
 

 

Moció proposada per la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) de Deltebre 

per permetre la participació de la ciutadania i les entitats en els Plens 

municipals 

 

Exposició de motius 

La participació ciutadana és una eina de treball i un principi bàsic de la pràctica 

democràtica. L’actual manera d’entendre la democràcia i la forma d’exercir la 

política han provocat un allunyament paulatí dels ciutadans vers les 

institucions. 

La participació i la implicació de la ciutadania en els afers públics permet 

aprofundir i dignificar la democràcia i en l’àmbit local hauria d’esdevenir l’eina 

que possibiliti decidir, dia a dia, quin és el Deltebre que volem. Els ajuntaments, 

com a institució més propera als ciutadans, tenen una gran oportunitat i 

responsabilitat en aquest sentit. 

Entenem que per tal d'aprofundir en la pràctica de la democràcia i implicar la 

ciutadania en els afers locals cal impulsar i dotar l'Ajuntament d’unes 

normatives i reglaments que permetin la intervenció dels ciutadans i entitats en 

la política municipal. 

El Ple municipal exerceix com a màxim òrgan representatiu i de presa de 

decisions del municipi de Deltebre. Tot i així, entenem que per progressar en la 

qualitat democràtica del nostre municipi i de la societat en general cal plantejar 

la possibilitat d’anar més enllà de delegar la responsabilitat als grups 

municipals, legítimament escollits i representats, amb el nostre vot cada quatre 

anys. 

Donat que moltes de les accions que repercuteixen en el dia a dia de la vida 

local es proposen, debaten i aproven al Ple municipal, entenem que caldria 



obrir el funcionament d’aquesta institució per tal de permetre que els ciutadans i 

entitats hi puguin participar d’un manera més activa i directa. 

El funcionament del Ple de Deltebre ve regulat per una normativa municipal, el 

reglament orgànic municipal -ROM-, que actualment no contempla la 

possibilitat d’intervenció ciutadana en les sessions plenàries. Alguns municipis, 

com per exemple Tortosa, s’han dotat de nous reglaments o han modificat el 

ROM per tal de fer possible que el poble i les entitats puguin participar en el Ple 

municipal dient la seva. Aquestes actuacions dignifiquen i consoliden la pràctica 

democràtica i milloren el funcionament municipal restablint la col·laboració entre 

la ciutadania i els seus legítims representants. 

En aquests casos el ROM marca uns criteris mínims per tal de garantir que les 

propostes ciutadanes comptin amb un suport social real. Normalment, el ROM 

fixa un nombre de signatures de ciutadans empadronats al municipi o l’aval 

d’un nombre mínim d’entitats locals per tal que les propostes ciutadanes siguin 

incorporades a l’ordre del dia del Ple municipal. Extrapolant experiències 

d’altres municipis i adaptant-les a la realitat de Deltebre, considerem un bon 

punt de partida establir que les propostes ciutadanes que gaudeixin d’un mínim 

de 200 signatures de ciutadans empadronats majors de 16 anys o de l’aval de 

5 entitats inscrites al registre municipal d’entitats puguin ser admeses per 

figurar en l’ordre del dia de la següent sessió plenària municipal. 

Entenem que la modificació del ROM proposada per la present moció suposa 

un pas més en el compromís assumit per aquest consistori a fi de promoure la 

participació directa i la implicació dela ciutadania i entitats en els afers públics i 

la política municipal. 

Considerant els motius exposats i donat que tots els grups municipals amb 

representació al consistori de Deltebre van expressar durant la campanya 

electoral la seva voluntat de promoure iniciatives encaminades a la implicació 

de la gent del poble en la vida pública, es realitza la següent proposta. 

 

 



Proposta 

Proposem al Ple de l’Ajuntament de Deltebre l’adopció dels següents acords: 

1- Iniciar aquest mateix any el procés de modificació del redactat de l’actual 

reglament orgànic municipal (ROM) per tal d’incorporar en el seu articulat la 

possibilitat que els ciutadans i les entitats de Deltebre puguin participar i 

intervenir directament als Plens municipals sota els següents criteris: 

a) Permetre als ciutadans, entitats o partits polítics que tot i no obtenir 

representació van concórrer a les anteriors eleccions municipals a 

Deltebre, presentar propostes per tal que aquestes siguin 

incorporades com a tema de debat i discussió a l’ordre del dia dels 

Plens municipals, sempre i quan vinguin avalades per un suport social 

mínim definit pel propi ROM, sense que en cap cas s’exigeixi superar 

les 250 signatures de ciutadans majors de 16 anys empadronats a 

Deltebre o l’aval de 5 entitats censades al registre municipal d’entitats. 

b) Permetre que les propostes presentades per ciutadans, entitats i/o 

partits polítics puguin ser exposades i defensades en primera persona 

pels mateixos proposants, tot gaudint dels mateixos drets i deures que 

qualsevol grup municipal amb representació al consistori. 

c) Permetre als ciutadans i entitats de Deltebre participar en torn de 

preguntes al final del Ple Municipal. Sent així, torns de mínim 3 minuts 

per persona i/o entitat. 

2- Abans de finalitzar el 2015, portar al Ple la proposta de modificació del 

ROM per la seva aprovació inicial i, d’acord amb la Llei municipal i de Règim 

Local de Catalunya, iniciar el procés d’informació pública, al·legació i 

aprovació definitiva. 

3- Informar a les associacions locals i a la ciutadania, a través del cens 

d’entitats i dels mitjans adients de què disposa l’Ajuntament, de l’adopció 

d’aquest acord. 

 



4- Una vegada aprovada definitivament la modificació del reglament fer-ne 

màxima difusió 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. 

 


