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Mancomunitat de la Ribera Alta
Anunci de la Mancomunitat de la Ribera Alta sobre
aprovació definitiva del Reglament Orgànic de la Mancomunitat.
ANUNCI
El Ple de la Mancomunitat aprovà inicialment en sessió de data 12
de febrer de 2014 el Reglament Orgànic de la Mancomunitat de la
Ribera Alta, en base a la Llei Reguladora de les Bases de Règim
Local (Llei 7/1985 de 2 d'abril) i la Llei de Règim Local de la Comunitat Valenciana (Llei 8/2010 de 23 de juny), per tal de complementar i desenvolupar amb el mateix respecte i ajust, i dins de la
potestat d'autoorganització, la regulació, l'organització i el funcionament establert en els Estatuts de la Mancomunitat.
Sotmès a informació pública mitjançant l’anunci en el B.O.P de data
19/09/2014 durant el termini d'un mes, de conformitat amb allò establert en els Estatuts de la Mancomunitat i en el article 28 de la
LRLCV, no es va produir cap al•legació o reclamació, per la qual
cosa, de conformitat amb allò disposat en l'esmentat acord, s'entén
aprovat definitivament.
En compliment d'allò acordat i de la normativa concordant establerta en l'article 49 de la Llei 7/1985 Reguladora de las Bases de Règim
Local del Text Refós de disposicions vigents de Règim Local, es
publica la totalitat del text aprovat.
Article 1. Objecte del reglament
És l’objecte d’aquest reglament orgànic regular el funcionament i els
òrgans col•lectius de la corporació local de la Mancomunitat de la
Ribera Alta: el Ple, la Junta de Govern, les comissions informatives
i la resta d’òrgans col•lectius en aspectes no previstos en la normativa estatal i autonòmica de necessària aplicació a les mancomunitats,
tot ajustant el règim jurídic d’aquesta entitat local per tal de completar-hi mancances detectades i d’adaptar-lo, dins del marc legal, a les
singularitats pròpies. Es pretén, a la fi, en interès de la Mancomunitat, millorar el funcionament i l’organització d’aquesta corporació
local i agilitzar l’adopció de resolucions de la seua competència.
Article 2. Presidència. Delegació. Suplència
1. La Presidència de la Mancomunitat assumeix la presidència nata del
Ple, de la Junta de Govern Local, de les comissions informatives i de
la resta d’òrgans col•lectius mancomunats. Com a titular de la Presidència té la prerrogativa de decidir els empats amb el vot de qualitat.
2. La Presidència podrà delegar la convocatòria i la presidència de
les sessions del Ple, de la Junta de Govern, de les comissions informatives i/o de la resta d’òrgans col•lectius mancomunats, quan així
ho estime oportú. Podrà designar president/a, per delegació, i també
vicepresident/a, per a cadascun dels òrgans col•lectius, indistintament. En cas de designar diversos vicepresidents per a un òrgan, s’hi
indicarà l’ordre de substitució. La Presidència delegada gaudirà del
vot de qualitat per a decidir els empats.
3. Cas de vacant, absència o malaltia de la presidència serà substituït
per la vicepresidència que corresponga segons l’ordre del seu nomenament. En aquest cas, la vicepresidència exercirà les funcions de la
presidència, amb totes les facultats i privilegis que corresponguen al
titular de la Presidència.
4. Si la Presidència estiguera delegada, la suplència s’ajustarà als
termes previstos en la delegació.
3. La suplència, en tot cas, es produirà sense necessitat d’un acte
declaratiu exprés, encara que es done compte al Ple d’aquesta circumstància.
Article 3. Secretaria dels òrgans col•lectius mancomunats
1. La Secretaria del Ple correspon al secretari o secretària de la
Mancomunitat, el nomenament del qual s’efectuarà de conformitat
a la normativa aplicable al funcionaris amb habilitació de caràcter
estatal, inclosa la possibilitat legal que les funcions que reservades
a eixe personal siguen exercides per funcionari suficientment capacitat de la mancomunitat o d'altres entitats locals, d’acord amb el
procediment establert.
2. El secretari o secretària de la corporació local és, així mateix, el
secretari nat de les comissions informatives i de la Junta de Govern
Local, sense perjudici de la possibilitat de delegar les seues competències en relació amb aquestes. També ho és de la resta d’òrgans
col•lectius de tota l’organització encara que, de forma preferent, les
competències relatives a la Secretaria d’aquests altres òrgans es
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delegaran en altres funcionaris que presten funcions en la Mancomunitat.
3. En cas d’absència o malaltia del titular, o quan concorre alguna
altra causa que li impedisca l’exercici de les seues funcions, correspondrà l’exercici d’aquestes funcions al personal funcionari determinat a l’efecte per resolució de la Presidència, per l’ordre indicat
en aquesta.
4. En cas de vacant, es recorrerà al que establisquen les normes vigents per a cobrir els llocs del personal funcionari amb habilitació
de caràcter estatal.
Article 4. Convocatòria i ordre del dia
1. Convocatòria
1.1. La celebració de sessions d’un òrgan col•lectiu requereix que la
Presidència aprove prèviament la convocatòria i que la Secretaria la
notifique. La convocatòria inclourà la indicació del lloc, la data i
l’hora de la sessió que se celebrarà, així com l’ordre del dia dels
punts que es tractaran.
1.2. La notificació de la convocatòria d’una sessió d’un òrgan
col•lectiu i/o d’un acte municipal es farà pels mitjans i els terminis
previstos, de manera general, amb les puntualitzacions següents:
– La notificació al membres de l'òrgan col•lectiu es practicarà mitjançant remissió via correu electrònic indicat pel representant, d’un
fitxer o fitxers amb format pdf, o qualsevol altre que assegure la
inalterabilitat del fitxer, amb còpia de la convocatòria de la sessió,
així com de la documentació que s’adjunte a la convocatòria. Aquesta notificació via correu electrònic es podrà complementar amb un
missatge de telèfon en qualsevol de les modalitats possibles.
Els vocals i les vocals hauran de comunicar a la Mancomunitat una
adreça de correu electrònic a aquest efecte per a rebre les notificacions
i comunicar qualsevol variació que es produisca que, a aquest efecte, indique el vocal o la vocal.
El departament de la mancomunitat corresponent expedirà diligència,
signada pel personal funcionari encarregat, relativa a la pràctica de la
notificació per mitjans electrònics, on es deixarà constància de la
pràctica, en el seu cas de les dues comunicacions: correu electrònic i
telefonada/missatge telefònic, així com de les possibles incidències.
- No obstant allò expressat en l’apartat anterior, si algun dels grups
politics mancomunats comunicaren a la Mancomunitat que disposen
d’una persona amb dedicació completa o parcial a les necessitats del
grup, s’entendran tots ells notificats amb el lliurament de la convocatòria dirigida a cadascun d’ells a aquesta persona al seu lloc de
treball a les dependències mancomunats, la qual assumirà l’obligació
de comunicar la convocatòria a cadascun dels integrants del grup.
Eixes funcions també les podrà efectuar el portaveu del grup, si aquest
ho indica així a la Mancomunitat i assumeix el compromís. Això
sense perjudici de comptar amb la col•laboració dels serveis de
notificació mancomunats per a fer arribar, quan calga, la documentació en suport paper als diferents vocals.
– Els vocals que excepcionalment per motius d'avaria en el funcionament del correu electrònic o qualsevol altra motivació temporal,
no estigueren inclosos en cap de les dues anteriors puntualitzacions
i requeriren de la notificació domiciliària, en suport paper, de la
convocatòria de sessions d’òrgans col•lectius i/o d’actes mancomunats, hauran d’assenyalar un domicili en la població de la qual són
representants o del lloc on treballen per a la pràctica de les notificacions, o bé manifestar que es notifique a l’ajuntament que representen, assumint aquest el compromís de notificar-li al més prompte
possible. La notificació a l’ajuntament es farà per fax o via correu
electrònic. També es podrà enviar per la Mancomunitat un missatge
de mòbil.
Llevat dels casos en què el vocal haja comunicat per escrit a la
Mancomunitat l’absència temporal del municipi, si s’intenta la notificació al domicili assenyalat per dues vegades, amb una diferència
mínima d’una hora entre una i l’altra, però no s’ha pogut fer el lliurament per no haver ningú al domicili indicat, la notificació s’entendrà
correctament practicada sempre que la persona notificadora deixe un
exemplar de la convocatòria al domicili indicat, juntament amb una
diligència/comunicació dels intents de notificació realitzats i del lloc
on el vocal pot arreplegar la documentació que s’adjunta a la convocatòria, preferentment a la bústia que, per a cada grup municipal,
s’habilitarà en un lloc fàcilment accessible de les dependències de
la Mancomunitat.
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En aquests casos, el servei municipal de notificació, sempre que siga
possible, telefonarà o deixarà un missatge telefònic al vocal de la
convocatòria.
En l’expedient de la sessió s’inserirà una diligència per deixar constància de tots aquests aspectes.
La notificació de la convocatòria de sessions s’haurà de practicar,
com a mínim, amb l’antelació següent a la celebració:
- Ple, Comissions Informatives i Junta de Govern (s’anunciarà l’avís
de la data de celebració amb antelació mínima de d’una setmana
mitjançant avís per correu electrònic).
- La convocatòria amb els assumptes de l’orde del dia per a les sessions
de les Comissions Informatives i Junta de Govern i per al Ple s'efectuarà
amb l'antelació necessària perquè els representants puguen rebre’ls
amb una antelació mínima de 2 dies hàbils. Es procurarà que les propostes i dictàmens s'envien amb la mateixa antelació.
1.3. Punts de contingut especialment dens/complex.
1.3.1. En punts de contingut especialment dens/complex, la documentació relativa a la proposta d'acord haurà d'estar disponible/lliurar-se
als vocals amb una antelació mínima d'una setmana a la celebració
de la sessió, encara que la convocatòria de la sessió es lliure posteriorment, ajustada al termini ordinari de 2 dies d'antelació.
1.3.2. Es consideraran punts de contingut especialment dens/complex
els relatius a l'aprovació inicial del pressupost anual municipal, de
les ordenances fiscals mancomunats i la seua revisió anual conjunt i
modificació d'estatuts o del reglament orgànic municipal.
2. Inclusió de punts en l’ordre del dia
2.1. La inclusió de punts en l’ordre del dia del Ple, de la Junta de
Govern Local, de les comissions informatives i/o de la resta d’òrgans
mancomunats, requereix que el procediment corresponent estiga
complet.
2.2. L’expedient haurà d’incloure com a mínim i sense perjudici
d’altra documentació utilitzada i rellevant per a la resolució de
l’assumpte, els documents següents:
Providència d’incoació.
Informe de la Secretaria o/i Intervenció, en cas de resultar preceptiu.
Proposta d’acord que es formula perquè s’hi aprove, signada per la
Presidència o vocalia delegada.
2.3. L’expedient complet haurà de ser dipositat a la Secretaria amb
la suficient antelació per a permetre una correcta i diligent confecció
de la convocatòria de la sessió.
2.4. Els expedients estaran complets, a disposició dels integrants de
l’òrgan, des de la convocatòria de la sessió fins al moment de la
celebració.
2.5. Una proposta d’acord podrà incloure resolucions relatives a
procediments diferents, independents, únicament quan el seu objecte guarde connexió. En aquests supòsits, si la resolució dels diferents
procediments es notificara conjuntament, s’hi indicaran els recursos
que caben interposar en relació amb cadascun d’aquests.
La presentació d’al•legacions i/o recursos contra un d’aquests no
afectarà la resta de procediments resolts pel simple fet d’haver sigut
resolts en una votació conjunta.
Article 5. Ordre de tractament dels punts les sessions. Retirada
d’assumptes i assumptes sobre la taula. Debat i intervencions
1 Ordre de tractament dels punts
1.1. Els assumptes es debatran i votaran seguint la relació de l’ordre
del dia. No obstant això, la Presidència podrà alterar l’ordre dels
assumptes exposant les raons que hi haguera per a fer-ho.
1.2. Quan diferents assumptes tinguen relació entre ells, podran
debatre’s conjuntament si així s’aprova per la majoria dels vocals
presents, però la votació de cadascun d’aquests punts haurà d’efectuarse per separat.
1.3. La Presidència podrà, igualment, alterar l’ordre del debat i la
votació d’algun assumpte que requerisca de majoria especial per a
la seua aprovació, així com retardar el tractament quan el nombre
d’assistents del seu grup no arribe al mínim necessari exigit per a
obtenir-la, o anticipar la votació quan algun dels membres anuncie
la justificada absència posterior i, amb això, desaparega el nombre
mínim que permeta decidir sobre l’assumpte.
1.4. En tot cas, si en el moment fixat per a tractar un assumpte no
està present el nombre suficient de membres o vots ponderats del Ple
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per a decidir vàlidament sobre el tema, aquest quedarà sobre la
taula, sense que s’inicie la deliberació entorn a aquest. Si posteriorment a este punt hi haguera suficients de membres o vots ponderats
del Ple, podrà el President sotmetre (abans de precs i qüestions, i
prèvia ratificació de la inclusió en l’ordre del dia novament d’aquest
punt) el seu debat i votació
3.5. No obstant això, si ja s’hi haguera iniciat el debat d’un punt,
l’ordre de tractament del punt no podrà alterar-se i s’haurà de continuar fins que es produïsca un pronunciament.
2. Retirada d’assumptes i assumptes sobre la taula
2.1.Els promotors d’una proposta d’acord podran retirar-la abans de
començar la deliberació de l’assumpte corresponent.
2.2.Quan algun membre del Ple considere que algun assumpte requereix un major estudi o nous informes, podrà sol•licitar la seua
retirada. També es podrà sol•licitar que s’ajorne la seua discussió per
a la sessió següent, deixant l’assumpte sobre la taula. Per a ambdós
casos, la petició serà votada després d’un breu torn d’intervencions
i abans d’entrar en la consideració del fons de l’assumpte. Si la
majoria votara a favor de la petició no pertocarà votar la proposta
d’acord. En cas contrari, s’entrarà en el debat i la votació de
l’assumpte.
2.3 Si es tracta de sessions extraordinàries convocades a iniciativa
dels vocals, es requerirà la conformitat dels proposadors per a retirar
l’assumpte o deixar-lo sobre la taula.
3. Debat i intervencions
3.1. S'inicia el tractament del punt de l'ordre del dia per la Presidència indicant la lectura del dictamen per la Secretaria de la Mancomunitat, que podrà ser extractada.
3.2 A continuació la Presidència donarà la paraula al portaveu grup
que haguera presentat la proposta d'acord perquè explique les característiques més importants i fonaments o motivació de l'assumpte a
tractar. També podrà optar la Presidència, en cas que fóra el seu grup
el que haguera presentat la proposta, per explicar l'assumpte directament, sense perjudici de la intervenció del portaveu.
Per la Presidència es podrà donar la paraula a tècnics de la Mancomunitat per aclarir o complementar les característiques i fonamentació de
la proposta i dictamen que es sotmeten a consideració del Ple.
En cas de mocions, es donarà la paraula al portaveu del grup que
l'haguera presentat.
3.3 A continuació, per la Presidència es donarà la paraula als grups
per ordre decreixent, tenint l'ultima intervenció el grup que tinguera
major representació en vots ponderats. En cas del grup mixt els seus
integrants podran optar o bé usar el temps del torn de paraula distribuït entre els diferents membres o atribuir-lo sols al portaveu, havent
de comunicar a la Presidència abans de la primera intervenció dels
membres del grup.
3.4 Per la Presidència es podrà concedir un segon torn de paraula,
pel mateix ordre, als portaveus dels grups comarcals, si bé sols per
a precisions o mititzacions respecte la primera intervenció o al•lusions
a la seua intervenció.
3.5 La Presidència podrà intervenir en finalitzar els torns anteriors i
abans de la votació.
Article 6. Votació. Absència per causes d’abstenció
1.Finalitzat el debat, o no havent desprès de l'explicació de l'assumpte
inclòs per la Presidència o els portaveus, la Presidència sotmetrà
l'assumpte a votació.
Atès que en les mancomunitats s’aplica la fórmula legal del vot
ponderat, s’arbitraran els mecanismes adequats per a una emissió i
comprovació efectiva del vot manifestat.
2.En cas que totes les persones assistents manifestaren, per signes
convencionals, l’aprovació, la proposta d’acord quedarà aprovada
per assentiment, per unanimitat dels vocals presents, i així ho manifestarà la Presidència.
3. En cas que, de conformitat amb el que la legislació vigent disposa, alguna persona de la corporació s’haguera d’abstenir de participar
en la deliberació i votació, haurà d’abandonar la sessió abans del
debat i fins després de la votació de l’assumpte.
4. Iniciada la votació, no podrà incorporar-se cap membre nou de
l’òrgan per emetre el seu vot ni suspendre l'acte de votació.
En cas que haguera d'incorporar-se un nou membre haurà d'esperarse al punt següent.
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Article 7. Normes de comportament
Dins de l’absolut respecte a la llibertat d’expressió dels càrrecs públics, totes les persones que componen la corporació es deuen un
respecte personal, així com una recíproca cortesia en totes les seues
intervencions públiques i, molt especialment, durant la celebració
dels debats de les sessions plenàries.
Igualment, durant la celebració de les sessions plenàries, totes les
persones que componen la corporació, com a representants electes
dels municipis de la Ribera Alta, així com la representació dels diferents grups polítics i públic assistent, s’abstindran d’exhibir, amb
intencionalitat política, tota classe d’objectes, escrits, fotografies,
grafismes i símbols que puguen ser ofensius per a les persones que
componen la corporació, la comissió o els òrgans de govern o de
consulta.
Si es produira una situació d’incompliment del que es preveu en el
punt anterior la Presidència, actuant d’ofici o a instància de qualsevol
membre i escoltades les persones responsables de tots els grups
polítics presents, podrà ordenar que la persona infractora abandone
la sala, després de realitzar totes les advertències prèvies que hi
considere.
Article 8. Normes específiques de la Junta de Govern
1. La Junta de Govern estarà integrada pel President i un nombre de
vocals no inferior a sis, ni superior a dotze. S’integraran en la Junta
de Govern les vicepresidències i els portaveus del grups comarcals
constituïts. La resta d’integrants seran designats per la Presidència,
a proposta dels diferents grups comarcals constituïts, atenent que la
composició finalment resultant per a la Junta de Govern respecte la
proporcionalitat i la diversitat política existent al Ple i de la diversitat de població dels municipis. Es procurarà reflectir la diversitat de
tamany poblacional dels municipis
Podran formar part de la Junta de Govern els primers o segons vocal
de cada municipi.
2. La Junta de Govern tindrà les competències que la legislació vigent
li atribueix, així com les que el Ple o la Presidència li deleguen.
3. A la Junta de Govern li serà aplicable el règim de funcionament
que la normativa vigent en matèria de règim local preveu per a la
Junta de Govern i per a les comissions informatives de les mancomunitats, amb les següents particularitats:
a) La votació s’efectuarà atribuint a cada membre de la Junta un vot
ponderat, en els termes que li corresponen el Ple.
b) Les sessions es convocaran almenys amb dos dies hàbils
d’antelació.
c) La Junta es constitueix vàlidament amb l’assistència d’1/3 dels
seus membres, titulars o suplents, que ostenten 1/3 dels drets de
vot.
d) Supletòriament a les normes específiques per a la Junta de Govern
i les comissions informatives de les mancomunitats, s’aplicaran les
normes pròpies del funcionament del Ple de la Mancomunitat.
Article 9. Normes específiques de les comissions informatives
1. Hi haurà una o més comissions informatives.
2. La Junta de Govern podrà assolir la condició de comissió informativa única, inclosa la condició de comissió especial de comptes.
3. Els grups comarcals designaran els/les vocals del seu grup que
s’integraran en cadascuna de les comissions informatives. Hi podran
indicar titulars i suplents, amb ordre de suplència, o amb suplència
indistinta. Si durant una comissió informativa hi falta la presència
d’algun integrant d’un grup i a la sessió estiga present un membre
d’aquest que no estiga designat com a integrant d’aquesta comissió,
s’entendrà que el vocal present supleix l’absència del titular.
4 La votació s’efectuarà atribuint a cada membre un vot, sense perjudici de la representació, en vot ponderat, que li correspon al Ple.
5. Atès el caràcter deliberatiu i no decisiu de les comissions informatives, les votacions amb resultat d’empat seran vàlides i definitives respecte del sentit del dictamen emès.
Article 10. Normes específiques dels grups comarcals
1. Per a constituir grup comarcal hi hauran de formar part al menys
2 representants o vocals de la mateixa formació electoral pertanyents
a diferents municipis la comarca. Si hi haguera sols un vocal pertanyent a una formació electoral que haja estat votada almenys pel 2%
del nombre de vots emesos en el total global de la comarca, el grup
podrà estar constituït únicament per un únic vocal.
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En cas de partits o agrupacions electorals que tinguen un sol representant hauran de formar part del grup mixt, els quals haurà de tenir
la màxima flexibilitat possible perquè els seus integrants puguem
veure reflectit el seu parer en els òrgans de la Mancomunitat.
2. Cada grup designarà el seu portaveu que ho haurà de comunicar
a la Secretaria de la Mancomunitat. Podran designar, així mateix,
suplents tot indicant-hi l’ordre de suplència.
3. Cada grup indicarà el nom del grup. Així mateix, indicarà les sigles
amb les quals s’identificarà, les quals no hauran de ser molt nombroses. La inserció d’aquestes sigles en les actes i altres documents
mancomunats s’entendrà una referència al nom complet del grup.
4.Els grups portaran una comptabilitat específica i separada de la
dotació econòmica rebuda de les arques de la Mancomunitat, en el
seu cas, la qual hauran de posar a disposició de la Mancomunitat al
final de cada any natural, abans del 31 de gener següent, i sempre
que siguen requerits a l’efecte per la Presidència, en el termini d’un
mes.
Article 11. Normes específiques per al règim dels vocals integrants
de la corporació local
1. Els vocals estan obligats a actuar amb la màxima diligència i
aplicació al servei objectiu de la Mancomunitat. Hauran de mirar, en
el desenvolupament de les seues funcions com a vocals, per perseguir
i aconseguir la millor atenció dels interessos comarcals.
2. Ús de la informació
Els vocals estan obligats a guardar secret sobre les deliberacions, els
debats o les votacions o sobre la informació de qualsevol tipus que no
tinga el caràcter de pública i que puguen afectar l’honor, la intimitat
personal i familiar o la imatge de les persones. Seran responsables
d’utilitzar la informació i les dades que coneguen en la condició de
vocals de forma responsable i ajustada a l’ordenament jurídic.
Article 12. Normes específiques per a les delegacions
1. La Presidència aprovarà les delegacions en els/les vocals integrants
de la corporació local que estime adients, tot procurant agrupar les
matèries/competències delegades per afinitat/proximitat. La delegació haurà d’indicar el contingut i especificar si inclou, o no, la facultat de dictar resolucions que afecten tercers.
2. Les delegacions aprovades pel Ple de la Mancomunitat o per la
Presidència, a favor de la Presidència, de vocals delegats o de la
Junta de Govern, es realitzaran sense perjudici de la facultat del Ple
i de la Presidència d’aprovar-ne, igualment, resolucions en les matèries delegades en aquelles ocasions en les quals –per urgència,
conveniència i/o oportunitat–, això s’estime adient. En aquests casos
es donarà compte de la resolució aprovada a la Junta de Govern per
al seu coneixement.
Article 13. Junta de Portaveus
Podrà crear-se una Junta de Portaveus integrada per la Presidència i
els portaveus del grups constituïts. Podrà reunir-se abans de la celebració de la reunió dels òrgans de la Mancomunitat amb la finalitat
de rebre informació o tractar algun assumpte o assumptes de la reunió
que es celebra a continuació. Així mateix podrà convocar-se per la
Presidència de la Mancomunitat en qualsevol moment per informar
o consultar qualsevol assumpte d’interès general que afecte el funcionament de la Mancomunitat.
Disposició addicional primera
El que es preveu en aquest reglament resulta d’aplicació preferent a
la normativa estatal i autonòmica que no compte amb un rang jeràrquic superior al del mateix reglament orgànic. En eixe sentit, la jerarquia de fonts segueix el següent ordre: la legislació estatal i autonòmica vinculant per a les mancomunitats, els Estatuts de la
Mancomunitat, el present Reglament Orgànic i, finalment, la resta
de normativa aplicable per als ajuntaments.
Disposició final
Aquest reglament entrarà en vigor una vegada transcorreguts quinze
dies des de la publicació de l’aprovació definitiva.
Contra el present acord, que és definitiu en via administrativa, podrà
interposar-se recurs contenciós administratiu davant del Tribunal
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos
mesos des de la publicació del present anunci.
Alzira, 3 de setembre de 2015.—El President, Cristòbal Garcia
Santafilomena.
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