
 
 
 
 
 
 
 

Reglament per al foment de la participació de la ciutadania als plens 
municipals 
 
 
Exposició de motius 
 
El Ple municipal és l‘òrgan municipal integrat per la totalitat dels regidors i regidores 
escollits directament per la ciutadania en el qual es prenen importants decisions que 
afecten el conjunt del municipi i de la ciutadania. 
 
Per tal de suplir els dèficits de participació ciutadana existents en aquest òrgan i amb la 
voluntat de superar l’actual tancament i d’impulsar polítiques de participació i democràcia 
directa, és necessari regular els mecanismes que permetin a la població i les entitats de la 
ciutat participar en els afers municipals. 
 
No obstant això, acostumen a ser espais tancats amb dèficits de participació ciutadana. Per 
aquesta raó, amb la voluntat i finalitat d'impulsar les politiques de participació i democràcia 
directa, es considera necessari regular els mecanismes per tal d'obrir els plens a la 
ciutadania i permetre que la població i les entitats puguin presentar mocions o propostes 
en els plens i obrir espais perquè aquets mateixos puguin formular preguntes als regidors i 
regidores municipals. 
 
Article 1. Objecte: 
 
L’objecte d’aquest reglament és la regulació normativa d’allò que té relació amb el foment 
de la participació ciutadana als plens municipals. 
 
Article 2. Dret de presentació de mocions, precs i preguntes per part de les entitats 
als plens: 
 
2.1. L’Ajuntament reconeix el dret de les entitats i associacions inscrites en el Registre 
municipal d’associacions, de presentar mocions, precs i preguntes al Ple municipal. 
 
2.2. El procediment per poder presentar mocions, preguntes i precs serà el següent: 

� Serà requisit indispensable per poder fer ús d’aquest dret adreçar la moció, prec o 
pregunta per escrit a l'alcalde/essa almenys dos dies abans de la sessió informativa 
del Ple ordinari. 

� L’alcalde/essa comunicarà la decisió presa al/la titular de la petició un dia abans de 
l’inici de la sessió plenària.  

 



 
 
 
 
 
 
 

2.3. En la mesura del possible, les preguntes seran respostes durant el mateix Ple. 
 
Article 3. Dret d’intervenció oral de les entitats als plens  
 
3.1. L’Ajuntament reconeix el dret d’intervenció oral en Ple ordinari municipal a entitats i 
associacions inscrites en el Registre municipal d’associacions, a través d’un representant, 
per tal de permetre que aquestes incideixin d’una forma més directa en la presa de 
decisions dels òrgans municipals.  
 
3.2. Durant aquesta intervenció les entitats i associacions, per mitjà d’un representant, 
podran fer els comentaris que considerin pertinents, llegir i argumentar una moció 
presentada, o realitzar una pregunta o prec al Ple. 
 
3.3.El procediment per poder participar al Ple serà el següent: 

� Serà requisit indispensable per poder fer ús d’aquest dret adreçar una petició per 
escrit a l'alcalde/essa almenys dos dies abans de l’inici de la sessió informativa del 
Ple en què es demani la intervenció. 

� L’alcalde/essa comunicarà la decisió presa al/la titular de la petició un dia abans de 
l’inici de la sessió plenària.  

� Amb l’autorització prèvia de l'alcalde/essa, aquest dret l’exercirà un representant de 
l’entitat o associació sol·licitant, mitjançant una intervenció no superior a cinc 
minuts, al final del Ple, al punt de precs i preguntes. 

 
3.4. L’Ajuntament informarà, a través dels canals oportuns, a les entitats i associacions del 
municipi la data del Ple i de la sessió informativa amb antelació suficient per poder exercir 
el dret a participació. 
 
3.5. En un mateix Ple hi haurà un màxim de dues intervencions. 
 
 
Article 4. Torn obert de paraula en els plens municipals: 
  
4.1. Al final de cada sessió d’un Ple municipal de caràcter ordinari s’obrirà un torn obert de 
paraula per tal que els ciutadans i ciutadanes assistents al Ple puguin realitzar els 
comentaris o les preguntes que considerin pertinents.  
 
4.2. Les intervencions tindran un durada màxima de cinc minuts per cada ciutadà o 
ciutadana amb un màxim de dues intervencions per cada Ple. 
 
4.3. Correspon a l’alcalde o alcaldessa moderar aquest torn obert de paraula. Una vegada 
l’alcalde o el regidor interpel·lat hagi donat la resposta, no hi haurà torn de rèplica. 



 
 
 
 
 
 
 

 
4.4. Les preguntes és respondran, en la mesura de lo possible al mateix Ple i, si no és 
possible, durant el Ple ordinari següent. 
 
Disposició Final 
 
Aquest reglament deixarà de ser vigent una vegada entri en vigor el Reglament de 
participació ciutadana de l’Ajuntament de Solsona o qualsevol altra norma de rang igual o 
superior que així ho determini. 
 
 
 


