
Moció presentada al Ple de l’Ajuntament de Girona del 09-03-2015 

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP PER DEMANAR QUE ES REALITZIN 
SESSIONS PLENÀRIES O DE DEBAT MUNICIPAL ITINERANTS ALS BARRIS 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Atès que en les darreres eleccions municipals almenys dos partits amb representació 
(CiU i CUP), un dels quals és actualment a l’equip de govern, van incorporar al 
programa electoral el compromís de celebrar plens itinerants als barris de la ciutat; 
 
Atès que al 2011, ja iniciat el mandat, l’Alcalde va expressar en més d’una ocasió la 
voluntat d’implantar aquesta mesura en el marc del mandat 2011-2015, i que cap grup 
municipal va mostrar una oposició a aquesta iniciativa; 
 
Atès que, malgrat alguns impediments de l’actual legislació estatal en aquest aspecte 
(bàsicament el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales), és possible trobar fórmules que permetin celebrar sessions 
plenàries o de debat municipal en els diferents barris de la ciutat; 
 
Atès que la implantació d’aquesta mesura afavoriria la transparència, l’accés a la 
informació i la participació ciutadana a Girona, que a més d’un dret legal és una forma 
imprescindible  d’apropar les veïnes i veïns de la nostra ciutat a la gestió municipal 
dels afers públics i millorar l’acceptació i la identificació de la ciutadania envers les 
polítiques i la gestió de  l’Ajuntament; 
 
Per tot això, el grup municipal de la CUP proposa al ple de l’Ajuntament de Girona 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Celebrar de forma periòdica sessions plenàries o de debat municipal de 
forma itinerant en diferents barris de la ciutat, establint-ne un mínim d’una cada 
trimestre; 
 
Segon.- Incloure, en aquestes sessions, un punt a l’ordre del dia destinat a discutir 
propostes qüestions relatives al barri on se celebri la sessió; 
 
Tercer.- Permetre la intervenció dels ciutadans en la discussió dels punts que afectin 
al barri i en l’apartat de precs i preguntes; 
 
Quart.- Aprovar, abans de final del mandat, una modificació Reglament Orgànic 
Municipal per tal d’adaptar-lo a aquests acords; 
 
 
 
Girona, 5 de març del 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biel de Montserrat i Valls 
en representació del grup municipal de la CUP 


