
  

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE BLANES (CUP), amb domicili a efectes de
notificacions a Blanes, al camí del Papus, 12, 1r-2a, i amb correu electrònic blanes@cup.cat,
EXPOSA

Que en data 14 de març del 2014 va publicar-se al Butlletí Oficial de la Província de Girona
l’anunci  sobre  l’aprovació  inicial  de  la  modificació  del  Reglament  Orgànic  Municipal,
aprovada inicialment pel Ple d'aquest Ajuntament de data 27 de febrer del 2014, i dintre
del termini  concedit  a  l’efecte per a formular reclamacions i  al·legacions,  per mitjà  del
present escrit efectuem les següents 

AL·LEGACIONS

PRIMERA.- MANCANÇA DE TRANSPARÈNCIA I  EN LA PARTICIPACIÓ DE LA
CIUTADANIA  EN  EL  PROCÉS  D’ELABORACIÓ  DEL  REDACTAT  DE  LA
MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL 

El  procés  de  l’elaboració  de  la  modificació  del  Reglament  Orgànic  Municipal  en
compliment de l’acord adoptat en el  Ple el dia 30 de juliol ha estat marcat, des d’un inici,
per la manca d’interès per a la realització d’un procés obert i transparent cap a les entitats i
la ciutadania en general. Així doncs, ni ciutadans, ni col·lectius, ni entitats han tingut la
possibilitat de discutir, aportar, debatre cap qüestió vers el nou articulat del ROM, el qual,
paradoxalment,  pretén  precisament  permetre  la  participació  ciutadana  en  els  Plens
municipals.

Amb aquesta al·legació volem posar de manifest el  incompliment dels punts 2 i 3 de la
moció aprovada en el ple del passat 30 de juliol. Aquests demanaven expressament portar
al Ple la proposta inicial de modificació del ROM abans de finalitzar l’any 2013  i informar a
les associacions locals i a la ciutadania de l’adopció de l’acord. Cap d’aquests aspectes s’ha
acomplert.

Així volem demanar que es compleixi escrupolosament l’apartat 4 de la moció aprovada el
passat mes de juliol, on es demanava que “Una vegada aprovada definitivament la modificació
del reglament, fer-ne la màxima difusió  possible i informar, mitjançant una convocatòria pública
oberta,  a tota la ciutadania i  entitats per exposar-los les possibilitats que oferirà el  nou ROM i
animar-los a fer-ne ús”.



  

SEGONA.-  AFEGIR A L'ARTICLE 151.4.d  EL DRET DE RÈPLICA PER PART DEL
DEFENSOR DE LA PROPOSTA.

Redacció actual:   Art 151.4.D: “Durant la celebració del Ple, el defensor de la proposta disposarà
de cinc minuts per exposar-la verbalment, reservant-se la facultat de l’alcalde d’interrompre la seva
presentació  en  el  cas  de  desviació  manifesta  de  la  matèria  o  alteració  o  pertorbació  del
desenvolupament del Ple. A continuació s’obrirà el corresponent torn d’intervencions dels grups
municipals i dels regidors i regidores no adscrits i no adscrites, per passar tot seguit a la votació.”

Redacció proposada: Es proposa afegir “Per últim, el proposant tindrà dret a rèplica en una
segona intervenció d'un minut de durada”.

Art 151.4.D: “Durant la celebració del Ple, el defensor de la proposta disposarà de cinc minuts per
exposar-la verbalment, reservant-se la facultat de l’alcalde d’interrompre la seva presentació en el
cas de desviació manifesta de la matèria o alteració o pertorbació del desenvolupament del Ple. A
continuació s’obrirà el corresponent torn d’intervencions dels grups municipals i dels regidors i
regidores  no adscrits  i  no adscrites. Per últim, el  proposant tindrà dret  a rèplica en  una
segona intervenció d'un minut de durada, per passar tot seguit a la votació.”

Justificació:  Complir i respectar l'acord de Ple del dia 30 de juliol del 2013. Atès que el
punt  1.B  de  la  moció  aprovada  contemplava  de  manera  expressa  el  dret  a  rèplica.
“Permetre  que  aquestes  puguin  ser  exposades  i  defensades  en  primera  persona  pels  mateixos
proposants, amb dret d’exposició i torns de rèplica”.

La proposta és jurídicament viable, tal i com s’especifica en els articles dels Reglaments de
municipis  com  Vilafranca  del  Penedès,  Sant  Cugat,  Berga  o  Esplugues  del  Llobregat
següents:

Article 98 del Reglament Orgànic Municipal de Vilafranca del Penedès: 

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.

Article 8.5 del Reglament Participació Ciutadana de Sant Cugat: 

La durada màxima de les intervencions s’estableix en 2 minuts per a la pregunta, 2 minuts per a
contestar i 1 minut per a rèplica. Aquesta limitació general no serà aplicable en el cas d’assumptes
que per la seva pròpia complexitat, rellevància o interès ciutadà comportin l’exigència d’un debat
més ampli.

Article 182. Reglament Orgànic Municipal de Berga: 

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 30 del Reglament Participació Ciutadana d'Esplugues:



  

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.

TERCERA.- AFEGIR UN NOU APARTAT A L'ARTICLE 151.2 I UN NOU PUNT ON
ES RECULLI I DESENOLVUPI EL PROCEDIMENT PER A FORMULAR  PREGUNTES
ESCRITES.

Redacció actual: Article 151.2- Aquestes associacions tindran dret a:  a) Rebre informació
directe dels assumptes que són del seu interès;  b) Elevar propostes d’actuació en l’àmbit
de les competències municipals;  c) Formar part dels òrgans de participació; d) Intervenir
davant del Ple municipal 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.

Redacció proposada: Afegir apartat “f”.

“ f) Permetre a entitats i partits polítics que desenvolupin las seva tasca en l’àmbit municipal de
Blanes formular prèvia sol·licitud via instància, precs i preguntes per tal que siguin incorporades
en el Ple municipal, sempre i quan aquestes estiguin relacionades amb assumptes d’interès local. “

Afegir  un nou punt  en aquest  article  que desenvolupi  el  procediment  i  terminis  per  a
formular aquestes preguntes, incorporar-les en el Ple i la manera en que seran contestades.

Justificació: Complir i respectar l'acord de Ple del dia 30 de juliol del 2013. Atès que el punt
1.C de  la  moció  aprovada contemplava de  manera  expressa  el  dret  a  realitzar  precs  i
preguntes  escrites  per  tal  que aquestes  fossin  contestades  per  l'equip  de  govern o  els
regidors  a  la  oposició  durant  el  desenvolupament  del  Ple.  “Permetre  a  formular,  prèvia
sol·licitud via instància, precs i preguntes per tal que siguin incorporades i contestades en el Ple
municipal, sempre i quan aquestes estiguin relacionades amb assumptes d’interès local.”

La proposta és jurídicament viable:

Article 23 Reglament Participació Ciutadana Palafrugell

 Els precs o preguntes escrits seran contestats en el plenari immediatament posterior a la
seva presentació per Registre General,  només quan s’hagi efectuat  72 hores o tres dies
hàbils abans de la celebració del Ple. En cas de ser presentades fora d’aquest termini, es
contestaran  en  el  segon  Ple  ordinari  des  de  la  seva  presentació.  Hauran  de  tractar
exclusivament temes de competència municipal i anar dirigides a l’Alcalde o a qualsevol
altre Regidor, que l’hauran de contestar.

 



  

QUARTA.-  CONTEMPLAR   A  L'ARTICLE  151.1  TOTES  LES  ENTITATS  I  ELS
PARTITS  POLÍTICS  QUE  DESENVOLUPIN  LA  SEVA  TASCA  EN  L’ÀMBIT
MUNICIPAL DE BLANES

Redacció  actual: Article  151.1:  “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.”

Proposta:  Es proposa contemplar en el redactat que totes les entitats, organitzacions o
partits polítics que desenvolupin la seva tasca en l’àmbit municipal de Blanes tinguin els
mateixos drets i que puguin participar dels Plens municipals en igualtat de condicions. 

Justificació: Complir i respectar l'acord de Ple del dia 30 de juliol del 2013. Atès que el punt
1.B i  C de la moció aprovada contemplava de manera expressa que totes les entitats i
partits  polítics  que desenvolupen la seva tasca  en l'àmbit  municipal  de Blanes puguin
partipar dels Plens municipals.

A més hi  ha precedents que avalen la  viabilitat  del  contingut  de redactat de la  moció
aprovada per Ple el passat 30 de juliol.  

Article 98 del Reglament Orgànic Vilafranca del Penedès

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. *

CINQUENA.-  AFEGIR  UN  NOU  ARTICLE.  RESPOSTES  A  LES  PREGUNTES
VERBALS  FORMULADES  DURANT  EL  TORN  OBERT  DE  PARAULES  A  LA
CIUTADANIA. 

Donat que actualment en el ROM no es regula la possibilitat que el torn obert de paraula i
les intervencions dels ciutadans un cop finalitzat el Ple ,

Es proposa afegir un nou article en el ROM amb el següent redactat:

“ La ciutadania pot intervenir en les sessions públiques del ple municipal de caràcter ordinari un
cop hagi finalitzat la sessió. L’assumpte objecte de la intervenció ha d’estar directament relacionat
amb algun dels temes tractats en el plenari. L’Alcaldia pot denegar la intervenció si l’assumpte no
és competència de l’Ajuntament. La persona sol·licitant disposarà de cinc minuts per fer la seva
intervenció després de les intervencions dels grups municipals i pot ser contestada per l’alcalde o
regidor/a  competent.  Les  intervencions  de  la  ciutadania  i  les  respostes  de  l’alcalde  o
regidors/es competents hauran de cosntar en un annex de l’acta del Ple”.



  

La proposta és jurídicament viable:

A tall  d’exemple, a l’ Ajuntament d'Esplugues s’elabora un document de respostes a les
preguntes formulades per la ciutadania en els plens on consta la pregunta i la resposta de
l’alcalde  o  regidor/a  competent.  Aquest  document  s’adjunta  a  l’acta  de  cada  Ple
municipal.

http://public.esplugues.cat/portal/acuerdosyjgl.nsf/
+ACPLCOGO.ANX/2BAEE661B77BDF51C1257CB80041F2FB?OpenDocument

Per tot el que s’ha exposat anteriorment,

SOL·LICITA: Que  es  tingui  per  presentat  el  present  escrit  d’al·legacions  sobre  les
modificacions  del  Reglament  Orgànic  Municipal  aprovades  inicialment  pel  Ple  de
l'Ajuntament de Blanes en sessió de data 27 de febrer  del 2014,  s’admetin,  i  previs els
tràmits  legals  que  corresponguin,  es  modifiqui  l’articulat  actual  de  la  modificació  del
reglament  de  conformitat  amb  els  que  es  demana  en  cadascuna  de  les  al·legacions
presentades.

Blanes, 15 d'abril del 2014.

Candidatura d’Unitat Popular de Blanes

AJUNTAMENT DE BLANES


