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AL·LEGACIONS CUP-Ae a la proposta provisional de R.O.M.  aprovada pel ple el 3
d’octubre de 2016. 

Modificació 1. Comissions informatives.

Incorporar text redactat en negreta a l’article 19.

Article 19.7

Els regidors/eres membres de la comissió informativa podran assistir a les seves 
sessions acompanyats d’ un/a tècnic/a expert/a en la matèria que sigui competència
de la comissió, on hi podrà tenir veu, però no vot. A tal efecte, el regidor interessat 
ho haurà de comunicar al president de la comissió informativa amb 12 hores 
d'antelació a la celebració de la sessió.

Article 19.8

Les entitats o associacions legalment constituïdes (excepte els partits polítics) i 
inscrites al registre municipal d’associacions i entitats, podran sol·licitar assistir a 
una sessió de qualsevol de les comissions informatives. La petició es dirigirà per 
escrit a l’Alcalde, indicant el tema a tractar i la persona representant que hi 
assistirà. L'alcalde sol·licitarà al President/a de la comissió informativa competent 
per raó de la matèria objecte de la petició la convocatòria de la sessió en el termini 
màxim de 15 dies hàbils, comptadors des de l'endemà hàbil de la data de 
presentació de la petició, i al ordre del dia hi figurarà el motiu de la convocatòria de 
la sessió, el tema a tractar i la persona que hi assistirà en representació de l'entitat 
o associació, la qual tindrà veu però no vot.

Modificació 2.  Classes de sessions i convocatòria (del ple municipal).

Afegir redactat en negreta a l’article 24.3

Article 24.3

Les convocatòries de les sessions, junt amb l'ordre del dia i els esborranys de l'acta o
actes a aprovar, es trametran als/les regidors/es i a les entitats o associacions cíviques
inscrites en el registre d’entitats que ho hagin demanat amb un mínim de 3 dies
hàbils d'antelació,  també via correu electrònic.
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Modificació 3. Classes de sessions i convocatòria (del ple municipal).

Al final de l’article 24.6 afegir redactat en negreta. 

Article 24.6

Els expedients relatius als assumptes inclosos a l'ordre del  dia hauran de trobar-se a
disposició dels/les regidors/es. La consulta es farà en les dependències del propi àmbit de
gestió o en altra dependència similar habilitada a l'efecte en el propi edifici de l'Ajuntament
a partir de la convocatòria de la corresponent sessió. on els regidors i regidores.

Això no obstant,  la  documentació  completa  relativa  als  expedients  que  hagi  de
tractar  el  Ple,  relatius  a  l’aprovació  dels  pressupostos  anuals,  les  ordenances
fiscals i POUM ha d’estar a disposició dels regidors i regidores amb una antelació
mínima de deu dies naturals respecte de la data de la sessió plenària.

Modificació 4.  Mocions dels grups municipals

Article 30. A) Dels grups Municipals. El punt 2, canviar el text pe redactat en negreta: 

2. Cada grup municipal podrà presentar dos mocions per ple municipal. Aquelles
mocions presentades per un mínim de tres grups municipals, on la suma de tots i
totes les regidores representen més de 2/3 del total del ple, no comptabilitzaran
com a pròpies de cap grup municipal.

Modificació 5. Precs i preguntes

Afegir al final de l’article 31.1 el redactat en negreta. 

Article 31.1

Les preguntes es contestaran al mateix ple o al següent ple
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Modificació 6. De la junta de govern local. Règim de sessions.

Articles 35.2 i 35.3, afegir el redactat en negreta.

Article 35.2  i 35.3:

2. Les sessions de la Junta de Govern Local seran públiques en aquells punts delegats
pel  ple  municipal  i  que  siguen  competència  d’aquest.  En  aquests  punts  seran
públiques, tenint els regidors/es que no formen part de la Junta de Govern Local
veu però no vot.I es celebraran sempre a l'Edifici Consistorial, aplicant-se en matèria de
convocatòries les mateixes regles establertes quant al Ple Municipal. 

3. Aprovades les actes i els extractes corresponents, es lliuraran als membres de la Junta
de Govern Local, i també a la resta de regidors/es. Simultàniament a la convocatòria de
sessió  ordinària  del  Ple,  les  actes  aprovades  es  lliuraran  als  portaveus  dels  grups
municipals  no  integrants  de  l’equip  de  govern  i  els  extractes  a  la  resta  de  regidors
corresponents.  Havent-ne compte al  Ple,  les actes  i  extractes seran inserides al  web
municipal.

Modificació 7. Garanties drets oposició.

Afegir el text en negreta a l’article 39.3.

Article 39.3

3. El  que disposa l'apartat  anterior  s'entén sens perjudici  de l'obligació de facilitar  als
membres de la Corporació la documentació íntegra de tots els assumptes inclosos en
l'ordre  del  dia  de  les  sessions  dels  òrgans  col·legiats,  des  del  mateix  moment  de  la
convocatòria. Quan es tracti d'un assumpte inclòs per declaració d'urgència s'haurà de
distribuir, com a mínim, la documentació indispensable per a poder tenir coneixement dels
aspectes essencials de la qüestió sotmesa a debat.

Les peticions de dades, antecedents i informacions s’hauran d’adreçar directament
a  l’alcalde-president,  als  regidors  delegats,  o  als  presidents  de  les  comissions
informatives competents per raó de la matèria que es tracti. Aquestes peticions es
resoldran motivadament en un termini màxim de deu dies hàbils següents al dia que
s’hagi presentat la petició. Els presidents de les comissions informatives podran
completar o ampliar la informació facilitada en la primera sessió de la corresponent
comissió, tot donant compte de les resolucions motivades emeses.


