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ASPECTES MÉS RELLEVANTS A TINDRE EN COMPTE DURANT EL
PROCÉS ELECTORAL MUNICIPAL DE 2019
El mandat dels regidors és de 4 anys, comptats a partir
de la data de la seua elecció i finalitza pel transcurs
d'aqueixos 4 anys o, en tot cas el dia anterior al de la
celebració de les següents eleccions, és a dir, el 25 de
maig de 2019.
Mandat dels regidors i Govern en
funcions

Dissabte, 25 de maig de 2019

Jornada Electoral
Diumenge, 26 de maig de 2019

Última sessió
de la Corporació eixent
Dimecres 12 de juny de 2019
(o dimarts 2 de juliol de 2019, si hi
ha contenciós electoral)

Com a conseqüència d'això, el dia 27 de maig s'estarà
«en funcions» fins al dia 15 de juny de 2011 (data de
la presa de possessió de la nova Corporació), la qual
cosa habilita solament per a l'administració ordinària,
sense que puguen adoptar-se acords per als quals es
requerisca majoria qualificada, que són els recollits en
l'apartat 2n de l'art. 47 LRBRL.

articles
194 i 42.3 LOREG
39 ROF

Finalització del mandat.

articles
42.3 LOREG
39 ROF

Celebració d'eleccions locals.

article
42.3 LOREG

Aquesta jornada comença a les 8.00 hores i finalitza quan
es prepara i lliura tota la documentació necessària
(sobres 1, 2 i 3 de cada procés electoral).
A les 8.00 hores té lloc la constitució de la Mesa
Electoral; a les 8.30 hores s'estén l'Acta de Constitució
de la Mesa i a les 9.00 hores dona començament la
votació amb l'obertura del Col·legi Electoral, que
finalitza a les 20 hores. Després tindrà lloc l'escrutini de
vots, i finalitza la jornada amb l'emplenament i lliurament
de les Actes i de la resta de documents.
Aprovació d’actes anteriors.
El dia 12 de juny de 2019 (3 dies abans de la sessió
constitutiva de la nova Corporació) els regidors
cessants han de reunir-se en sessió extraordinària del
Ple i de Junta de Govern Local, on existisca, només a
l’efecte d'aprovar l'acta de l'última sessió celebrada.

articles
80 et seg. LOREG

articles
36.1 i 56.1 ROF

Fase prèvia a la constitució:

Abans del 15 de juny
(o de 5 de juliol si hi ha contenciós
electoral)

▪ Preparació de documents per a preparar l'arqueig
extraordinari.
▪ Preparació de la documentació per a efectuar
l'arqueig extraordinari.
▪ Preparació de la documentació relativa a l'Inventari
del Patrimoni.
▪ Cessament del personal eventual.
▪ Proclamació d'electes.
▪ Expedició de la credencial.

articles
36.2 i 56.2 ROF
33.2 del RB
104 LBRL
108 LOREG
196.c) LOREG
7 ROF
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En la Secretaria de la Corporació han de constituir-se
dos Registres d'Interessos de tots els membres
d’aquesta, el d'Activitats i el de Béns.
Registre d'interessos

Sessió constitutiva de la nova
Corporació
Dissabte, 15 de juny del 2019 o
divendres 5 de juliol de 2019 (si hi
ha contenciós electoral)

Abans de la presa de possessió, tots els regidors
formularan declaració sobre possibles causes
d'incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els
proporcione ingressos econòmics, d'una banda, i
declaració dels seus béns patrimonials i de la participació
en societats de tota mena, per un altre.
La convocatòria de la sessió de constitució dels
ajuntaments haurà d'efectuar-se amb dos dies hàbils
d'antelació, i en aqueixa mateixa sessió, es procedeix a
l'elecció de l'alcalde.
Constitució de la nova Corporació.
Formació Mesa d'edat.
Presa de possessió.
Jurament o promesa.
Elecció de l'alcalde/ssa.

Formació dels Grups municipals.
Els 5 dies següents a la constitució
(ROF)

Els 10 dies següents a la
constitució (LRLCV).

Els Grups Polítics han de constituir-se dins dels 5 dies
hàbils següents a la data de constitució de la Corporació,
mitjançant escrit signat per tots els integrants d’aquest
i presentat en la Secretaria.

articles
75.7 LRBRL
30 a 32 ROF

articles
195.1 LOREG
195.2 LOREG
108.8 LOREG
196 LOREG
40.2 ROF

article
24 del Reial decret
2568/1986 de 28 de
novembre pel qual es
regula el Reglament
d'Organització i
Funcionament de les
Entitats Locals

Els grups es constituiran mitjançant escrit dirigit al
president de la corporació, signat pels membres
d’aquesta que desitgen integrar-lo, en el qual expressen
la seua voluntat de formar part d'aquest, la seua
denominació, el nom del seu portaveu i de qui, si escau,
puga substituir-lo. L'escrit haurà de formalitzar-se dins
dels deu dies hàbils següents a la constitució de la
corporació i, en tot cas, abans de la convocatòria de la
sessió extraordinària del Ple per a determinar
l'organització i funcionament municipal.

article
134.3 de la Llei
8/2010, de 23 de juny,
de Règim Local de la
Comunitat Valenciana

Celebració de la sessió extraordinària del ple per a fixar
el funcionament de la Corporació, dins dels trenta dies
següents al de la Sessió Constitutiva.

article
38 ROF

Sessió organitzativa de la nova
Corporació
Abans del 29 o 31 de juliol
(o en defecte d'això el 19 o 21
d'agost, si hi ha contenciós
electoral)
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L'alcalde convocarà aquesta sessió perquè el propi Ple
resolga sobre els assumptes següents:

Assumptes de la sessió
extraordinària del Ple

1. Fixació de la periodicitat de les sessions ordinàries,
que no podran excedir del període que marca l'article
46.2.a) LRBRL.
2. Creació i composició de les Comissions
Informatives permanents.
3. Nomenaments de representants de la Corporació en
els òrgans col·legiats que siguen de la seua
competència.
4. Coneixement de les Resolucions de l'alcalde en
matèria de:
▪ Nomenaments de tinents d'alcalde.
▪ Membres de la Junta de Govern Local (si
haguera d'existir, de conformitat amb l'article 20.1
b) LRBRL).
▪ Presidents de Comissions Informatives.
▪ Delegacions que l'alcalde considere oportú
conferir (article 35 ROF).

articles
46.2.a) LRBRL
20.1.b) LRBRL
35 ROF
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