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Dictamen   540/2021 
Expedient   533/2021 
 

 
 
M. Hble. Sr.: 
 
 
 
 El Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 

Comunitat Valenciana, en sessió celebrada el 

dia 15 de setembre de 2021, sota la Presidència 

de l’Hble. Sra. Margarita Soler Sánchez, i amb 

l’assistència dels senyors i les senyores que al 

marge s’expressen va emetre, per unanimitat, el 

dictamen següent: 

 
 
 

 
 

 
 
De conformitat amb la comunicació de V. M. H., de 26 d'agost de 2021, 

(Registre d'entrada de 2 de setembre de 2021), el Ple del Consell Jurídic 
Consultiu de la Comunitat Valenciana ha examinat l'expedient remés per 
Presidència en relació amb la consulta facultativa plantejada per l'Ajuntament 
de Gandia sobre la declaració d'expulsió signada per la secretària general del 
Partit Polític Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía d'un regidor del partit 
mencionat. 
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I 
ANTECEDENTS 

 
 
De l'examen de l'expedient remés es desprén el següent: 
 
 
Únic. En data 2 de setembre de 2021 tingué entrada en aquest Consell 

un escrit remés pel secretari autonòmic de Presidència, per delegació del 
president, en relació amb la consulta facultativa plantejada per l'Ajuntament 
de Gandia sobre la declaració d'expulsió, signada per la secretària general del 
Partit Polític Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, d'un regidor del partit 
indicat. 

 
 En l'expedient consten els escrits de la representant del partit polític 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía de 20 de maig i 20 de juliol de 2021 i 
una còpia de l'escriptura d'atorgament de poder a la Sra. M. B. S. per a actuar 
en nom i representació de l'esmentat partit polític. 
 

I trobant-se el procediment en l'estat descrit, l'autoritat consultant el 
remet per al seu dictamen per aquest Consell. 

 
 

II 
CONSIDERACIONS 

 
 
Primera. Caràcter del Dictamen. 
 
La consulta formulada per escrit del secretari autonòmic de 

Presidència, per delegació del president, té el caràcter de facultativa, 
conformement al que preveu l'article 9, de la Llei de la Generalitat 10/1994, 
de 19 de desembre, de creació d'aquest Consell. 

 
La petició de dictamen s'ha efectuat amb caràcter urgent. 
 
 
Segona. Plantejament de la qüestió. 
 

 Segons consta en l'escrit de 29 de juliol de 2021, de l'alcalde de 
l'Ajuntament de Gandia, en data 20 de maig de 2021 va tindre entrada en 
aquest Ajuntament un escrit de la Sra. M. B. S., en nom del Partit polític 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, pel qual es va comunicar que, en data 
17 de maig de 2021, el Sr. P. R. N. és expulsat de Ciudadanos, expulsió 
confirmada pel Comité de Garanties i es fa efectiva el mateix dia 17 de maig. 
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 En data 25 de maig de 2021 es va formular per la secretària general del 
Ple de l'Ajuntament de Gandia un requeriment d'esmena a la representant del 
partit polític, en què sol·licita l'aportació de documentació complementària. 
Consta lliurament del requeriment en data 31 de maig de 2021. 
 
 Per registre d'entrada de data 8 de juliol de 2021, es va presentar per 
seu electrònica de l'Ajuntament la següent documentació: 
 
 «- Escrit de sol·licitud pel qual es requereix el passe a la categoria de 
regidor no adscrit, amb la consegüent pèrdua de drets econòmics i polítics, al 
Sr. P. R. N.. 
 
 - Escriptura d'atorgament de poder a la Sra. M. B. S. per a actuar en nom 
i representació del Partit Polític Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.» 
 
 En data 16 de juliol de 2021 es va formular, per la secretària del Ple 
municipal, un nou requeriment al no haver-se emplenat l'anterior en els 
termes exigits, en què sol·licita l'esmena de la comunicació presentada amb 
la finalitat de poder complir amb el procediment i elevar al Ple l'acord 
d'expulsió per a la seua «presa de coneixement».  
 
 En el segon requeriment es va sol·licitar l'aportació dels següents 
documents: Acord d'expulsió acompanyat dels documents integrants de 
l'expedient que permeten verificar els extrems indicats, és a dir, que l'expulsió 
del Sr. P. R. N. s'ha produït per l'òrgan competent del partit polític i de 
conformitat amb els estatuts, amb el tràmit previ d'audiència a l'expedientat, 
i que és ferm en el si d'aquesta formació política. 
 
 Per registre d'entrada de data 22 de juliol de 2021 es va rebre per seu 
electrònica: 
 
 - Document signat per la Sra. M. B. S. en el qual es realitzen una sèrie 
d'afirmacions en relació a l'expedient d'expulsió tramitat, i no s'aporta la 
documentació requerida. 

 
Davant aquesta situació, l'Ajuntament de Gandia sol·licita a aquest 

Òrgan consultiu una consulta facultativa sobre la possibilitat d'elevar al Ple 
la «presa de coneixement» de la condició de « membre no adscrit» amb base en 
una declaració subscrita per la secretària general del Partit Polític 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía en relació a l'expulsió del regidor 
d'aquest partit. 

 
 
Tercera. Les qüestions suscitades per l'Ajuntament de Gandia són 

les següents: 
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 «- Si és possible elevar al ple la presa de coneixement de la condició de 
membre no adscrit sobre la base d'una declaració subscrita per la secretària 
general del partit polític al qual pertany el regidor, en la qual es declara: que el 
regidor ha sigut expulsat; que la Comissió de Règim Disciplinari és l'òrgan 
competent del Partit per a incoar, tramitar i resoldre els expedients disciplinaris 
que es dirigisquen contra afiliats; que l'acord es va recórrer pel regidor davant 
la Comissió de Garanties del Partit; que aquesta va resoldre la desestimació 
del recurs havent esdevingut l'expulsió definitiva i que el regidor ha sigut 
expulsat de manera definitiva del partit per l'òrgan competent, seguint el 
procediment establit en el Reglament disciplinari i amb les garanties 
reconegudes en els Estatuts del partit. 
 
 - Si en cas de considerar suficient la citada declaració per a la presa de 
coneixement, es considera que ha de donar-se audiència prèvia a l'interessat 
com es desprén de la doctrina al·ludida en el present escrit. 
 
 - En cas de no considerar-se suficient la citada declaració, per no 
permetre la verificació de les formalitats extrínseques, la forma de conducta a 
l'efecte de poder aclarir la situació del regidor en els termes exigits legalment 
per a procedir en conseqüència». 
 

S'analitzen conjuntament les tres preguntes que es plantegen a aquest 
Òrgan consultiu. 

 
 Com aquest Consell ha exposat en precedents dictàmens (Dictàmens 
454/2008 i 311/2013), el dret de tot regidor a integrar-se en un grup polític, 
en els termes legalment establits, forma part de l'«estatus» propi del càrrec i 
el seu desconeixement vulneraria el dret fonamental de l'article 23 de la 
Constitució, situant-lo en una situació de desigualtat en l'acompliment de les 
seues funcions representatives respecte dels restants membres de la 
Corporació. Ara bé, després de la reforma operada per la Llei 57/2003, de 16 
de desembre, en l'article 73.3 de la LBRL, es va introduir la figura del regidor 
no adscrit, en qualssevol dels supòsits següents:  
 
 1) que els regidors no s'integren en el grup polític transsumpte de la 
formació electoral per la qual van ser triats,  
 2) que abandonen o siguen expulsats del seu grup municipal de 
pertinença o  

3) que la majoria dels regidors d'un grup polític municipal abandonen 
o siguen expulsats de la formació política que va presentar la candidatura per 
la qual van concórrer a les eleccions. 
 
 Per al Consell Jurídic Consultiu aquest últim supòsit ha d'interpretar-
se referit no sols al cas que la majoria dels regidors d'un grup polític 
abandonen o siguen expulsats de la formació política que va presentar la 
candidatura, sinó a tots els supòsits en els quals els regidors abandonen o 
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siguen expulsats de la citada formació política - representaren o no la majoria 
del grup polític municipal-, que quedaran, per això, privats de continuar 
pertanyent a aquest grup polític municipal, perquè una interpretació limitada 
només a l'abandó o expulsió de la majoria dels regidors ens portaria a 
l'absurda situació que, en el cas que l'expulsió afectara, no a la majoria dels 
regidors d'un grup polític municipal, sinó a un sol d'ells, o a una minoria dels 
integrants del grup, aquests podrien seguir integrats en el grup, la qual cosa 
no resulta raonable ni lògic.  
 
 D'altra banda, a pesar que l'acord d'expulsió d'un membre per part dels 
òrgans competents del partit polític constitueix una decisió interna i pròpia 
d'aquests, sent revisable davant els òrgans judicials, tals acords tenen, no 
obstant això, una important repercussió en el funcionament i organització 
dels òrgans municipals, ja que tals regidors expulsats de la «formació política» 
passen a tindre la condició de regidors no adscrits, la qual cosa ha de ser 
posat en coneixement del Ple de l'Ajuntament amb les implicacions 
subsegüents en la citada organització municipal. Així, a conseqüència de 
l'expulsió hauran d'adoptar-se les disposicions organitzatives que 
procedisquen per tal de garantir el dret dels regidors no adscrits a participar 
en les deliberacions i a votar en les comissions informatives en els termes 
reconeguts. 
 

La Corporació Local ha de respectar l'autonomia d'organització dels 
partits polítics, per la qual cosa no pot entrar en l'examen de la legalitat 
substantiva de l'acord adoptat per un partit polític o coalició política sobre 
l'expulsió del regidor. Ara bé, l'entitat local, com es va exposar en el Dictamen 
311/2013, i es recull en l'Informe de la secretària general del Ple de 
l'Ajuntament de Gandia, «tampoc haurà de limitar-se a comprovar únicament 
que qui remet aquesta comunicació de l'acord d'expulsió és efectivament el 
representant del Partit Polític,… (article 134.4,d) de la LRLV), sinó que haurà de 
comprovar, a més, que l'Acord ha sigut adoptat per l'òrgan competent, a través 
del procediment establit, però sense entrar -com s'ha indicat- en l'examen de la 
legalitat substantiva de l'acord d'expulsió. Cal advertir que tractant-se de 
partits polítics l'article 6 de la Llei orgànica 6/2002 (traslladable a les coalicions 
de partits polítics) exigeix en el seu article 8.3 que l'expulsió i la resta de 
mesures sancionadores que impliquen privació de drets als afiliats només 
podran imposar-se mitjançant procediments contradictoris, en els quals es 
garantisca als afectats el dret a ser informats dels fets que donen lloc a tals 
mesures, el dret a ser oïts amb caràcter previ a l'adopció d'aquestes, el dret a 
què l'acord que impose una sanció siga motivat, i el dret a formular, si és el cas, 
recurs intern».  

 
 En aquesta línia són significatives les sentències del Tribunal Suprem, 

de 2 de març de 1982 i de 28 de desembre de 1984, totes dues de la Sala 
contenciosa administrativa. Aquesta última recull el considerant sisé de la 
Sentència d'instància, en el qual es deia que «(....) tenint en compte la doctrina 
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assentada en la sentència ja citada del Tribunal Suprem de 2 de març de 1982 
segons la qual davant la comunicació d'un partit polític a una Corporació local 
donant compte de la pèrdua de la condició de membre del mateix d'una persona 
que ostenta un càrrec electiu municipal, l'òrgan plenari de la Corporació està 
obligat a qualificar o examinar si es donen els requisits essencials (formalitats 
extrínseques) que aparentment legitimen la decisió de baixa, perquè almenys 
han de quedar acreditats que aquesta va ser adoptada per l'òrgan competent, 
a través del procediment establit i mitjançant decisió motivada...». 

 
 Aquestes sentències evidencien, per tant, l'abast de la competència de 

l'entitat local respecte dels acords d'expulsió de membres per part dels partits 
polítics. I això atesa, com s'ha dit, la transcendència que per al funcionament 
de l'entitat local i dels òrgans municipals tenen tals acords, que afecten els 
drets d'un membre de l'ens local i l'organització d'aquest. 

 
 Per això, respecte a quines són les actuacions que ha de desenvolupar 

el secretari municipal en supòsits com el sotmés a Dictamen, l'entitat local ha 
de comprovar que la comunicació d'expulsió de la formació política que va 
presentar la candidatura s'efectua, com exigeix el citat article 134.4. c) i d) de 
la Llei de règim local valencià, pel representant del partit polític de què es 
tracte, sol·licitant, a més, la documentació que acredite que l'acord s'ha 
adoptat per l'òrgan competent de la formació política, conformement al 
procediment establit, o, com a mínim, amb audiència a l'interessat, i això amb 
la finalitat de remetre aquesta documentació a coneixement del Ple de la 
Corporació Local perquè, amb ple coneixement dels fets, procedisca o no a la 
«presa en consideració» del regidor com a regidor no adscrit i a adoptar les 
decisions subsegüents oportunes. 

 
 Exposat el que antecedeix, en l'assumpte sotmés a consulta consta que, 
en data 20 de maig de 2021, va tindre entrada a l'Ajuntament de Gandia un 
escrit de la Sra. M. B. S., en nom del Partit Polític Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía, pel qual es va comunicar que en data 17 de maig de 2021 el Sr. 
P. R. N. és expulsat de Ciudadanos, expulsió confirmada pel Comité de 
Garanties i es fa efectiva el mateix dia 17 de maig. 
 

En data 25 de maig de 2021, la secretària del Ple de l'Ajuntament va 
formular un requeriment d'esmena en què sol·licita al partit polític, en línia 
amb la citada doctrina d'aquest Consell (Dictamen 311/2013), l'aportació de 
documentació complementària. 
 
 Pel registre d'entrada de data 8 de juliol de 2021, la secretària general 
del partit va aportar -com ja s'ha indicat- escriptura d'atorgament de poder a 
la Sra. M. B. S. per a actuar en nom i representació del Partit Polític 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 
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 Efectuat un segon requeriment, aquest va ser atés mitjançant 
document signat per la secretària general del Partit Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía en el qual es realitzen una sèrie d'afirmacions en relació a 
l'expedient d'expulsió tramitat, i no s'aporta la documentació requerida. 
 
 La qüestió que, per consegüent, suscita l'autoritat consultant és la 
següent: «si és possible elevar al ple la presa de coneixement de la condició de 
membre no adscrit sobre la base d'una 'declaració' subscrita per la secretària 
general del partit polític al qual pertany el regidor».  
 
 Aquesta qüestió exigeix l'anàlisi de la declaració presentada per la 
secretària general del partit i de la restant documentació. 
 
 Doncs bé, en relació amb el primer escrit presentat el 20 de maig de 
2021, en el qual la citada secretària general del partit va comunicar que el Sr. 
P. R. ha sigut expulsat del partit, procedia, com així es va fer per la secretària 
general del Ple de l'Ajuntament, sol·licitar l'adequada esmena a fi de 
comprovar, no sols la condició de representant del partit de la Sra. M. B., sinó, 
a més, que l'Acord havia sigut adoptat per l'òrgan competent, a través del 
procediment establit. En aquesta comunicació inicial no s'efectua una 
descripció detallada dels fets esdevinguts en relació amb l'expulsió del regidor. 
 
 Aquest requeriment va ser atés mitjançant la remissió de l'escriptura 
d'atorgament de poder a la Sra. M. B. S. per a actuar en nom i representació 
del Partit Polític Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.  
 
 Dit això, no s'estima que, amb la sola remissió del poder de 
representació, quedaren acreditats els extrems exigits en el Dictamen 
311/2013, la qual cosa justifica el segon requeriment per part de la secretària 
general de l'Ajuntament a fi que es remetera l'Acord d'expulsió acompanyat 
dels documents corresponents que permeteren verificar els extrems indicats, 
és a dir, que l'expulsió del Sr. P. R. N. havia sigut acordada per l'òrgan 
competent del partit polític i de conformitat amb els Estatuts. 
 
 En aquesta segona ocasió, el requeriment va ser atés mitjançant un 
escrit signat per la secretària general del Partit Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía en el qual es realitzen una sèrie d'afirmacions en relació a 
l'expedient d'expulsió tramitat, així com còpia de l'Acord del Comité Executiu 
del Partit, en relació amb les seues àmplies facultats per a representar al 
partit, actuar davant tota classe d'administracions públiques i òrgans 
judicials, presentar tota classe d'escrits i, en síntesi, realitzar qualsevol 
actuació que exigisca la gestió del partit. 
 
 En el nou escrit de 20 de juliol de 2021 remés, la secretària general del 
partit «Declara»:  
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 «Que el Sr. P. R. N., amb DNI 20946714Q, va ser expulsat del partit en 
virtut de Resolució de la Comissió de Règim disciplinari del partit de data 15 de 
març de 2021. 
 
 Que la Comissió de Règim disciplinari és l'òrgan competent del partit per 
a incoar, tramitar i resoldre els expedients disciplinaris que es dirigisquen 
contra afiliats, segons disposen els articles 91 i 128 dels Estatuts del partit, 
aprovats per l'Assemblea general del partit en la sessió del dia 2 de maig de 
2020. S'annexen com a DOCUMENT Núm. 1. 
 
 Que la Comissió de Règim Disciplinari exerceix les seues funcions 
conforme al que disposa el Reglament disciplinari aprovat pel Comité executiu 
en la sessió del dia 31 de gener de 2021. S'annexa com a DOCUMENT Núm. 2 
(Estatuts). 
 
 Que tant els Estatuts com el Reglament Disciplinari garanteixen, en els 
termes de la Llei orgànica 6/2002, de 27 de juny, de partits polítics, tots els 
drets de defensa dels afiliats en relació amb l'exercici de la potestat 
disciplinària pels òrgans competents del partit, en particular, els de l'article 19 
dels Estatuts. 
 
 Que el Sr. P. R. N. va recórrer, en exercici dels drets que els Estatuts li 
reconeix, davant la Comissió de Garanties del Partit, contra la resolució de la 
Comissió de Règim disciplinari de 15 de març de 2021. El recurs té data de 31 
de març de 2021. 
 
 Que la Comissió de Garanties és, conforme al que disposa l'article 82 dels 
Estatuts del partit, l'òrgan independent encarregat de garantir els drets dels 
afiliats. 

 
Que la Comissió de Garanties del Partit va resoldre, per resolució de 6 

d'abril de 2021, la desestimació del recurs del Sr. P. R. N. pel que la seua 
expulsió esdevé definitiva, ja que, com disposa l'article 87.3 dels Estatuts, no 
cap recurs davant cap altre òrgan del partit. 
 
 Que, per tant, el Sr. P. R. N. ha sigut expulsat de manera definitiva del 
partit per l'òrgan competent, seguint el procediment establit en el Reglament 
disciplinari i amb les garanties reconegudes en els Estatuts del partit, entre les 
quals s'inclou la d'interposar un recurs davant un òrgan independent». 

 
Doncs bé, en una primera valoració, i segons el parer d'aquest Òrgan 

consultiu, el preferible, a fi de facilitar la comprovació del compliment, per 
part de la secretària general del Ple de l'Ajuntament, de les formalitats 
externes referides a l'expulsió del regidor del seu partit, hauria sigut que el 
segon requeriment s'haguera atés mitjançant la remissió, per part de la 
representant i secretària general del partit, de la certificació o de les 
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certificacions dels diferents acords i resolucions adoptats per l'òrgan 
competent. Cal tindre en compte que, malgrat que, com s'ha dit, l'acord 
d'expulsió d'un membre per part dels òrgans competents del partit polític 
constitueix una decisió interna, tals acords tenen, no obstant això, una 
important repercussió en el funcionament i organització dels òrgans 
municipals, i és d'especial transcendència que queden degudament 
acreditades les formalitats externes de l'expulsió. 

 
No obstant això, el que va ser remés després del segon requeriment és, 

com el propi escrit de la secretària general del partit assenyala, una declaració 
(«Declara») dels fets esdevinguts en relació amb l'expulsió del Sr. R. N.. 
Aquesta declaració escrita té, per tant, l'abast que, en el nostre dret, posseeix 
una declaració escrita per la secretària general d'un partit polític (associació 
de caràcter privat) davant una Administració, com és una eventual 
«presumpció» de certesa dels fets que es detallen, atesa la condició de 
secretària general i a les àmplies funcions de representació i actuació que li 
atribueixen l'Acord del Comité Executiu del Partit. A més, no ha d'oblidar-se 
la responsabilitat que la secretària general assumeix amb la seua declaració, 
i això sense perjudici de la contradicció per part del regidor afectat.  

 
 En l'escrit declara que: el regidor ha sigut expulsat; que la Comissió de 
Règim Disciplinari és l'òrgan competent del Partit per a incoar, tramitar i 
resoldre els expedients disciplinaris que es dirigisquen contra afiliats; que 
l'acord es va recórrer pel regidor davant la Comissió de Garanties del Partit; 
que aquesta va resoldre la desestimació del recurs havent esdevingut a 
l'expulsió definitiva i que el regidor ha sigut expulsat de manera definitiva del 
partit per l'òrgan competent, seguint el procediment establit en el Reglament 
disciplinari i amb les garanties reconegudes en els Estatuts del partit. 
 
 Efectivament, conformement als articles 91 i 128 dels Estatuts del 
Partit, aprovats per la V Assemblea General de Ciudadanos, de 2 de maig de 
2020, la Comissió de Règim Disciplinari és l'òrgan competent per a incoar, 
tramitar i resoldre, en primera instància, els expedients disciplinaris, 
conforme al que disposen els presents Estatuts i reglaments que ho 
desenvolupen. Així mateix, conformement a l'article 82 dels Estatuts, la 
Comissió de Garanties del Partit és l'òrgan independent encarregat de garantir 
els drets dels afiliats. 

 
Per això, segons el parer d'aquest Òrgan consultiu, i a fi de facilitar i 

agilitzar la «presa en consideració» de la condició de «regidor no adscrit», i 
garantir, al mateix temps, la plena certesa dels fets esdevinguts en relació 
amb la seua expulsió, s'estima procedent que s'admeta la citada declaració o 
manifestació de fets per part de la secretària general del partit, la 
representació del qual assumeix, amb audiència del regidor afectat el Sr. P. 
R., a fi que puga corroborar o qüestionar les formalitats externes de la seua 
expulsió, és a dir, els fets relatats per la citada secretària general del partit.  
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En el cas que, al marge de la legalitat substantiva, aquests fets foren 

qüestionats o negats pel regidor afectat, haurà de requerir-se de nou 
l'aportació a la representant del partit de la documentació acreditativa 
d'aquests fets. 

 
Resta assenyalar que, si bé en el Dictamen 311/2013 es va dir que «A 

l'efecte de l'adopció de la "presa en consideració" pel Ple de la Corporació Local 
no és necessària la prèvia audiència de la regidora afectada, ja que el seu dret 
a ser oïda ha d'acomplir-se, en aquest cas, en el si de la "formació política" que 
va presentar la candidatura i que procedeix a la seua expulsió», en el present 
cas el tràmit d'audiència ve justificat per la necessitat de corroborar el 
compliment de les formalitats externes que afecten l'expulsió del regidor el Sr. 
P. R. N. i que es declaren en l'escrit de la secretària general del partit de 20 
de juliol de 2021. 

 
 

III 
CONCLUSIÓ 

 
 
Pel que queda exposat, el Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 

Comunitat Valenciana és del parer: 
 
 Que, a fi de facilitar i agilitzar la «presa en consideració» de la condició 
de «regidor no adscrit» i garantir, alhora, la plena certesa dels fets esdevinguts 
en relació amb la seua expulsió, s'estima procedent que s'admeta la citada 
declaració o manifestació de fets per part de la secretària general del partit 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, la representació del qual assumeix, 
efectuada per escrit de 20 de juliol de 2021, amb audiència del regidor afectat 
el Sr. P. R. N., a fi que puga corroborar o qüestionar les formalitats externes 
de la seua expulsió. 
 

V. H., no obstant això, resoldrà el que considere més encertat. 
 
 València, 15 de setembre de 2021 
 

      EL SECRETARI GENERAL 

 
LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
M. HBLE. PRESIDENT DE LA GENERALITAT 


