
REGLAMENT COMISSIONS DE TREBALL FVMP 
(Junta de portaveus 16/12/2019 

Consell FVMP de data 18/12/2019) 

 

 

P R E À M B U L 

 

Les Comissions de Treball es constitueixen com a fòrum de debat, discussió i participació 

sectorial de l’FVMP, per a l'elaboració d'estudis i formulació de propostes, sobre 

qüestions directament relacionades amb les finalitats de l’FVMP, estant obertes a tots 

els membres electes de les entitats locals associades i, en cas que corresponga, al 

personal que treballe en aquestes. 

 

ARTICLE 1. FUNCIONS 

 

Les funcions bàsiques de les Comissions de Treball consistiran en l'elaboració d'estudis, 

informes i dictàmens, tots ells de caràcter consultiu, no executiu ni vinculant, així com 

en la formulació de propostes sobre qüestions directament relacionades amb les 

finalitats de la Federació. 

 

Correspon a les Comissions de Treball les qüestions que, per raó de la matèria, tinga 

atribuïda la seua competència per a l'estudi a més de totes aquelles que pogueren ser-

los atribuïdes expressament pels òrgans de govern de la Federació. 

 

El president/a de la Comissió de Treball podrà presentar a la Presidència de l’FVMP, 

propostes de acord, a adoptar si escau, per la Comissió Executiva o pel Consell de 

l’FVMP. La Presidència de l’FVMP podrà encomanar a la Secretaria General les propostes 

remeses per les Presidències de les Comissions de Treball per a la seua translació a la 

Junta de Portaveus amb la finalitat de fer el seu estudi i aprovació. 

 

ARTICLE 2. COMPOSICIÓ 

 

Les Comissions de Treball estaran compostes per càrrecs electes, representatius de les 

entitats associades a l’FVMP. 

 



Els membres de les Comissions de Treball, quan així ho estimen necessari, podran ser 

assistits en el desenvolupament de les seues reunions per personal tècnic de la seua 

Corporació que a aquest efecte designen. Igualment podran participar experts 

professionals a petició de les Comissions de Treball o dels Òrgans de l’FVMP. 

 

En cap cas els tècnics cridats a assistir als treballs de les Comissions podran actuar en 

substitució dels membres que les integren. 

 

ARTICLE 3. ESTRUCTURA 

 

1.- Les Comissions de Treball s'estructuraran internament de la forma següent: 

 

a) President/a. 

b) Secretari/ària. 

c) Coordinador/a. 

d) Un vocal designat per cadascun dels grups polítics presents en els òrgans de 

govern. 

e) Un representant designat per la Comissió de Mancomunitats. 

 

2.- El/la president/a de la Comissió nomenarà les persones que es faran càrrec de la 

Coordinació i de la Secretaria de cada comissió, segons els acords de la Junta de 

Portaveus FVMP. 

 

3.- Podran assistir com a convidats/des, representants de qualsevol administració 

pública i personal tècnic que per a això hi fora requerit. 

 

4.- La Comissió de Treball estarà assistida per una persona de naturalesa tècnica al servei 

de l’FVMP designada, a aquest efecte pel titular de la Secretaria General segons 

l'aprovació per la Junta de Portaveus de 16 de desembre de 2019. Aquesta persona 

exercirà les corresponents funcions de Secretaria Tècnica, a l'efecte de convocatòria de 

sessions, custòdia, distribució i arxiu de documentació, i estendre actes, en el seu cas. 

 

Les Secretaries Tècniques de les Comissions de Treball seran supervisades i coordinades 

pel Director de Coordinació de l’FVMP. 



El titular de la Secretaria General posarà a la disposició de les diferents comissions els 

mitjans tècnics i humans disponibles en cada moment, i coordinarà el funcionament de 

les Comissions. 

 

ARTICLE 4. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT. 

L'organització i funcionament de les Comissions de Treball, es regirà pel present 

Reglament aprovat pels membres que componen la Junta de Portaveus de l’FVMP. 

 

ARTICLE 5. ACTES. 

De cadascuna de les sessions s'estendrà una Acta, que serà signada almenys per el/la 

president/a i el/la secretari/ària de cada Comissió, quedant a càrrec de la Secretaria 

General de l’FVMP. 

 

ARTICLE 6.- DELS GRUPS DE TREBALL. 

Podran constituir-se Grups de Treball o Comissions Tècniques per a l'estudi i anàlisi de 

determinats assumptes que les Comissions de Treball consideren necessaris per a la 

presa de decisions , o aquells que pogueren ser-li atribuïdes de manera expressa pels 

òrgans de govern, per a això podran estar secundats pels serveis tècnics de l’FVMP. 

 

Els treballs elaborats per aquests grups de treball seran elevats a les Comissions de 

Treball per al seu estudi, debat, discussió i, en el seu cas, ratificació i adopció del 

corresponent acord. 

 

ARTICLE 7.- CONVOCATÒRIA. 

Les Comissions de Treball es reuniran, prèvia convocatòria de la Secretaria General, a 

proposta de la Presidència de cada Comissió, i serà notificada a tots els membres 

integrants d'aquesta. 

 

La convocatòria inclourà lloc, data i hora de celebració  de la reunió i es realitzarà, amb 

almenys 3 dies abans de la seua celebració. 

 

La convocatòria ordinària haurà de contindre els assumptes que componguen l'ordre 

del dia previst, adjuntant si fora possible la informació o documentació que poguera ser 

objecte d'estudi, o estant a disposició des del mateix dia de la convocatòria. 



La convocatòria extraordinària, haurà de ser remesa amb una antelació mínima de 24 

hores, amb les mateixes previsions anteriors. 

 

ARTICLE 8.- DE LES SESSIONS. 

Les Comissions de Treball funcionaran en règim de sessions ordinàries i extraordinàries. 

 

Són sessions ordinàries aquelles la periodicitat de les quals està preestablida. 

 

Les Comissions de Treball celebraran sessió ordinària, almenys, una vegada cada sis 

mesos. 

 

Són sessions extraordinàries, aquelles que convoque la Presidència de cada Comissió 

amb tal caràcter, o a requeriment de, almenys, quatre dels membres de la Comissió. 

 

ARTICLE 9.-CONSTITUCIÓ. 

Les Comissions de Treball quedaran vàlidament constituïdes, quan assistisquen almenys 

tres membres d'aquesta, quinze minuts després de l'hora fixada en la convocatòria 

cursada prèviament a aquest efecte. 

 

Si passats trenta minuts de l'hora prevista en la convocatòria, es presumira que no 

s'aconseguirà un nombre d'assistents indicats, per si o delegats, la Presidència deixarà 

sense efecte la reunió, posposant l'estudi dels assumptes inclosos en l'Ordre del dia, bé 

per a la següent sessió ordinària, bé per a una sessió extraordinària, si s'estima oportú 

convocar-la. 

 

De no celebrar-se sessió per falta d'assistents o un altre motiu, la Secretaria de la 

Comissió suplirà l'Acta amb una diligència, autoritzada amb la seua signatura, en la qual 

es consigne la causa i els noms dels concurrents i d’aquells que s’hagueren excusat. 

 

ARTICLE 10.- DEBATS. 

Correspon a la Presidència de les Comissions de Treball, assegurar la bona marxa de les 

sessions, dirigir els debats i mantindre l'ordre d'aquests. 

 



Si es promou debat, les intervencions seran ordenades per la Presidència. 

 

Qualsevol membre de les Comissions de Treball podrà demanar, durant la discussió, la 

lectura de les normes o documents que creguen conduents a la il·lustració de la matèria 

de què es tracte. 

 

ARTICLE 11.- DELS ACORDS. 

En les sessions ordinàries només poden ser adoptats acords sobre assumptes inclosos 

en el respectiu Ordre del dia, llevat que foren declarats d'urgència en la pròpia sessió 

per l'òrgan col·legiat. 

 

En les sessions extraordinàries no poden declarar-se d'urgència assumptes no inclosos 

en el seu Ordre del dia. 

 

Per a la validesa dels acords es requerirà el consens dels/de les representants de la 

Comissió, i si això no fora possible, com a mínim, dos terços dels/de les presents. 

 

Els acords i resolucions de les Comissions de Treball constaran en l'acta amb expressió 

dels resultats de les votacions i dels vots particulars, si n'hi haguera. 

 

Els acords aconseguits per les Comissions de Treball, per mitjà del titular de la Secretaria 

General, es traslladaran a la Junta de Portaveus per a la seua oportuna aprovació, si 

escau, excepte en el cas en què actuen per delegació expressa d'aquesta última. 

 

En tot cas els acords de les Comissions de Treball s'adopten per vot ponderat, de 

conformitat a la representació que tinguen els diferents Grups en l’FVMP, que s'elevaran 

als òrgans de govern, per mitjà de la Secretaria general, per a l'adopció de les mesures 

encaminades a donar compliment a aquests i es possibilitarà, si fos així necessari, la seua 

exposició i defensa del president/a de la Comissió justificant el seu contingut davant la 

Junta de Portaveus, la Comissió Executiva o el Consell de l’FVMP. 

 



Disposició Addicional 

 

Les Comissions de Treball podran establir les seues pròpies regles de funcionament, 

sempre que aquestes regles no entren en contradicció amb el que es disposa el present 

Reglament. 

 

Disposició Final 

 

Aquest Reglament una vegada ratificat, entrarà en vigor el mateix dia de la seua 

aprovació. 

 


