la lectura, 
íntegra o en extracte, pel Secretari, del dictamen formulat per la Comissió 
Informativa corresponent o, si es tracta d’un assumpte urgent, no dictaminat per la 
mateixa, de la proposició que se sotmet al Ple. A sol·licitud de qualsevol grup haurà 
de donar-se lectura íntegra a aquelles parts de l’expedient o de l’informe o dictamen 
de la Comissió que es considere convenient per a millor comprensió. 
 
Si ningú sol·licitara la paraula després de la lectura, l’assumpte serà sotmés a 
votació. 
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2. Si es promou debat, les intervencions sobre el dictamen o proposició seran 
ordenades per l’Alcalde-President d’acord amb les següents regles:  
 

a) Només podrà fer-se ús de la paraula amb l’autorització prèvia de 
l’Alcalde. 
 
b) Després de la lectura per part del Secretari del dictamen de la Comissió 
Informativa o de la proposició corresponent, el debat podrà iniciar-se, si així 
se sol·licita pel regidor delegat o pel portaveu del grup polític autor de la 
proposta. 
 
L’exposició i justificació de la proposta o dictamen serà de tres minuts a 
càrrec del regidor delegat o portaveu del seu grup municipal o a càrrec del 
portaveu del grup que haja efectuat la proposta. 
 
c) A continuació, els diversos grups consumiran un primer torn que es 
realitzarà pels grups per orde de major a menor nombre de regidors, llevat 
que algun d’ells renuncie a la seua intervenció. El temps d’intervenció de 
cada un d’ells serà de tres minuts. Cap grup podrà cedir el seu torn a un 
altre grup. 
 
d) Qui es considere al·ludit/da per una intervenció podrà sol·licitar del 
President que es concedisca un torn per al·lusions, que serà breu i concís, 
sense que en cap cas puga superar un minut. 
 
e) Si ho sol·licitara algun grup, es procedirà a un segon torn, per a la rèplica 
que en cap cas tindrà una duració superior a dos minuts. 
 
f) Consumit el torn anterior, es tancaran les intervencions amb una 
intervenció del regidor/a delegat/da o del portaveu del grup municipal autor 
de la proposta en què breument ratificarà o modificarà la seua proposta 
inicial. 
 
g) Després de tot, l’Alcaldia donarà per acabat el debat i resumirá., si és el 
cas, la proposta i sotmetrà l’assumpte a votació. 

 
 

Article 9. Dels debats de les mocions 
 

1. La consideració de cada moció començarà amb la lectura íntegra de la mateixa 
pel Secretari de la Corporació o si se sol·licita pel portaveu del grup proponent podrà 
ser llegida pel propi portaveu o per algun membre del seu grup. 
 
2. Si ningú sol·licita la paraula després de la lectura, la moció serà sotmesa a 
votació. 
 
3. Si es promou debat, este es regirà per les següents regles: 

 
a) Només podrà fer-se ús de la paraula amb l’autorització prèvia de la 
Presidència. 
 
b) Després de la lectura de la moció cada grup consumirà un torn 
d’intervencions, començant pel grup o grups que la subscriguen i que serà 
de sis minuts màxim. 
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c) Qui es considere al·ludit/da per una intervenció podrà sol·licitar del 
President que es concedisca un torn per al·lusions, que serà breu i concís, 
sense que en cap cas puga superar un minut. 
 
d) Si ho sol·licitara algun grup, es procedirà a un segon torn, per a la rèplica 
que en cap cas tindrà una duració superior a tres minuts. 
 
e) Consumit el torn anterior, si és el cas, la Presidència pot donar per 
acabada la discussió, que es tancarà amb una intervenció del regidor 
portaveu del grup que va subscriure la moció. 
 
f) Després de tot això, se sotmetrà l’assumpte a votació. 

 
 

Article 10. Qüestions d’ordre 
 

Els/les regidors/es podran en qualsevol moment del debat demanar la paraula per a 
plantejar una qüestió d’ordre, invocant a este efecte la norma l’aplicació de la qual 
reclamen. El President resoldrà el que procedisca, sense que per este motiu 
s’entaule cap debat. 
 
 

Article 11. Abstenció d'intervindre 
 

El/la regidor/a que no puga participar en la deliberació i votació d’un assumpte, 
d’acord amb el que disposa l’article 76 de la Llei 7/1985, podrà, no obstant això, 
romandre en el seu assentisc en el Saló de Sessions, però sense intervindre. 
 
 

Article 12. Precs i preguntes 
 

En el punt de precs i preguntes que s’ha d’incloure en tots els plens ordinaris, els 
regidors dels distints grups no tindran limitació al número que pretenguen plantejar. 
El regidor a qui se li concedisca la paraula per a formular un prec o una pregunta, 
podrà realitzar una succinta exposició justificativa que no excedirà en cap cas d'un 
minut. En cap cas donarà lloc a debat. De la pregunta o prec es donarà prèviament 
còpia al Secretari perquè s’incorpore a l’acta. 
 
El públic podrà formular precs o preguntes abans de finalitzar la sessió i 
s’arreplegaran succintament en l’acta de la mateixa.  
 
 

Article 13. Normes de protocol  
 

En els actes oficials, processons cíviques o religioses, i actes d’institucionals en 
general, els regidors ocuparan el lloc que els corresponga segons les normes que 
marque el protocol o el que indique, si no n’hi ha, l’Alcaldia que resoldrà també en 
cas de dubte en l’aplicació de les dites normes. 
 
Generalment l’ordre en les processons serà en primer lloc l’Alcaldia i a continuació 
els Tinents d’Alcalde, regidors de l’equip de govern, portaveus i regidors dels altres 
grups polítics que no formen part de l’equip de govern, de major a menor nombre de 
regidors o en cas d’empat pel nombre més gran de vots obtinguts en les eleccions. 
Es procurarà que siga el mateix número a dreta i a esquerra de cada fila de la 
processó. 
 


