
 
 

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE MOLLET EN COMÚ AL 

PLE DE L’AJUNTAMENT PER A LA REGULACIÓ I POSADA EN 

FUNCIONAMENT DE L'ASSISTÈNCIA A DISTÀNCIA DELS REGIDORS I 

REGIDORES A LES SESSIONS DEL PLE I L’EMISSIÓ DEL VOT 

 

La Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL), el Text Refós 

de les disposicions legals vigents en matèria de règim local de 18 d'abril de 1986 (TRRL) 

i el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals de 28 

de novembre de 1986 (ROF) recullen l'obligació dels regidors d'assistir físicament a les 

sessions del ple. Així mateix, l'article 99.5 del ROF, disposa que "el vot dels regidors és 

personal i indelegable". 

La legislació bàsica local col·lideix amb la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la 

igualtat efectiva de dones i homes, que va suposar una fita en la consecució de la 

igualtat entre totes les persones que composem la societat, amb independència del 

gènere, establint una sèrie de drets de forma complerta però també preveient accions 

concretes que havia de desenvolupar el Govern en posterioritat. Aquest és el cas, de la 

Disposició Final Setena de la LO 3/2007, la qual preveia que el Govern promogués un 

procés de modificació de la legislació vigent per tal de possibilitar els permisos de 

maternitat i paternitat de les persones que ostenten un càrrec electe. 

 

Mentre que a nivell parlamentari, ja sigui l’espanyol -Congrés dels Diputats- o el català 

-Parlament de Catalunya-, s’han realitzat les corresponents modificacions normatives 

per permetre el vot dels càrrecs electes que es troben en situació de baixa per 

maternitat o paternitat; a nivell local no s’ha realitzat cap modificació legislativa en 

aquest sentit. 

 

En el cas del Parlament de Catalunya, mitjançant la reforma del seu  Reglament, s’ha 

permès a les diputades que, en situació de baixa per maternitat no puguin complir el 

deure d’assistir als debats i votacions, puguin delegar el vot en un altre diputat o 

diputada.  

 

En el cas del Congrés dels Diputats, mitjançant també la reforma del seu Reglament, 

s’ha permès de manera més àmplia que en els casos d’embaràs, maternitat, paternitat 

o malaltia greu en els quals es veu impedit el desenvolupament de la funció 

parlamentària i ateses les especials circumstàncies, la Mesa de la Cambra podrà 

autoritzar l’emissió del vot per procediment telemàtic.  

 

Existeix doncs un dèficit democràtic pel que fa al desenvolupament dels drets del 

càrrecs electes i especialment pel que fa al nucli bàsic de les seves funcions. Així La STC 

169/2009, de 9 de juliol, en el seu fonament de dret tercer, les ha definit: ... las 

facultades que pertenecen al núcleo inherente a la función representativa que 

constitucionalmente corresponde a los miembros de una corporación provincial, esto 



 
es, la de participar en la actividad de control del gobierno local (provincial, en aquel 

caso) la de participar en las deliberaciones del Pleno de la corporación, la de votar en 

los asuntos sometidos a votación en este órgano, así como el derecho a obtener la 

información necesaria para poder ejercer las anteriores. 

 

Aquest nucli bàsic és el que hauríem de entendre com a indisponible per les Lleis, en el 

sentit que no el poden reduir o suprimir. 

 

A data d’avui no s’ha modificat la legislació per fer possible que, com a mínim, en els 

casos de baixa per maternitat o paternitat, el càrrec electe pugui delegar el seu vot a 

un altre membre de la corporació i així exercir el seu dret a vot. Cal, doncs, incorporar 

aquest dret dins de l’estatut dels membres de les corporacions locals i fixar el 

mecanisme per a la delegació del vot o l’exercici del vot telemàtic. Mentre això no es 

produeixi, a l’ajuntament es poden habilitar sistemes de votació telemàtica.  

 

Pel motius expressats, el grup de Mollet en Comú proposa al ple l’adopció dels 

següents 

ACORDS 

Primer.- Instar la modificació del Reglament Orgànic de l’Ajuntament, en el sentit de 

possibilitar el dret d’assistència i l’exercici del dret de vot per via telemàtica a les 

sessions de qualsevol naturalesa del Ple corporatiu, per part dels membres electes 

d’aquest ajuntament, en determinades circumstàncies específiques com la situació de 

baixa per malaltia prolongada, permís o situació assimilada a maternitat o paternitat 

 

Segon.- Instar al Govern espanyol que, d’acord amb allò que disposa la Llei Orgànica 

3/2007, de 22 de març a la seva Disposició Final setena, promogui l’acord i les 

modificacions legislatives en de l’àmbit local, per tal de fer efectiu la delegació a favor 

d’altres membres del Consistori del dret de vot dels càrrecs electes que gaudeixin de 

permisos de maternitat i paternitat, així com aquells que pateixin malaltia greu que 

clarament impedeixi la seva assistència personal a la sessió. 

Tercer.- Traslladar els anteriors acords a la Presidència del Govern espanyol, a la 

Presidència del Congrés dels Diputats i a la del Senat, a tots els grups parlamentaris del 

Congrés, Senat i Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes de Catalunya. 

 

Mollet del Vallès, 12 de febrer de 2020 


