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En Josep Candela i Muñoz, Portaveu del Grup Municipal de 
atribucions que li confereix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, eleva al Ple de la Corporaci

Quan parlem de participació ciutadana ens referim a la incorporació de forma transparent i 
ordenada de la societat civil a la presa de decisions públiques amb el seu conseqüent empodera
govern obert s’ha d’implicar en transformar la relació entre la ciutadania i les administracions per tal que 
esta siga el màxim transparent possible i que la presa de decisions puga ser cada cop més directa entenent 
la política com un procediment col·lectiu. La participació ciutadana va des de les decisions de la gestió 
pública més estructurals fins a aquelles que afecten determinades col·lectivitats o a un mateix individu, 
enriquint l’elaboració, el seguiment i l’avaluació de les polítiques públiq

També als Ajuntaments, com una de les administracions més properes al ciutadà del carrer, han de 
preveure i posar els mitjans al seu abast per a reconvertir els seus mecanismes afavorint la participació 
ciutadana. És per això que hem de revisar els n
El plenari de l’Ajuntament de Crevillent és un dels òrgans que amb més transcendència arriba a l’opinió 
pública amb eines com les retransmissions que es fan mitjançant la contractació per part d
municipal. És per això que és un dels llocs on les persones han de poder veure representades les seues 
demandes de participació. Vist que hi ha lleis que regulen el transcurs dels plenaris, hem de fixar
aquells casos on s’ha comprovat que 
participació externa de qui no és representant públic escollit. No obstant això, s’ha de fer de manera 
reglada perquè no perda el plenari les seues atribucions legals ni interrompa el desenvolup
sessió. Feliçment podem dir que hi ha exemples de ciutats properes on ja estan en marxa estos 
mecanismes i per tant es poden traslladar sense perill de quedar fora de la legalitat i veient que han 
funcionat de manera correcta. 

Des de L’Esquerra entenem que el més adient seria desenvolupar un Reglament de Participació 
Ciutadana al Plenari que regulés les normes de les intervencions com tenen ciutats com Elx. Un 
procediment el qual necessitaria un procés participatiu de tots els grups i que acaban
legislatura podria no ser representatiu de la voluntat expressada a les urnes d’este maig. És per això que 
optem per presentar una modificació al mateix ROM (Reglament Orgànic Municipal). Una modificació 
puntual que, a l’estil del de l’Ajuntament d’Alacant, ens done una normativa mínima reglada que possibilite 
estes intervencions i així comprovar la voluntat dels grups municipals de posar quan abans en marxa estes 
opcions i a més obrir la porta a una futura redacció de normes en este as

 

 

 

Moció resolutiva
 

del Grup Municipal de L’Esquerra en l’Ajuntament de Crevillent a l’Empar 
confereix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 

2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
eleva al Ple de la Corporació per al seu debat i, si escau, aprovació la següent

Quan parlem de participació ciutadana ens referim a la incorporació de forma transparent i 
ordenada de la societat civil a la presa de decisions públiques amb el seu conseqüent empodera
govern obert s’ha d’implicar en transformar la relació entre la ciutadania i les administracions per tal que 
esta siga el màxim transparent possible i que la presa de decisions puga ser cada cop més directa entenent 

col·lectiu. La participació ciutadana va des de les decisions de la gestió 
pública més estructurals fins a aquelles que afecten determinades col·lectivitats o a un mateix individu, 
enriquint l’elaboració, el seguiment i l’avaluació de les polítiques públiques.  

També als Ajuntaments, com una de les administracions més properes al ciutadà del carrer, han de 
preveure i posar els mitjans al seu abast per a reconvertir els seus mecanismes afavorint la participació 
ciutadana. És per això que hem de revisar els nostres protocols per tal d’encaminar
El plenari de l’Ajuntament de Crevillent és un dels òrgans que amb més transcendència arriba a l’opinió 
pública amb eines com les retransmissions que es fan mitjançant la contractació per part d
municipal. És per això que és un dels llocs on les persones han de poder veure representades les seues 
demandes de participació. Vist que hi ha lleis que regulen el transcurs dels plenaris, hem de fixar
aquells casos on s’ha comprovat que es pot modificar el seu transcurs per tal que tinga cabuda la 
participació externa de qui no és representant públic escollit. No obstant això, s’ha de fer de manera 
reglada perquè no perda el plenari les seues atribucions legals ni interrompa el desenvolup
sessió. Feliçment podem dir que hi ha exemples de ciutats properes on ja estan en marxa estos 
mecanismes i per tant es poden traslladar sense perill de quedar fora de la legalitat i veient que han 

entenem que el més adient seria desenvolupar un Reglament de Participació 
Ciutadana al Plenari que regulés les normes de les intervencions com tenen ciutats com Elx. Un 
procediment el qual necessitaria un procés participatiu de tots els grups i que acaban
legislatura podria no ser representatiu de la voluntat expressada a les urnes d’este maig. És per això que 
optem per presentar una modificació al mateix ROM (Reglament Orgànic Municipal). Una modificació 

’Ajuntament d’Alacant, ens done una normativa mínima reglada que possibilite 
estes intervencions i així comprovar la voluntat dels grups municipals de posar quan abans en marxa estes 
opcions i a més obrir la porta a una futura redacció de normes en este aspecte com ja hem comentat.

oció resolutiva “Participació en el plenari

 

’Esquerra en l’Ajuntament de Crevillent a l’Empar de les 
confereix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 

2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
la següent moció resolutiva: 

Quan parlem de participació ciutadana ens referim a la incorporació de forma transparent i 
ordenada de la societat civil a la presa de decisions públiques amb el seu conseqüent empoderament. Un 
govern obert s’ha d’implicar en transformar la relació entre la ciutadania i les administracions per tal que 
esta siga el màxim transparent possible i que la presa de decisions puga ser cada cop més directa entenent 

col·lectiu. La participació ciutadana va des de les decisions de la gestió 
pública més estructurals fins a aquelles que afecten determinades col·lectivitats o a un mateix individu, 

També als Ajuntaments, com una de les administracions més properes al ciutadà del carrer, han de 
preveure i posar els mitjans al seu abast per a reconvertir els seus mecanismes afavorint la participació 

ostres protocols per tal d’encaminar-nos cap a este objectiu. 
El plenari de l’Ajuntament de Crevillent és un dels òrgans que amb més transcendència arriba a l’opinió 
pública amb eines com les retransmissions que es fan mitjançant la contractació per part del govern 
municipal. És per això que és un dels llocs on les persones han de poder veure representades les seues 
demandes de participació. Vist que hi ha lleis que regulen el transcurs dels plenaris, hem de fixar-nos en 

es pot modificar el seu transcurs per tal que tinga cabuda la 
participació externa de qui no és representant públic escollit. No obstant això, s’ha de fer de manera 
reglada perquè no perda el plenari les seues atribucions legals ni interrompa el desenvolupament de la 
sessió. Feliçment podem dir que hi ha exemples de ciutats properes on ja estan en marxa estos 
mecanismes i per tant es poden traslladar sense perill de quedar fora de la legalitat i veient que han 

entenem que el més adient seria desenvolupar un Reglament de Participació 
Ciutadana al Plenari que regulés les normes de les intervencions com tenen ciutats com Elx. Un 
procediment el qual necessitaria un procés participatiu de tots els grups i que acabant prompte la present 
legislatura podria no ser representatiu de la voluntat expressada a les urnes d’este maig. És per això que 
optem per presentar una modificació al mateix ROM (Reglament Orgànic Municipal). Una modificació 

’Ajuntament d’Alacant, ens done una normativa mínima reglada que possibilite 
estes intervencions i així comprovar la voluntat dels grups municipals de posar quan abans en marxa estes 

pecte com ja hem comentat. 

Participació en el plenari” 
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Per estos motius, proposem al plenari de Crevillent el següent

1. Substituir l’ ARTICLE 14 DEL CAPÍTOL 1 DE RÈGIM DE SESSIONS DEL TÍTOL 1 DE LES 
SESSIONS PLENÀRIES del R.O.M.:
 
“14.- La participación ciudadana 
formularse a los concejales delegados afectados por la materia expuesta. Los instrumentos de 
participación ciudadana en los Plenos se ajustarán a lo que disponga el Reglamento de 
Participación Ciudadana de este Ayuntamiento y las disposiciones legales vigentes. Dicha 
participación deberá ejecutarse desde el mutuo respeto a las opiniones de los vecinos, del Alcalde 
y de todos los miembros de la Corporación Municipal. Las reclamaciones particulares se f
a través de la Oficina de Reclamaciones.”
 
Per la següent redacció: 
 
“ 14.- La participació ciutadana en les sessions ordinàries serà fora de sessió i haurà de formular
als regidors delegats afectats per la matèria exposada, ajustant
executant-se des del respecte i les disposicions legals vigents. Tot i això, quan alguna de les 
associacions per la defensa dels interessos generals o sectorials dels veïns, a que fa referència 
l’article 72 de la Llei 7/1985, de 2
llistat d’associacions locals o un individu degudament justificat, desitge efectuar una exposició 
davant el plenari en relació amb algun punt de l’ordre del dia en la tramitació administrativa
haguera intervingut com a interessat, o l’objecte del qual afecte directa o especialment al seu àmbit, 
haurà de sol·licitar-ho al President del Plenari. Aquesta sol·licitud s’efectuarà per escrit amb 24 
hores d’antelació com a mínim de la dita se
escoltada la Junta de Portaveus, resoldrà sobre allò sol·licitat. Si s’autoritzés la intervenció, la 
sessió del Plenari s’interromprà perquè l’associació a través d’un únic representant, expose, aban
del debat de la proposta inclosa en l’ordre del dia, allò que estime convenient en relació amb 
l’assumpte, durant el temps que la Presidència l’indique. Tant estes intervencions com les fetes al 
finalitzar la sessió plenària seran considerades per l’Ajun
interessants perquè puguen ser gravades en els pròxims contractes fets per aquest fi.”
 

 

Vots A FAVOR  12 (PSOE - COMPROMÍS 

Vots EN CONTRA  9 (PP) 

 Per estos motius, proposem al plenari de Crevillent el següent 

Substituir l’ ARTICLE 14 DEL CAPÍTOL 1 DE RÈGIM DE SESSIONS DEL TÍTOL 1 DE LES 
SESSIONS PLENÀRIES del R.O.M.: 

La participación ciudadana en las sesiones ordinarias será fuera de sesión y deberá 
formularse a los concejales delegados afectados por la materia expuesta. Los instrumentos de 
participación ciudadana en los Plenos se ajustarán a lo que disponga el Reglamento de 

ana de este Ayuntamiento y las disposiciones legales vigentes. Dicha 
participación deberá ejecutarse desde el mutuo respeto a las opiniones de los vecinos, del Alcalde 
y de todos los miembros de la Corporación Municipal. Las reclamaciones particulares se f
a través de la Oficina de Reclamaciones.” 

La participació ciutadana en les sessions ordinàries serà fora de sessió i haurà de formular
als regidors delegats afectats per la matèria exposada, ajustant-se al que

se des del respecte i les disposicions legals vigents. Tot i això, quan alguna de les 
associacions per la defensa dels interessos generals o sectorials dels veïns, a que fa referència 
l’article 72 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de  les Bases de Règim Local, inscrites al 
llistat d’associacions locals o un individu degudament justificat, desitge efectuar una exposició 
davant el plenari en relació amb algun punt de l’ordre del dia en la tramitació administrativa
haguera intervingut com a interessat, o l’objecte del qual afecte directa o especialment al seu àmbit, 

ho al President del Plenari. Aquesta sol·licitud s’efectuarà per escrit amb 24 
hores d’antelació com a mínim de la dita sessió per Registre General de l’Ajuntament. El President, 
escoltada la Junta de Portaveus, resoldrà sobre allò sol·licitat. Si s’autoritzés la intervenció, la 
sessió del Plenari s’interromprà perquè l’associació a través d’un únic representant, expose, aban
del debat de la proposta inclosa en l’ordre del dia, allò que estime convenient en relació amb 
l’assumpte, durant el temps que la Presidència l’indique. Tant estes intervencions com les fetes al 
finalitzar la sessió plenària seran considerades per l’Ajuntament de Crevillent com a testimonis 
interessants perquè puguen ser gravades en els pròxims contractes fets per aquest fi.”

Crevillent, 

COMPROMÍS - L’ESQUERRA – C’S – NO ADSCRITA

 

 ACORD RESOLUTIU: 

Substituir l’ ARTICLE 14 DEL CAPÍTOL 1 DE RÈGIM DE SESSIONS DEL TÍTOL 1 DE LES 

en las sesiones ordinarias será fuera de sesión y deberá 
formularse a los concejales delegados afectados por la materia expuesta. Los instrumentos de 
participación ciudadana en los Plenos se ajustarán a lo que disponga el Reglamento de 

ana de este Ayuntamiento y las disposiciones legales vigentes. Dicha 
participación deberá ejecutarse desde el mutuo respeto a las opiniones de los vecinos, del Alcalde 
y de todos los miembros de la Corporación Municipal. Las reclamaciones particulares se formularán 

La participació ciutadana en les sessions ordinàries serà fora de sessió i haurà de formular-se 
se al que indique la Presidència i 

se des del respecte i les disposicions legals vigents. Tot i això, quan alguna de les 
associacions per la defensa dels interessos generals o sectorials dels veïns, a que fa referència 

d’abril, Reguladora de  les Bases de Règim Local, inscrites al 
llistat d’associacions locals o un individu degudament justificat, desitge efectuar una exposició 
davant el plenari en relació amb algun punt de l’ordre del dia en la tramitació administrativa del qual 
haguera intervingut com a interessat, o l’objecte del qual afecte directa o especialment al seu àmbit, 

ho al President del Plenari. Aquesta sol·licitud s’efectuarà per escrit amb 24 
ssió per Registre General de l’Ajuntament. El President, 

escoltada la Junta de Portaveus, resoldrà sobre allò sol·licitat. Si s’autoritzés la intervenció, la 
sessió del Plenari s’interromprà perquè l’associació a través d’un únic representant, expose, abans 
del debat de la proposta inclosa en l’ordre del dia, allò que estime convenient en relació amb 
l’assumpte, durant el temps que la Presidència l’indique. Tant estes intervencions com les fetes al 

tament de Crevillent com a testimonis 
interessants perquè puguen ser gravades en els pròxims contractes fets per aquest fi.” 

 

Crevillent, 18 de gener de 2019 

ADSCRITA)  

 

 


