AL·LEGACIONS DE CRIDA PREMIÀ DE DALT A LA PROPOSTA INICIAL DE NOU
REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL

El Grup Municipal Crida Premià de Dalt – Alternativa Municipalista, amb representació
a l’Ajuntament de Premià de Dalt, presenta les següents al·legacions i/o reclamacions a
la proposta inicial de nou Reglament Orgànic Municipal (ROM), aprovada inicialment en
sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Premià de Dalt de data 20 de juliol de 2020,
i publicada al DOGC el 27-7-2020 i al BOPB el 28-7-2020, iniciant-se per tant el 29-7-2020
el període d’exposició de l’expedient al públic i de presentació d’al·legacions i/o
reclamacions.
EXPOSA LES SEVES CONSIDERACIONS
Que, una vegada estudiada la documentació de la proposta inicial de nou Reglament
Orgànic Municipal (ROM), aprovada inicialment en sessió ordinària del Ple de
l’Ajuntament de data 20 de juliol de 2020, és voluntat del Grup Municipal Crida Premià
de Dalt – Alternativa Municipalista de l’Ajuntament de Premià de Dalt interposar les
presents al·legacions/reclamacions, basades en els següents fets, que es poden estimar
cadascuna d’elles totalment o de forma parcial en aquells punts o parts que es
considerin, així com transaccionar per arribar a acords si s’escau, i que tenen la finalitat
principal de comptar amb un ROM que garanteixi i ampliï en major mesura drets,
llibertats, possibilitats i participació de la ciutadania, les entitats, els regidors i les
regidores i els grups municipals:

Al·legació 1:
Títol I. Organització institucional de l’Ajuntament.
Capítol IV. Òrgans de govern municipal.
Secció Primera. El Ple Municipal.
Article 15. Periodicitat de les sessions plenàries ordinàries:
Els dos paràgrafs de l’Article 15 diuen:
“Un cop cada dos mesos se celebrarà sessió ordinària del Ple. La
determinació del dia i l'hora de les sessions ordinàries es farà tenint en
compte l’acord fixat en el Ple d’organització de l’Ajuntament, procurant
que permeti l’assistència del major nombre de corporatius.
Les dates i horari de celebració de les sessions Plenàries ordinàries podran
ser variats durant el mandat corporatiu, mitjançant nou acord Plenari.”

Proposem modificar-ne el redactat, per tal de mantenir la periodicitat mensual
dels Plens ordinaris tal com s’ha vingut realitzant fins ara, i proposem que l’única
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excepció sigui el mes d’agost.
Així mateix, demanem que es mantingui el segon paràgraf tal com estava redactat
en la darrera proposta de nou ROM transmesa als grups municipals quan se’n va
parlar el 2018, que indicava que no només les dates i l’horari dels plens, sinó
també la seva periodicitat, podria ser modificada per acord plenari, i demanem
que aquest acord sigui consensuat entre els diferents grups municipals del
Consistori, per garantir unes normes fruit d’un consens entre la pluralitat de les
forces que representem els veïns i les veïnes.
La proposta de nou redactat és la que segueix (els canvis afecten només les parts
subratllades en l’extracte anterior i en la proposta següent):
“Un cop cada mes, a excepció de l’agost, se celebrarà sessió ordinària del
Ple. La determinació del dia i l'hora de les sessions ordinàries es farà tenint
en compte l’acord fixat en el Ple d’organització de l’Ajuntament, procurant
que permeti l’assistència del major nombre de corporatius.
La periodicitat, dates i horari de celebració de les sessions Plenàries
ordinàries podran ser variats durant el mandat corporatiu, mitjançant nou
acord Plenari consensuat entre els diferents grups municipals.”

Al·legació 2:
Títol I. Organització institucional de l’Ajuntament.
Capítol IV. Òrgans de govern municipal.
Secció Primera. El Ple Municipal.
Article 21. Mocions:
El 3r, 4t i 5è paràgrafs de l’Article 21 diuen:
“Les mocions s‘hauran de presentar per escrit en el Registre General
d’entrada de l’Ajuntament, amb una antelació mínima de 12 dies hàbils
anteriors a la celebració del Ple. En el supòsit que, un cop presentada una
moció, s’acordi la seva modificació per la Junta de Portaveus, es podrà
presentar amb posterioritat la nova versió del text de la moció, essent
l’últim dia possible el de la convocatòria del Ple.
En cada sessió del Ple, es podran presentar un nombre màxim de tres
mocions per grup polític municipal.
Si es presenta una moció conjunta de diversos grups polítics municipals, es
computaran com una moció presentada per cada grup.”
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D’altra banda, la lletra b) de les llistades a continuació del 6è paràgraf diu:
“b) Quan una moció sigui rebutjada pel Ple, no es podrà presentar una nova
moció sobre el mateix tema i/o en els mateixos termes durant el termini
d’un any, dins la mateixa legislatura.”

Així mateix, en el 2n paràgraf de l’article 21 es diu que:
“Les mocions aprovades tindran els efectes propis d’un compromís de
caràcter polític de l’Ajuntament respecte allò aprovat pel Ple. Les mocions
no podran contenir decisions de fons que siguin competència d’altres òrgans
municipals.”

Proposem:
-

Modificar el redactat del punt indicat del 3r paràgraf, per tal de mantenir
l’antelació per la presentació de mocions, precs i preguntes vigent fins ara, de
6 dies hàbils.

-

Eliminar els paràgrafs 4t i 5è, i la lletra b) del 6è, per mantenir les condicions
vigents fins ara pel que fa a la presentació de mocions, precs i preguntes,
sense limitar el nombre de propostes que es poden presentar, i per tenir en
compte casos en què el context i les circumstàncies puguin variar
substancialment després del moment en què es presenta una moció, de tal
manera que s’escaigui la presentació d’una nova proposta sobre una mateixa
o similar temàtica, així com la possibilitat de presentar diferents propostes
sobre una mateixa temàtica però no en els mateixos termes.

-

Pel que fa al 2n paràgraf, caldria que es pugui al·legar si no s’està d’acord amb
la consideració de que una moció (i el mateix amb precs, preguntes o altres)
no s’ajusta al que es diu en aquest paràgraf o en altres que proposem
eliminar, respecte a la competència o possibilitat de formular-les, debatre-les
i/o aprovar-les.

La proposta de nou redactat és la que segueix (els canvis afecten només les parts
subratllades en l’extracte anterior i en la proposta següent):
-

Pel que fa als paràgrafs 3r, 4t i 5è, quedarien eliminats el 4t i el 5è, i el 3r
quedaria redactat així, amb el canvi de la part subratllada:

“Les mocions s‘hauran de presentar per escrit en el Registre General
d’entrada de l’Ajuntament, amb una antelació mínima de 6 dies hàbils
anteriors a la celebració del Ple. En el supòsit que, un cop presentada una
moció, s’acordi la seva modificació per la Junta de Portaveus, es podrà
presentar amb posterioritat la nova versió del text de la moció, essent
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l’últim dia possible el de la convocatòria del Ple.”

-

Pel que fa al llistat que va a continuació del 6è paràgraf, la lletra b)
s’eliminaria, i quedarien les lletres restants, amb la reordenació corresponent.

-

Respecte al 2n paràgraf, el redactat seria de la següent forma o similar:

“Les mocions aprovades tindran els efectes propis d’un compromís de
caràcter polític de l’Ajuntament respecte allò aprovat pel Ple. Les mocions
no podran contenir decisions de fons que siguin competència d’altres òrgans
municipals. En cas que, al·legant aquest motiu o d’altres, es retiri una
moció o es faci modificar algun dels seus punts, el grup que presenta la
proposta tindrà dret a rèplica per al·legar i explicar la seva disconformitat
amb la decisió i amb els motius d’aquesta, i en cas que s’acceptin les
al·legacions es podrà formular la moció de la manera inicialment proposada,
o es podrà també arribar a un consens sobre la formulació més adient.
Aquest mateix procediment servirà també per a casos en què es retirin o es
facin modificar precs, preguntes, declaracions o d’altres, per motius
anàlegs a aquests, o per altres motius contemplats en aquest reglament o
d’altres normes aplicables, o per decisió discrecional de l’Alcaldia, el
Govern o altres.”

Al·legació 3:
Títol I. Organització institucional de l’Ajuntament.
Capítol IV. Òrgans de govern municipal.
Secció Primera. El Ple Municipal.
Article 22. Declaracions institucionals:
El 1r paràgraf de l’Article 22 diu:
“Les declaracions institucionals seran aprovades per la Junta de Portaveus
que en donarà compte al Ple en la primera sessió que es celebri.”

D’altra banda, la lletra b) de les llistades a continuació del 3r paràgraf diu:
“b) Quan una declaració institucional sigui rebutjada per la Junta de
Portaveus, no es podrà presentar una nova declaració institucional sobre el
mateix tema i/o en els mateixos termes durant el termini d’un any, dins la
mateixa legislatura.”

Proposem:
-

Modificar el redactat del punt indicat del 1r paràgraf, per tal de mantenir la
presentació de declaracions amb les mateixes condicions en què es
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presentaven les mocions que tenien caràcter similar al d’una declaració,
exposant-se, debatent-se i sotmetent-se a votació i, si s’escau, aprovació en
sessions plenàries (i per tant públiques), i no en sessions de Junta de
Portaveus en què no es donaria una exposició, debat i votació públiques de
les propostes presentades.
-

Eliminar la lletra b) del 3r paràgraf, per mantenir les condicions vigents fins
ara pel que fa a la presentació de propostes, i per tenir en compte casos en
què el context i les circumstàncies puguin variar substancialment després del
moment en què es presenta una proposta, de tal manera que s’escaigui
presentar-ne una de nova sobre una mateixa o similar temàtica, així com la
possibilitat de presentar diferents propostes sobre una mateixa temàtica però
no en els mateixos termes.

La proposta de nou redactat és la que segueix (els canvis afecten només les parts
subratllades en l’extracte anterior i en la proposta següent):
-

Pel que fa al 1r paràgraf, quedaria redactat de la següent manera, amb el canvi
de la part subratllada:

“Les declaracions institucionals seran aprovades pel Ple de la Corporació.”

-

Pel que fa al llistat que va a continuació del 3r paràgraf, la lletra b) s’eliminaria,
i quedarien les lletres restants, amb la reordenació corresponent.

Al·legació 4:
Títol I. Organització institucional de l’Ajuntament.
Capítol IV. Òrgans de govern municipal.
Secció Primera. El Ple Municipal.
Article 25. Precs i preguntes:
Els paràgrafs 1r, 3r, 4t, 5è i 6è de l’Article 25 diuen:
“Els precs i preguntes plantejades hauran d’ésser formulades per escrit i
presentades davant el Registre general de l’Ajuntament, amb una antelació
mínima de 12 dies hàbils anteriors a la data de celebració de la sessió.”
“Cada grup municipal pot presentar un còmput total de 5 preguntes o precs
en les sessions ordinàries del Ple.
Les preguntes s’han de formular de forma clara i precisa sobre les actuacions
i propostes d’actuacions del Govern, definint concretament quin és el motiu
que genera la sol·licitud de resposta per part del regidor/a interpel·lat/da.
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En cap cas s’acceptaran aquelles que incloguin en el seu redactat un llistat
de preguntes. Els precs i preguntes no poden generar debat ni tampoc es
voten.
No es podran formular precs que proposin actuacions que excedeixin de la
competència municipal, ni efectuar preguntes alienes a aquesta
competència.
L’Alcalde podrà retirar de l’ordre del dia els precs i les preguntes que pel
seu contingut puguin afectar la intimitat o bon nom de tercers o que la seva
divulgació pugui afectar negativament els interessos de la corporació o de
tercers.”

Proposem:
-

Modificar el redactat del punt indicat del 1r paràgraf, per tal de mantenir
l’antelació per la presentació de mocions, precs i preguntes vigent fins ara, de
6 dies hàbils, i garantint també la possibilitat de preguntar o formular precs
directament al Ple, necessària per exemple quan sorgeixen assumptes
d’última hora, o que s’hagin esdevingut posteriorment a la data de
presentació de les propostes i preguntes.

-

Eliminar els paràgrafs 3r i 5è, i les parts subratllades del paràgraf 4t, per
mantenir les condicions vigents fins ara pel que fa a la presentació de
mocions, precs i preguntes, sense limitar el debat ni el nombre de propostes
i preguntes que es poden presentar, podent presentar agrupats llistats de
preguntes sobre una mateixa qüestió o temàtica, i podent presentar
preguntes de diferents tipus, incloses aquelles que demanin la posició del
govern sobre qualsevol assumpte d’interès, així com garantint una resposta
ajustada i completa a les preguntes i precs efectuats.

-

Modificar el redactat del 6è i darrer paràgraf, de manera que es dialogui amb
els grups municipals quan es consideri que algun aspecte d’una proposta o
pregunta presentada es consideri que pugui afectar interessos o el bon nom
d’algú, donant l’oportunitat així a qui l’hagi presentat de reconsiderar-la, si
s’escau, o de modificar-ne el redactat.

La proposta de nou redactat és la que segueix (els canvis afecten només les parts
subratllades en l’extracte anterior i en la proposta següent):
-

Eliminar els paràgrafs 3r i 5è, i deixar el 1r, el 4t i el 6è amb el següent redactat,
amb el canvi de la part subratllada:

“Els precs i preguntes plantejades hauran d’ésser formulades per escrit i
presentades davant el Registre general de l’Ajuntament, amb una antelació
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mínima de 6 dies hàbils anteriors a la data de celebració de la sessió. També
podran formular-se oralment preguntes o precs en la pròpia sessió, dins el
mateix apartat de Precs i preguntes, que es podran respondre en la mateixa
sessió o, quan no sigui possible per necessitat de consultar informació o
dades previ a respondre, a la següent sessió plenària, enviant també
prèviament per escrit la resposta, quan això sigui possible, al grup que ha
formulat la pregunta o el prec.”
“Els precs i preguntes no es voten. Si el grup que ha formulat la pregunta o
el prec considera que no s’hi ha donat una resposta clara o completa o no
s’ha respost allò que es preguntava o demanava, podrà exercir el seu dret a
rèplica per tal de demanar-ne aclariment o una resposta que s’ajusti a la
pregunta o prec i que en contesti la totalitat de forma complerta.”
“L’Alcalde podrà sol·licitar, als grups municipals que les hagin presentat,
retirar de l’ordre del dia o modificar el redactat dels precs i les preguntes
que es consideri que pel seu contingut puguin afectar la intimitat o bon nom
de tercers o que la seva divulgació pugui afectar negativament els interessos
de la corporació o de tercers.”

Al·legació 5:
Títol I. Organització institucional de l’Ajuntament.
Capítol IV. Òrgans de govern municipal.
Secció Primera. El Ple Municipal.
Article 27. Normes generals sobre el desenvolupament de la sessió. Penúltim paràgraf:
Al penúltim paràgraf de l’Article 27 diu:
“Les associacions i entitats ciutadanes podran efectuar una exposició davant
del Ple sobre algun punt de l’ordre del dia en el que tinguin un interès
especial, sempre que aquest assumpte s’hagi incorporat a l’ordre del dia
per un grup municipal a sol·licitud seva, ho hagin sol·licitat prèviament per
escrit i hagin obtingut l’autorització de l’Alcaldia amb anterioritat a la
celebració de la sessió del Ple. Amb aquesta autorització, el representant
de la associació o entitat ciutadana (o persona en qui delegui), podrà
exposar el seu posicionament en un temps màxim de 5 minuts, abans de la
lectura, debat i votació de la proposta que es tracti.”

Proposem modificar-ne el redactat, per tal de donar l’oportunitat a les entitats,
associacions, organitzacions, i veïns i veïnes, d’incorporar assumptes als plens, i
poder-los exposar i sotmetre a debat i votació per part dels i les membres del
Consistori.
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Plantegem també que no sigui necessari establir un temps màxim obligatori per
les intervencions, apostant per l’autoregulació i tenint en compte el diferent
temps que es pugui necessitar, depenent, per exemple, de quina sigui la qüestió
a exposar, i de la complexitat o el detall que requereixi l’explicació corresponent.
La proposta de nou redactat és la que segueix (els canvis afecten només les parts
subratllades en l’extracte anterior i en la proposta següent):
“Les associacions, organitzacions i entitats ciutadanes, o grups/conjunts de
veïns/es, podran efectuar una exposició davant del Ple sobre algun punt de
l’ordre del dia en el que tinguin un interès especial. En cas que aquest
assumpte s’hagi incorporat a l’ordre del dia per un grup municipal a
sol·licitud seva, així com en el cas que la pròpia entitat o associació n’hagi
sol·licitat directament la inclusió a l’ordre del dia mitjançant instància, la
persona representant de l’associació, organització, entitat o grup/conjunt
de veïns/es (o persona en qui delegui), podrà exposar el seu posicionament,
abans de la lectura, debat i votació de la proposta que es tracti.”

Al·legació 6:
Títol I. Organització institucional de l’Ajuntament.
Capítol IV. Òrgans de govern municipal.
Secció Primera. El Ple Municipal.
Article 27. Normes generals sobre el desenvolupament de la sessió. Darrer paràgraf:
Al darrer paràgraf de l’Article 27 diu:
“En les sessions ordinàries, una vegada aixecada la sessió per l’Alcaldia,
l’alcalde/essa podrà decidir sobre la intervenció del públic assistent per
formular qüestions relatives a assumptes debatuts durant la sessió plenària que
seran contestades pels corporatius presents, ja sigui des del seu seient, a la
Sala de sessions, o desplaçant-se personalment en direcció al públic assistent.
En tot cas, les qüestions relatives a assumptes que no guardin relació amb la
sessió, sempre hauran de ser formulades davant el Registre General, per tal
d’ésser respostes degudament.”

Proposem modificar-ne el redactat, per tal de garantir la possibilitat de les
persones que assisteixin als Plens d’intervenir públicament, si ho desitgen, en
acabar la sessió, per expressar les seves propostes, preguntes, peticions,
demandes, preocupacions o reflexions, adreçades a les persones que composen
el Ple, amb tal que aquestes puguin respondre-les o intervenir al respecte, també
públicament.
La proposta pretén també, per tant, no limitar les temàtiques sobre les quals
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poden intervenir les persones assistents, precisament per tal que puguin
expressar-se lliurement sobre allò que considerin, sense haver d’estar cenyit als
temes de l’ordre del dia d’aquell Ple.
La proposta de nou redactat és la que segueix (els canvis afecten només les parts
subratllades en l’extracte anterior i en la proposta següent):
“En les sessions ordinàries, una vegada aixecada la sessió per l’Alcaldia, es
donarà pas a la intervenció del públic assistent o espectador per formular
qüestions, propostes, peticions o reflexions, relatives als assumptes que els
preocupin o que considerin, que seran contestades pels corporatius i/o les
corporatives presents. Les intervencions de les persones assistents i de qui les
respongui o intervingui al respecte, seran públiques davant del Ple i, per tant,
a través de microfonia.
En el cas de sessions telemàtiques, s’establiran mecanismes que permetin a les
persones espectadores intervenir de forma equivalent en acabar la sessió, o
formular i fer arribar prèviament les intervencions, preguntes o propostes a les
quals es donarà resposta en finalitzar la sessió.”

Al·legació 7:
Títol I. Organització institucional de l’Ajuntament.
Capítol IV. Òrgans de govern municipal.
Secció Primera. El Ple Municipal.
Article 28. Procediment de debat o deliberació:
Als paràgrafs 1r, i del 8è al 13è, de l’Article 28 diu:
“Correspondrà a l’alcalde/essa la direcció de la sessió o el control del seu
ordre, indicant als que intervinguin l’acabament del temps i donant per
finalitzada cada intervenció quan no es conclogui després de la indicació.
Així mateix, podrà requerir la intervenció del personal de la corporació o la
d’altres experts per aclarir qüestions tècniques o, simplement, per obtenir
més informació.”
“A continuació, la Presidència donarà un primer torn d’intervenció a tots
els grups municipals que ho sol·licitin, que l’han d’exercir a través dels seus
respectius portaveus o dels regidors i regidores que aquests designin, de
menor a major en nombre de regidors/es i, en cas d’igualtat, en nombre de
vots. El temps d’aquest primer torn té un límit de cinc minuts per portaveu.

La Presidència pot atorgar un segon torn de rèplica als regidors i regidores
que hagin intervingut en el primer torn, que ha de tenir una durada màxima
de tres minuts.
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La Presidència ha de concedir l’ús de la paraula quan li sigui demanada per
al·lusions, amb una durada màxima d’un minut.
En aquest cas, l’Alcaldia pot decidir sobre l’existència d’al·lusions o no. La
concessió dels torns de rèplica per al·lusions és discrecional per part de
l’Alcaldia.
Els membres de la corporació poden, en qualsevol moment del debat,
demanar la paraula per plantejar una qüestió d’ordre, invocant a l’efecte
la norma de la qual en reclama l’aplicació. L’Alcaldia ha de resoldre allò
que procedeixi sense que per aquest motiu s’iniciï cap debat.
Els temps d’intervenció descrits en aquest article, en casos excepcionals i
quan la complexitat de l’assumpte ho requereixi, podran ser ampliats per
acord de la Presidència.”

Proposem modificar-ne el redactat, per tal de no limitar el debat i plantejant que
no sigui necessari establir un temps màxim obligatori per les intervencions,
apostant per l’autoregulació i tenint en compte el diferent temps que es pugui
necessitar, depenent, per exemple, de quina sigui la qüestió a exposar, i de la
complexitat o el detall que requereixi l’explicació corresponent.
La proposta de nou redactat és la que segueix, eliminant-se per tant els paràgrafs
11è i 13è, i modificant-se les parts indicades dels altres paràgrafs reproduïts de la
següent manera (els canvis afecten només les parts subratllades en l’extracte
anterior i en la proposta següent):
“Correspondrà a l’alcalde/essa la direcció de la sessió o el control del seu
ordre. Així mateix, podrà requerir la intervenció del personal de la
corporació o la d’altres experts per aclarir qüestions tècniques o,
simplement, per obtenir més informació.”
“A continuació, la Presidència donarà un primer torn d’intervenció a tots
els grups municipals que ho sol·licitin, que l’han d’exercir a través dels seus
respectius portaveus o dels regidors i regidores que aquests designin, de
menor a major en nombre de regidors/es i, en cas d’igualtat, en nombre de
vots.

La Presidència pot atorgar un segon torn de rèplica als regidors i regidores
que hagin intervingut en el primer torn, o a aquells/es que el seu grup
respectiu determini.
La Presidència ha de concedir l’ús de la paraula quan li sigui demanada per
al·lusions.
Els membres de la corporació poden, en qualsevol moment del debat,
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demanar la paraula per plantejar una qüestió d’ordre, invocant a l’efecte
la norma de la qual en reclama l’aplicació. L’Alcaldia ha de resoldre allò
que procedeixi.”

Al·legació 8:
Títol I. Organització institucional de l’Ajuntament.
Capítol V. Dels òrgans de representació, assessorament i control.
Secció Tercera. Els Grups Municipals.
Article 65. Drets:
-

La lletra d) del llistat inclòs en l’article 65 diu:

“d) Disposar d’un despatx en les dependències municipals per reunir-se i
rebre visites.”

Caldria afegir un aclariment a aquest article, per assegurar-ne la compatibilitat
amb el 2n punt del paràgraf 7è de l’article 81 “Dret general a la informació” (dins
la Secció Primera “Drets” del Capítol III “Drets i deures, responsabilitat, sancions
i registre d’interessos” del Títol II “L’estatut dels membres de la Corporació”).
Aquest punt diu:
“- En cap cas els expedients, els llibres o la documentació podran sortir de
la casa consistorial o de les dependències i oficines municipals.”

Per la qual cosa, demanem afegir a la lletra d) de l’article 65:
“d) Disposar d’un despatx en les dependències municipals per reunir-se i
rebre visites i per revisar i treballar la documentació que correspongui per a
l’exercici de les funcions del grup municipal i dels seus i les seves membres, la
qual cosa requereix que el despatx estigui situat a les dependències de l’edifici
consistorial on es troba la documentació.”

-

Es sol·licita afegir una lletra h) al llistat inclòs en l’article 65, amb el següent
redactat o similar, per tal de garantir que els grups municipals puguin realitzar
la seva tasca i exercir els seus drets i les seves funcions de manera eficaç:

“h) Disposar d’empremta digital per poder accedir a les dependències
municipals a realitzar les funcions corresponents a la tasca del grup
municipal i dels regidors i les regidores que el composen.”

Al·legació 9:
Títol II. L’estatut dels membres de la Corporació.
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Capítol III. Drets i deures, responsabilitat, sancions i registre d’interessos.
Secció Primera. Drets.
Article 81. Dret general a la informació:
Caldria afegir un aclariment a aquest article, en què consti que:
“Tota la documentació que es lliuri, als i les membres de la Corporació o a la
ciutadania, i/o que es publiqui o es faci pública, haurà de ser sempre en format
consultable i que hi permeti la realització de cerques, no podent-se publicar ni
fer arribar en formats que no ho permetin, com ara escanejats.”

Al·legació 10:
Incorporar, allà on es consideri, el paràgraf següent, redactat de forma similar al que hi
havia en la darrera proposta de nou ROM transmesa als grups municipals quan se’n va
parlar el 2018, per tal de garantir als diferents grups municipals la possibilitat d’assistir,
participar, ser informats/des i col·laborar en l’organització dels actes i esdeveniments
que tenen lloc al municipi, d’acord amb la seva funció pública de representants de la
ciutadania del poble:
“S’ha de convocar les regidores i els regidors, o, en cas que no sigui possible,
les i els portaveus dels Grups Municipals, als actes públics promoguts per
l’Ajuntament o altres ens, o promoguts per entitats i traslladats a
l’Ajuntament, i se’ls n’ha d’informar de l’organització. Amb referència al
protocol municipal, han d’ocupar-hi un lloc preferent.”

Al·legació 11:
Incorporar, allà on es consideri, un paràgraf o paràgrafs que estableixin una limitació
de mandats i d’acumulació de càrrecs i responsabilitats, amb un redactat com el
següent o similar:
“Es limita el temps en què es pot ser càrrec electe o exercir responsabilitats
directives, presidencials, gerencials o anàlogues d’ens dependents de
l’Ajuntament. La limitació és de dos mandats en total, amb la possibilitat que
en siguin tres en cas que concorrin situacions o circumstàncies excepcionals.
Es limita també l’acumulació d’aquestes responsabilitats, no podent-ne exercir
de forma simultània, així com tampoc d’altres anàlogues en altres ens,
administracions o institucions, excepte en cas que es requereixi ser càrrec
electe municipal per exercir alhora l’altra responsabilitat. En aquest darrer
cas, caldrà que la dedicació i el nombre d’hores totals de la suma dels càrrecs
no superi la dedicació total corresponent a les responsabilitats del càrrec
electe.”
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Al·legació 12:
Incorporar, allà on es consideri (preferentment hauria de ser com a Disposició final
primera “Revisió del Reglament” o “Revisió de la norma”, desplaçant la Disposició final
primera “Entrada en vigor” a Disposició final segona), un paràgraf o paràgrafs amb un
redactat com el següent o similar, que estableixin que es revisarà periòdicament el
reglament, amb tal de garantir una actualització del mateix sempre que calgui i sense
esperar tant de temps per revisar-lo, tenint en compte els canvis de context i que es
produeixin, i especialment les modificacions que succeeixin amb els canvis de
legislatura, pel que fa a la composició del Ple i del Govern local:
“Aquest reglament es revisarà periòdicament, procurant el consens entre els
diferents grups municipals que composin el Consistori en cada moment, per
avaluar-ne el funcionament i comprovar l’eficàcia i la utilitat dels diferents
preceptes que inclou, i realitzar en conseqüència les modificacions
corresponents o la redacció d’un nou text.
La revisió es realitzarà com a mínim un cop cada legislatura, durant el primer
any del mandat.
La revisió i modificació o nou redactat es farà de forma participativa, garantintne el debat públic i la participació de la ciutadania i les entitats en la revisió,
la redacció de les modificacions o addicions i l’elaboració, si és el cas, del nou
text.
Cada modificació del reglament ha de comportar l’elaboració d’una memòria
indicant els canvis realitzats i els motius, així com el text complet remarcanthi els punts modificats i indicant-hi el redactat anterior i el nou. La memòria i
el text amb els canvis indicats es faran arribar als grups municipals i es faran
públics al web municipal, per tal de garantir el dret d’accés a la informació de
forma útil i comprensible i per tal de garantir el coneixement de les
modificacions realitzades.
Els documents del reglament i de les seves modificacions o actualitzacions
hauran de ser sempre en format consultable i que hi permeti la realització de
cerques, no podent-se publicar ni fer arribar en formats que no ho permetin,
com ara escanejats.”
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