
ANNEX. FONAMENTS DE DRET QUE AVALEN JURÍDICAMENT LA VIABILITAT DE LA PROPOSTA 

 
 

Reglament Orgànic Municipal de Berga http://www.ajberga.cat/ajberga/apartats/index.php?apartat=43 

 

Article 182 .- Participació en el Ple 
 
Les entitats i associacions tenen dreta a formular precs i preguntes als òrgans municipals de govern per tal de que es 
debatin o es contestin respectivament en el Ple Municipal. Per tal de fer efectiva l’entrada del prec o la pregunta caldrà 
comunicar-ho, via instància al Registre Municipal, fins a 24 hores abans de la convocatòria de les informatives. 
 
En la Junta de portaveus es debatrà l’acceptació o no d’incloure’s en el Ple. 
 
Serà prerrogativa de l'alcalde establir el temps de debat d'aquesta qüestió i posteriors torns de réplica. 
 
Les entitats i associacions tenen dret a presentar mocions al Ple Ordinari que afectin el seu àmbit de treball o la seva 

funció social estatutària.  
 
Aquelles entitats que vulguin presentar una moció per debatre al ple municipal caldrà que ho comuniquin a través 
d’una instància al registre municipal, amb el contingut de la moció  fins a 24 hores abans de la convocatòria de la 

Comissió Informativa Municipal. 
 
En la Junta de portaveus es debatrà l’acceptació o no d’incloure’s en el Ple. 
 
La defensa anirà a càrrec de l'entitat, posteriorment es faran les corresponents deliberacions per part dels grups 
municipals i l'entitat tindrà un torn de rèplica abans de la votació de la proposta. Serà prerrogativa de l'alcalde 

establir el temps de debat d'aquesta qüestió i posteriors torns de rèplica.  
 
 
Article. 183.- Associacions 
 
Les associacions constituïdes per a la defensa dels interessos generals o sectorials dels veïns tenen la consideració 
d’entitats de participació ciutadana. 
 
En relació amb el municipi les associacions tenen dret a: 
a) Rebre informació directa dels assumptes que són  de llur interès 
b) Elevar propostes d’actuació en l’àmbit de les matèries de competència municipal. 
c) Formar part dels òrgans de participació. 
d) Intervenir en les sessions del ple i de les comissions d’estudi, d’informe o de consulta en els supòsits específics que 

es determinin. 
 
 

Reglament Participació Ciutadana d’Esplugues  
 
http://public.esplugues.cat/portal/Documentacio.nsf/DOCUMENTACIOxCAT/La-ciutat-es-viu.Reglament-de-
participaci%C3%B3-ciutadana?OpenDocument 

 

Article 29. 

Podran sol·licitar la incorporació d’una proposició, en l’ordre del dia del Ple, les entitats i associacions cíviques 
inscrites en el Registre Municipal d’Entitats i aquelles propostes que tinguin el suport de 200 signatures de 
ciutadans i ciutadanes, majors d’edat, empadronats a Esplugues. * 

Article 30. 

En la sol·licitud d’intervenció en el Ple hi figurarà el nom de la persona que prendrà la paraula, amb un temps màxim de 
5 minuts. Posteriorment, els o les portaveus dels diferents grups municipals podran sol·licitar aclariments al defensor o 
defensora de la proposta, que la matisarà durant el temps màxim de 5 minuts i després es passarà al debat per part 
dels grups municipals i a la votació. 

 
 
* Població Esplugues any 2012: 46.726 habitants 

 

 

http://www.ajberga.cat/ajberga/apartats/index.php?apartat=43
http://public.esplugues.cat/portal/Documentacio.nsf/DOCUMENTACIOxCAT/La-ciutat-es-viu.Reglament-de-participaci%C3%B3-ciutadana?OpenDocument
http://public.esplugues.cat/portal/Documentacio.nsf/DOCUMENTACIOxCAT/La-ciutat-es-viu.Reglament-de-participaci%C3%B3-ciutadana?OpenDocument


 
Reglament Participació Ciutadana Palafrugell 
 
http://www.consensus.cat/palafrugell/dmdocuments/reglamentparticipacio.pdf 
 

 
Article 23 Assistència a les sessions del Ple i exercici del dret de veu 

 
2. Quan una entitat o un grup de ciutadans vulgui efectuar alguna exposició davant del Ple Municipal que guardi 
relació amb algun punt de l’ordre del dia o bé tingui un interès rellevant per al seu col·lectiu i per al municipi en general, 

haurà de sol·licitar-ho per escrit, com a mínim, 48 hores abans del dia previst per a la celebració de la Junta de Portaveus. 
En el no prescrit en aquest reglament pel que fa al debat i discussió s'aplicarà supletòriament el ROM. El funcionament 
dels organismes municipals preparatoris pel ple es regularà de manera que permeti fer pública difusió de l’ordre del dia 
com a mínim dos dies hàbils abans de la seva celebració, tret dels casos de sessions extraordinàries urgents. 
 
3. La sol·licitud haurà d’anar signada pel President de l’entitat o, en el seu cas d’un grup de ciutadans, pel seu portaveu i 
per tots els interessats, degudament acreditats.  
4. Els sol·licitants podran assistir a la Junta de Portaveus. En tots els casos, la Junta deliberarà sobre l’assumpte i elevarà 
proposta autoritzant o denegant l’ús demanat de la paraula, així com el moment d’inclusió i la seva durada . En cas que no 
s’autoritzi es derivarà l’assumpte a l’òrgan de govern o de participació que sigui més adequat per tractar-lo. 
5. Autoritzat per l’Alcalde i durant el temps que aquest li assenyali, el representant de l’entitat o grup ciutadà podrà 
exposar el parer del seu col.lectiu, si es refereix a un punt de l’ordre del dia, immediatament abans del debat 
corresponent. Mitjançant la mà alçada podrà sol·licitar una segona intervenció per a fer alguna precisió complementària 
d’un minut de durada. 
 
6. Quan el tema proposat s’hagi acompanyat de l’adhesió de 150 signatures individuals d’electors dels cens 
municipal o de 3 entitats inscrites al Registre Municipal, s’incorporarà a l’ordre del dia del primer ple ordinari que 

s’esdevingui, transcorregut un mes d’haver presentat la petició. * 
 
*Població Palafrugell any 2012, 22.880 habitants 

 

Reglament Orgànic Municipal Girona 
 
https://seu.girona.cat/export/sites/default/dades/ordenances/_descarrega/Reglament_organic_municipa_ROM.pdf 

 
 
Art. 105.- Les entitats ciutadanes i els seus drets 

1. Les Associacions degudament constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d'Entitats, que tinguin per objecte la 
defensa dels interessos generals o sectorials dels veïns són considerades entitats de participació ciutadana. 
 
2. Aquestes associacions tindran dret a: 
a) Rebre informació directa dels assumptes que són del seu interès. 
b) Elevar propostes d'actuació en l'àmbit de les matèries de competència 
municipal. 
c) Formar part dels òrgans de participació. 
d) Intervenir davant el Ple de l'Ajuntament per efectuar una exposició sobre algun assumpte de l'ordre del dia, 

d'acord amb les condicions que s'indiquen a l'apartat 3 d'aquest article. 
e) Presentar propostes sobre temes de competència municipal que afectin els interessos generals o sectorials dels veïns 
d'acord amb les condicions que s'indiquen a l'apartat 4 d'aquest article. 
 
2. L'exercici del dret reconegut en els apartat d), s'efectuarà de conformitat amb les següents condicions: 
a) Per intervenir davant el Ple les associacions hauran d'ostentar la condició d'interessat en la tramitació administrativa 

de l'assumpte del que es tracti, per raó de ser titulars d'un dret, d'un interès legítim o en el seu cas un simple interès en 
supòsits d'exercici de l'acció pública. 
b) La facultat d'intervenir davant el Ple per efectuar l'exposició prevista a l'apartat d) d'aquest article s'haurà de sol·licitar 
per escrit presentat en el Registre d'entrada de l'Ajuntament, amb una antelació mínima de dos dies abans de la 
celebració de la sessió. 
c) La intervenció la realitzarà únicament el representant de l'associació. 
d) En la sessió, la intervenció del representant de l'associació s'haurà de produir amb anterioritat a la lectura, debat 
i votació de la proposta inclosa en l'ordre del dia, la intervenció requerirà l'autorització de l'alcalde i no podrà superar 
el termini de cinc minuts (alternativament el termini que aquest determini). Fent ús de les seves atribucions l'alcalde 

podrà interrompre la intervenció en cas de desviació de la matèria exposada o alteració del desenvolupament de la sessió 
plenària. 
e) De conformitat amb l'article 69.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, la intervenció 
no es podrà efectuar un cop s'hagi començat a tractar l'assumpte per part del Ple de la Corporació. 

http://www.consensus.cat/palafrugell/dmdocuments/reglamentparticipacio.pdf
https://seu.girona.cat/export/sites/default/dades/ordenances/_descarrega/Reglament_organic_municipa_ROM.pdf


f) Restaran excloses les intervencions en relació a les propostes municipals relatives a les següents matèries: a) les 
corresponents a ordenances fiscals i altres matèries de naturalesa tributària; b) les regulades a l'article 2 de la Llei 3/1984 
de 26 de març reguladora de la iniciativa legislativa popular, així com les determinades a l'article 6 de la Llei 4/2012, de 17 
de març, de Consultes Populars per Via de Referèndum; c) les que amb contingut idèntic o equivalent hagin estat 
presentades per l'equip de govern o l'oposició en el transcurs del mandat. 
 
 

Reglament Orgànic Vilafranca del Penedès  http://www.vilafranca.org/doc/doc_32636660_1.pdf 

 

 
Art. 98. Dret de fer arribar les seves opinions a l'Ajuntament 

 
S'aplica a les entitats la regulació dels drets reconeguts a tots els ciutadans en el capítol 6è d'aquest 
mateix títol. 
 
D'altra banda, les associacions de veïns i les altres entitats que estiguin inscrites en el registre municipal d'entitats 
ciutadanes, poden tenir dret a intervenir sobre algun punt de l'ordre del dia de les sessions del Ple municipal, en 
aquelles qüestions per les quals s'hagin interessat prèviament i que les afectin directament. Les intervencions que 
facin o les opinions que donin es relacionaran succintament en l'acta de la sessió, en els termes que preveu la llei 

pel que fa a les intervencions de membres electius de la corporació. 
 
Per fer ús d'aquesta possibilitat, cal sol·licitar-ho per escrit dirigint-se a l'alcalde amb un mínim de vint-i-quatre hores 
d'antelació respecte a l'inici de la sessió, indicant també l'interès qualificat que es tingui respecte a l'assumpte i el nom 

del portaveu únic que, si escau, prendrà la paraula. 
 
El representant de l'entitat pot exposar el parer del seu col·lectiu immediatament abans del debat del punt que origina 
la seva sol·licitud de paraula per un temps màxim de deu minuts. Si es demana per mitjà de la mà alçada, l'alcalde pot 
autoritzar una segona intervenció de dos minuts de durada perquè el representant pugui fer alguna precisió 

complementària. 
 
La sol·licitud ha d’anar signada pel president o per un responsable qualificat de l'entitat interessada i correspon a l'alcalde, 
després de fer una consulta prèvia a la Junta de Portaveus, autoritzar o no la intervenció de l'entitat en la sessió plenària. 
 
Aquest mateix dret d’intervenció sobre algun punt de l’ordre del dia pot ser reconegut també als partits polítics, 
coalicions electorals o agrupacions d’electors que hagin participat a Vilafranca en les eleccions municipals 
immediatament darreres, sempre que haguessin obtingut com a mínim el 3 per 100 dels vots vàlids. * 
 

*A Blanes, segons eleccions any 2011, 418 vots.  ( 13.965 vots vàlids). 
 

Reglament Orgànic Municipal Tarragona   

 
http://www.tarragona.cat/lajuntament/conselleries/relacions-ciutadanes/entitats/associacions-i-entitats/fitxers/altres/rom-
tarragona 
 

 
Article 145.- Intervenció ciutadana al plenari municipal. 
 
Els ciutadans o entitats podran intervenir a les sessions ordinàries dels consells Plenaris en forma de petició o de prec, 
sempre que tractin de matèries de la competència municipal o d'interès local. 
 
El procediment a seguir per efectuar la intervenció serà el següent: 
 
d) Les entitats o associacions que podran presentar peticions o precs són les inscrites en el "Registre Municipal 
d'Entitats" i que estiguin al corrent de les obligacions que s'expressen en els articles 151 i 152 d'aquest propi 

Reglament. Si la petició o prec es refereix a alguna proposta de l'ordre del dia, l'alcalde la llegirà abans de la lectura, 
debat i votació de la proposta. Si la petició o prec no es refereix a cap de les propostes que figuren a l'ordre del dia, es 
llegirà al final de la Sessió, després que s'hagin tractat totes les propostes compreses a l'ordre del dia i s'hagi acabat amb 
l'apartat de precs i preguntes reservat als consellers. 
 
Les associacions o entitats inscrites en el Registre Municipal d'Entitats podran efectuar una exposició oral en el 
Plenari, sempre que el fet d'intervenir compti amb el suport d'algun grup municipal i sempre que es refereixi a alguna 

proposta de l'ordre del dia i hagin intervingut prèviament, com a part interessada, en la tramitació administrativa de 
l'expedient, a la comissió informativa corresponent. 
 
Caldrà, tanmateix, que abans de començar la sessió, qui actuï en nom d'una entitat o associació sol·liciti a l'alcalde 
autorització per intervenir i acrediti la seva representativitat. 
 

http://www.vilafranca.org/doc/doc_32636660_1.pdf
http://www.tarragona.cat/lajuntament/conselleries/relacions-ciutadanes/entitats/associacions-i-entitats/fitxers/altres/rom-tarragona
http://www.tarragona.cat/lajuntament/conselleries/relacions-ciutadanes/entitats/associacions-i-entitats/fitxers/altres/rom-tarragona


Reglament Orgànic Municipal d’Olot 
 
http://www.olot.cat/FitxersWeb/22616/ROM_2012.pdf 
 

 
Art. 121.- Dret de les entitats ciutadanes a participar en el debat del Ple municipal 
 
Les entitats tenen dret a intervenir en els assumptes que es tractin en la sessió plenària amb l’única formalitat de 
comunicar-ho a l’Alcaldia amb vint-i-quatre hores d’antelació de la sessió. La Presidència de la corporació decidirà 

sobre la seva procedència. Amb independència dels assumptes inclosos en l’ordre del dia del Ple municipal, les entitats 
ciutadanes podran dirigir peticions al consistori relacionades amb assumptes que tinguin un interès significatiu tant 

per a la política com per a l’administració del municipi. 
 

 
Reglament Orgànic Municipal Mataró 
 
http://www.mataro.cat/web/portal/contingut/document/publicacions/pam/ROM_2012.pdf 

 
Article 93. Participació al Ple Municipal.- 
 
1.- Les entitats ciutadanes inscrites al Registre Municipal d’Entitats tindran dret a intervenir en algun dels punts de 
l’ordre del dia de les sessions plenàries de l’Ajuntament. Per tal de fer-lo efectiu ho demanaran a l’Alcalde o Alcaldessa 

per escrit, i el presentaren al Registre Municipal d’Entrades de Documents, on ha de constar l’objecte de la intervenció 
amb una breu exposició de motius. Aquesta sol·licitud es podrà presentar, com a màxim, vint-i-quatre hores abans de la 
celebració del Ple Municipal i s’hi farà constar el nom de la persona que prendrà la paraula. Únicament es podran 

acceptar sol·licituds durant les vint-iquatre hores prèvies al Ple si hi ha alguna causa que en justifiqui. 
 
2.- L’Alcalde o Alcaldessa, prèvia consulta a la Junta de Portaveus, autoritzarà la intervenció a l’entitat sol·licitant o bé la 
denegarà si es refereix a assumptes que no siguin de la competència municipal. 
 
Arribat el punt de l’ordre del dia on estigui prevista la intervenció, previ al debat dels grups polítics, la persona 
representant de l’entitat autoritzada farà l’exposició anunciada, la qual no excedirà de cinc minuts. 

 

 
Reglament Orgànic Municipal Igualada   https://www.seu.cat/seue-fitxer?id=37265 

 
 
Art. 93. Dret de fer arribar les seves opinions a l’Ajuntament  
 
1. S’aplicarà a les entitats la regulació dels drets reconeguts a tots els ciutadans en el capítol 6è d’aquest mateix Títol. 
D’altra banda, les associacions de veïns i les altres entitats que estiguin inscrites en el Registre Municipal d’Entitats 
Ciutadanes podran tenir dret d’intervenció sobre algun punt de l’ordre del dia de les sessions del Ple Municipal, en 
aquelles qüestions per les quals s’hagin interessat prèviament i que les afecti directament. Les intervencions que 

facin o les opinions que donin es relacionaran succintament en l’acta de la sessió, en els termes que preveu  la llei pel que 
fa a les intervencions de membres electius de la Corporació.  

 

2. Per fer ús d’aquesta possibilitat, caldrà sol·licitar-ho per escrit dirigint-se a l’Alcalde/essa amb un mínim de vint-i-quatre 
hores d’antelació respecte a l’inici de la sessió, indicant també l’interès qualificat que es tingui respecte a l’assumpte i el 
nom del portaveu únic que, si escau, prendrà la paraula.  

 
3. El representant de l’entitat podrà exposar el parer del seu col·lectiu immediatament abans del debat del punt que 
origina la seva sol·licitud de paraula per un temps màxim de deu minuts.  

 
 

Reglament Orgànic Rubí   
 
http://www.ajrubi.cat/perfil/rubi/recursos/recursos/rom_reglament_organic_municipal.pdf 

 

 
Art. 127.- Intervenció dels ciutadans en el Ple Municipal 
 
1.- Les entitats ciutadanes, o els ciutadans quan la seva petició vingui avalada per 250 signatures, que vulguin 
intervenir, prèviament a l’inici oficial de les sessions del Ple, sobre algun dels punts de l’Ordre del Dia, ho hauran de 

sol·licitar per escrit a l’Alcalde amb un mínim d’un dia d’antelació a la celebració de la mateixa. La petició podrà ser 
denegada per l’Alcalde quan entengui que la intervenció del sol·licitant no aportarà novetats a les posicions expressades o 
que s’expressaran, o quan pugui provocar incidents. 
 

http://www.olot.cat/FitxersWeb/22616/ROM_2012.pdf
http://www.mataro.cat/web/portal/contingut/document/publicacions/pam/ROM_2012.pdf
https://www.seu.cat/seue-fitxer?id=37265
http://www.ajrubi.cat/perfil/rubi/recursos/recursos/rom_reglament_organic_municipal.pdf


2.- Després de les sessions ordinàries del Ple, l’Alcalde declararà closa oficialment la sessió, i obrirà el corresponent torn 
de paraules del públic. 
 
*Població Rubí any 2012, 74.484 habitants 

 

 
 


