
 
 
Proposta del PSM Més per Menorca a l’Ajuntament des Castell. 
 
Motiu: Reforma  del ROM en relació a la participació ciutadana en les 
sessions plenàries municipals. 
 
Atesa  l’escassa participació ciutadana de forma directa en els plens d’aquesta 
corporació municipal; 
 
Atès que el possible interès d’algunes entitats i ciutadans i ciutadanes del nostre poble 
de mantenir una participació més directa en l’esdevenir del nostre ajuntament fa 
necessari articular sistemes de participació més àgils i propers per a tothom; 
 
Atès que en els temps actuals es fa més necessària que mai l’obertura de totes les 
entitats públiques i polítiques a la ciutadania per tal d’escoltar-la i apropar-la a la vida 
política i millorar la participació democràtica en tots els àmbits; 
 
Atès que l’actual redacció de l’article 174 del ROM des Castell dóna tota la potestat al 
batlle d’admetre o no les intervencions públiques dels ciutadans i ciutadanes o entitats 
ciutadanes des Castell en les sessions plenàries del nostre ajuntament; 
 
Atès que l’actual redacció del ROM des Castell obliga a qui vulgui participar del ple 
municipal a fer una sol·licitud per escrit amb un marge mínim d’un dia abans, cosa que 
no sempre és possible. 
 
Atès que l’actual redacció del ROM només preveu la possible participació ciutadana en 
els temes previstos a  l’ordre del dia i no reflecteix la possibilitat que les entitats 
ciutadanes presentin propostes per al seu debat en sessió plenària. 
 
Proposam a l’ajuntament des Castell el següent acord: 
 
1.- Modificació de l’article 174 del ROM que aquí on diu: 
  

Aquells que vulguin intervenir sobre algun dels punts tractats a l'ordre del dia del Ple, 
hauran de sol·licitar-lo al Batle per escrit, amb una antelació mínima d'1 dia abans de 
la celebració del mateix. 

El Batle podrà denegar la petició si entén que la intervenció sol·licitada no aportarà 
novetats o pot donar lloc a incidents. Una volta finalitzada oficialment la sessió 
s'obrirà un torn d'intervencions que haguessin estat sol·licitades segons el preceptuat a 
l'apartat anterior. 

 

Quedaria de la següent manera: 

 



Aquells ciutadans que vulguin intervenir sobre algun dels punts tractats a l'ordre del 
dia del Ple, hauran de comunicar-ho al secretari abans de l'inici del mateix. 

Una volta finalitzat el debat de cada punt i abans de la votació s'obrirà un torn 
d'intervencions que haguessin estat sol·licitades, segons el preceptuat a l'apartat 
anterior. 

El Batle podrà limitar el temps d'intervenció dels ciutadans, que no tindran dret a 
rèplica. 

 

2.- L’Ajuntament des Castell habilitarà, amb l’acord de tots els grups municipals,  
un sistema que permeti als ciutadans i ciutadanes, així com a les diferents entitats  
del nostre poble que així ho desitgin, presentar propostes, precs i suggeriments, per 
a ser debatuts en junta de portaveus i, si escau, ser inclosos per al seu debat i 
votació pública en l’ordre del dia del proper plenari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es Castell  

 

 
                                                                            Simó Ferrando Perelló 
                                                                   
                                                                            Regidor del PSM-Més per Menorca. 


