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REGLAMENT REGULADOR DE LA MESA LOCAL D’IMMIGRACIÓ 
 
 

CAPÍTOL PRIMER 
DISPOSICIONS GENERALS 

 
ARTICLE 1. CREACIÓ 
De conformitat amb el que estableix la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
de Règim Local; la Llei 5/97, de 25 de juny, de la Generalitat Valenciana, per la qual es 
regula el Sistema de Serveis Socials en l’Àmbit de la Comunitat Valenciana; la Llei 4/00 
sobre els Drets i les Llibertats dels Estrangers a Espanya i la seua integració social, es 
crea la Mesa Local d’Immigració a l’Ajuntament d’Alcoi, que tindrà les competències, 
les funcions i l’estructura que establisca aquest Reglament. 
 
ARTICLE 2. NATURALESA 
La Mesa d’Immigració és un òrgan consultiu i assessor, de caràcter no vinculant per a 
l’Ajuntament d’Alcoi en totes les qüestions que comporten el desenvolupament de les 
seues funcions i competències que redunden en un major benestar social i qualitat de 
vida del sector en el terme municipal. Amb la seua creació es pretén l’impuls i la 
promoció del col·lectiu que representa. 
 
Aquesta Mesa d’Immigració de cap manera suplirà la representació que per al sector 
puga implantar qualsevol norma de caràcter superior. 
 
ARTICLE 3. FINALITAT 
Té com a finalitat essencial complir el que estableix l’article 13 de la Constitució 
Espanyola, que determina que els estrangers tindran a Espanya les mateixes llibertats 
públiques que establisquen els tractats internacionals, així com els principis establits 
per la Llei 4/00 amb vista a la promoció de les condicions perquè la llibertat i la igualtat 
de les persones i dels grups que s’integrarien al sector, siguen reals i efectives. 
 
ARTICLE 4. FUNCIONS 
Són funcions de la Mesa d’Immigració: 
1. Estudiar i analitzar la situació del col·lectiu d’immigrants de la ciutat. 
2. Fomentar la integració social de la població immigrant, per a facilitar el seu benestar 
social i la seua qualitat de vida a la nostra ciutat; afavorir la seua incorporació a la vida 
pública i estimular la seua presència i integració en els àmbits socials, culturals, polítics, 
laborals, etc. 
3. Fomentar la coordinació entre les institucions públiques i privades que treballen amb 
el col·lectiu. 
4. Afavorir el desenvolupament de plans o programes que tinguen com a finalitat la 
integració social dels immigrants. 
5. Promoure el disseny de programes de caràcter preventiu que, mitjançant plans 
d’informació i sensibilització de la societat, eviten conductes racistes i xenòfobes. 
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6. Elaborar, emetre i comunicar tots aquells informes que es consideren procedents, 
que tendisquen a la millora i qualitat de vida del sector. 
 
ARTICLE 5. INTEGRACIÓ DE L’ACTUACIÓ 
L’actuació de la Mesa d’Immigració tindrà caràcter integral i assumirà tots els aspectes 
relacionats amb l’àmbit de Benestar Social, des del punt de vista cultural, social, 
econòmic i polític. 
 

CAPÍTOL SEGON 
EL PLE 

 
ARTICLE 6. EL PLE DE LA MESA. COMPOSICIÓ 
La Mesa Local d’Immigració s’articula a través del Ple, el qual estarà compost per: 
- El president/a, que serà l’alcalde/essa, o tinent d’alcalde o regidor/a en qui delegue. 
- Un regidor de cada un dels grups polítics integrats en la corporació municipal. 
- Un representant de cada una de les associacions o entitats relacionades amb la 
immigració, que estiguen legalment constituïdes. 
- Un representant de cada una de les organitzacions sindicals que dins de la seua 
estructura tinguen un departament específic relacionat amb el col·lectiu. 
- Un representant de cada una de les administracions públiques que tinguen relació 
directa amb el sector. 
 
Article 7. FUNCIONS 
a) Determinar les actuacions i els programes previstos en la matèria amb l’establiment 
de línies d’actuació, que fixen prioritats. 
b) Conéixer i avaluar els resultats de la gestió dels serveis municipals en la 
competència pròpia de la immigració. 
c) Emetre els dictàmens que sobre la matèria li siguen sol·licitats. 
d) Aprovar l’acta de sessions anteriors. 
 
ARTICLE 8. FUNCIONAMENT 
a) Règim de sessions. El Ple es reunirà amb caràcter ordinari una vegada al 
semestre. Amb caràcter extraordinari, es reunirà, després de la convocatòria prèvia 
amb aquesta finalitat, totes les vegades que el/la president/a considere, a la vista dels 
assumptes que s’hagen  de tractar, la seua urgència i transcendència. Podrà també 
celebrar sessió extraordinària quan ho demane almenys la quarta part del nombre de 
vocals. En cada convocatòria, en la qual s’haurà d’especificar la data, l’hora i el lloc en 
què se celebrarà la sessió, s’expressarà per escrit l’ordre del dia, que haurà de ser 
tramés a cada un dels membres quan siguen convocats. 
b) Actes. De cada sessió que celebre la Mesa el/la secretari/ària alçarà una acta. 
L’esmentada acta haurà d’anar subscrita pel/per la secretari/ària amb el vistiplau del 
president/a. Aquesta acta es trametrà a tots els membres de la Mesa, juntament amb 
l’ordre del dia que s’haurà de tractar en la pròxima sessió. El primer punt de cada ordre 
del dia correspondrà al coneixement i l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, si és 
procedent. 
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c) Convocatòria de sessions. Les sessions seran convocades amb una antelació 
mínima de 72 hores. El termini entre la primera i la segona serà de mitja hora. En 
primera convocatòria serà necessari, per a celebrar sessió, l’assistència de la majoria 
simple, i d’un terç dels membres en segona convocatòria, que mai no podrà ser inferior 
a tres. 
d) Assistents als plens. El/la president/a, o a petició d’algun membre de la Mesa, 
podrà invitar al Ple tots els tècnics municipals que considere oportú, a fi que 
intervinguen en els termes que se’ls sol·licite. Igualment, podrà invitar persones de 
reconeguda solvència i interés en el camp del sector de la immigració. 
 
ARTICLE 9. MEMBRES DE LA MESA. DURACIÓ DEL MANDAT 
Els membres de la Mesa pertanyents a la corporació municipal conservaran la seua 
condició en la Mesa mentre romanguen i exercisquen els càrrecs corporatius. 
 
Els representants designats pels organismes, col·lectius i entitats, representats pel Ple, 
seran designats per l’entitat respectiva, d’acord amb les seues normes internes de 
funcionament. 
 
La duració del mandat d’aquests representants en la Mesa serà de quatre anys, i 
podran ser renovats. 
 
Si un representant dels organismes, col·lectius i entitats a què s’ha fet menció deixara 
de formar part de l’organització respectiva, o aquesta desapareguera o canviara de 
naturalesa o finalitat, el representant deixarà el lloc vacant automàticament en la Mesa. 
 

CAPÍTOL TERCER 
DE LA PRESIDÈNCIA 

 
ARTICLE 10. FUNCIONS DEL PRESIDENT/A 
 Correspon al president/a de la Mesa: 
a) Exercir la representació de la Mesa. 
b) Presidir les sessions del Ple i moderar el desenvolupament dels debats. 
c) Assegurar el compliment dels acords. 
d) Vetlar pel compliment d’aquest Reglament. 
e) Sotmetre iniciatives i propostes a consideració del Ple. 
f) Exercir totes les funcions que li assigne la Mesa, sempre que siguen inherents a la 
seua condició, així com totes aquelles competències que la legislació de caràcter local 
atribueix a l’alcalde/essa com a president/a d’òrgan plenari. 
 

CAPÍTOL QUART 
DEL SECRETARI/ÀRIA DEL CONSELL 

 
ARTICLE 11. NOMENAMENT 
 La Mesa es dotarà d’un secretari/ària que serà un funcionari/ària de 
l’Ajuntament. 
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ARTICLE 12. FUNCIONS 
El secretari/ària tindrà les funcions següents: 
 
a) Assistir a la Presidència i al Ple en tots aquells assumptes per als quals se’l 
requerisca i que siguen inherents a la seua condició. 
b) Efectuar les convocatòries de les sessions del Ple, mitjançant ordre de la 
Presidència, així com les citacions als membres de la Mesa, als quals trametrà la 
documentació corresponent. 
c) Alçar actes del Ple. 
d) Totes les funcions que li encarregue el Ple i que siguen pròpies de la seua condició. 
 

CAPÍTOL CINQUÉ 
INCORPORACIONS D’ASSOCIACIONS I COL·LECTIUS 

CESSAMENTS DE VOCALS 
 
ARTICLE 13. INCORPORACIÓ 
La integració d’associacions i col·lectius en la Mesa s’efectuarà amb la sol·licitud prèvia 
de cada entitat, adreçada a la Presidència de la Mesa. En aquesta primera petició per a 
integrar-se en la Mesa haurà de figurar el nom del representant designat per cada 
entitat d’acord amb les seues normes internes. 
 
Les associacions i entitats que formen part de la Mesa d’Immigració hauran de tenir seu 
a la ciutat d’Alcoi. 
 
Hauran de reunir per a això les condicions següents: 
a) No perseguir finalitats lucratives. 
b) Figurar inscrites en el Registre corresponent, així com en el Registre d’Associacions 
Veïnals. 
 
ARTICLE 14. CESSAMENT DE VOCALS 
Pot produir-se el cessament de vocals: 
a) A petició pròpia. En aquest supòsit el vocal que cessa serà substituït per qui designe 
l’entitat a què representa. En aquest supòsit l’entitat haurà de nomenar un substitut per 
al vocal que s’hi incorpora. 
b) Per acord de l’entitat o organisme representat en la Mesa. L’organisme de què es 
tracte, igual que en l’apartat anterior, haurà de designar un nou representant. 


