
Proposició dels Grups Municipals de la CUP, ERC, PSC i DM per prioritzar 
els punts de l'ordre del dia del Ple amb intervenció sol·licitada. 

Atès que el Reglament de Participació Ciutadana d'aquest ajuntament, en el punt 3 de
l'article 20, regula la participació de les entitats davant del Ple.

Atès que el mateix Reglament de Participació Ciutadana reconeix, en el seu preàmbul,
que «és un dret inalienable de cada ciutadà o ciutadana participar en el procés de presa
de decisions sobre assumptes públics que l’afectin».

Atès que, en el mateix preàmbul, es recull que els òrgans polítics i de gestió, com el Ple
de la corporació, «són els òrgans on, en darrer terme, es prenen les grans decisions sobre
les polítiques municipal» i, per tant «és del tot necessari que la ciutadania pugui tenir-hi,
a diferents nivells, presència i participació.»

Atès que, per garantir aquesta presència i participació, cal posar el màxim de facilitats a
les entitats i col·lectius de la ciutat.

Atès que, en el  mandat actual i en el  passat,  les intervencions de les entitats  en les
mocions es mantenen en els darrers punts de l'ordre del dia, fet que causa que, sovint,
les compareixents hagin d'esperar durant hores a la seva intervenció. 

Atès que, en mandats anteriors, les mocions i dictàmens on hi havia intervencions es
tractaven després de l'aprovació de l'acta anterior i  de les qüestions de presidència i
abans dels dictàmens de les diferents àrees.

Atès  que  el  Reglament  Orgànic  Municipal,  al  seu  article  55,  punt  4,  diu  que  «el
President dirigirà el desenvolupament de la sessió seguint l’enumeració
correlativa d’assumptes que figuren a l’ordre del dia, si bé, per causa justificada, podrà
alterar l’ordre en la forma que jutgi convenient, però de manera que tots els assumptes
relacionats a l’ordre del dia siguin presentats, debatuts i votats, llevat en els supòsits a
què es refereix l’article següent.»

Per tot això proposem al Ple l'adopció dels següents ACORDS:

1. Que, sempre que hi hagi sol·licituds d'intervenció al Ple per part d'entitats i col·lectius
en algun punt de l'ordre del dia, aquest punt sigui tractat després de l'aprovació de l'acta
anterior i de les «qüestions de presidència» i abans dels dictàmens de les diferents àrees.

Amb tot, el Ple decidirà.

CUP ERC PSC DM

Manresa, 14 de setembre de 2015


