Sra. Alcaldessa:

En Boi Fusté i Carbonell, Regidor de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló
de la Candidatura Municipal Santa Coloma de Cervelló per la República, (Junts
per Catalunya), amb domicili al Carrer Oriol Martorell número 12, baixos, 3ª,
d’aquesta vila, amb DNI 38.395.190-W, telèfon 639 628 255, i adreça electrònica
fustecb@santacolomadecervello.cat.

F O R M U L A L A S EG Ü E NT :

MOCIÓ DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL
(Ampliació de l’article 23 per adaptar-lo a les normes de Bon Govern).
En base als següents

F E TS I F O N A ME NT S DE D RE T:
1. Que en la Comissió Informativa corresponent al Ple Ordinari del

proppassat 25 de juliol, l’actual Govern Municipal incorporà a l’Ordre del
Dia l’aprovació del “Conveni entre la Diputació de Barcelona,
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i l’Ajuntament de Santa
Coloma de Cervelló sobre el projecte de reparcel·lació econòmica
de la urbanització de Sant Roc”.
2. Que la Candidatura Municipal Santa Coloma de Cervelló per la República,
(Junts per Catalunya) contactà, a través de les associacions i entitats del
barri de Sant Roc de Santa Coloma de Cervelló, amb nombrosos veïns i
constatàrem el total i general desconeixement ciutadà de l’abast i
contingut del dit Conveni.
3. Que l’estudi del Conveni i de les circumstàncies urbanístiques del barri
realitzat pel nostre Grup Polític, “MEMÒRIA POLÍTICA 2019/1 i
MOCIONS BARRI DE SANT ROC“, còpies del qual han estat facilitades
tant als veïns com al Govern Municipal, posa en evidència que l’aprovació
del Conveni condemna als propietaris de totes les parcel·les del barri, la
majoria dels quals són residents i veïns de la nostra vila, a uns pagaments
que l’estudi i diagnòstic urbanístic realitzat per l’Àrea Metropolitana de
Barcelona el novembre del 2016 sota la direcció de l’arquitecta Montserrat
Pàmies i Mascareñas, “URBANITZACIÓ DE SANT ROC. Anàlisi,
diagnosi i proposta”, qualifica de no equitatius, i que nosaltres
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4.

5.

6.

7.

considerem injustos i insostenibles . A més, la condemna a aquests
pagaments que contravenen els principis de la legislació urbanística, es
dicta vulnerant també els drets elementals de participació dels interessats,
recollits en la Llei catalana 19/2014 de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern.
Que el “PROGRAMA CONJUNT FRUIT DE L’ACORD DE GOVERN
2019-2023” de les Candidatures locals COL·LABOREM-ERC i PROGRÉS,
en el seu primer punt es compromet per al Bon Govern, la Comunicació i
la Transparència, i el segon desenvolupa el seu propòsit de fer efectiva la
Participació ciutadana, qüestions que el nostre Grup Polític comparteix
plenament i que són el motor de la present proposta.
Que la present proposta de resolució per a debatre i en el seu cas aprovar
en el proper Ple Municipal del 31 d’octubre de 2019, previ Dictàmen de la
Comissió Informativa corresponent, segueix el previst en el Reglament
Orgànic Municipal (Rom2003), publicat al BOP del 23/01/2003, i en
especial el seu article 47.
Que cal incorporar les determinacions de l’esmentada Llei catalana
19/2014 de 29 de desembre al ROM2003, en especial les del govern obert
definit tant en el punt 7è del Preàmbul de dita Llei com en el seu article 2.e),
que és d’obligat foment seguint el Títol VI de la mateixa, i les
responsabilitats sancionadores previstes en el Capítol II del seu Títol VII.
Que resulta urgent evitar que es repeteixin situacions com les viscudes en
el tràmit del Conveni entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Sant
Vicenç dels Horts i l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló sobre el
projecte de reparcel·lació econòmica de la urbanització de Sant Roc, que
es qualificava d’acte de tràmit malgrat condicionar del tot el veïnat que no
n’era coneixedor.

I previ l’informe jurídic corresponent i el tràmit en Comissió Informativa ,

P R O P OS A
A C O R D S:

AL

P LE

M U N I C IP A L

L ’ A D OP C IÓ

DEL

SE G ÜE N T S

A) L’actual redactat de l’article 23 del Reglament orgànic de l’Ajuntament
serà l’apartat número 1 del mateix article que, amb la previsió de la
petició de qualsevol Grup Polític amb presència al Consistori quedarà
així; “1.- A les sessions de les Comissions Informatives s’hi podran

convocar, a petició de qualsevol Grup Polític Municipal, i a l’efecte
d’escoltar-ne el parer o rebre l’informe en temes concrets i de
transcendència especial, les entitats de representació ciutadana o
tècnics especialitzats, els quals hauran d’abandonar la sessió tan
bon punt hagin acabat la seva intervenció. A tal efecte dins de les
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24 hores del coneixement de l’Ordre del Dia, el Grup sol·licitant
haurà de tramitar davant l’Alcaldia la sol·licitud de la Convocatòria
i vetllar perquè l’Entitat o el Tècnic hi assisteixi.”.
B) Amb el número 2 del mateix article 23 s’hi afegirà la següent
disposició: “2.- A les sessions de les Comissions Informatives,

l’Alcaldia
convocarà
sempre
formalment
les
entitats
administratives i ciutadanes degudament inscrites en el Registre
corresponent que resultin afectades en les seves facultats i
competències per algun dels punts objecte de l’Ordre del Dia,
amb la finalitat d’escoltar-ne el parer, respondre les qüestions que
se’ls hi plantegin o rebre’n l’oportú informe. D’aquesta forma, la
Comissió Informativa comprovarà i vetllarà la participació
ciutadana i la transparència indispensables en el govern obert
definit tant en la Llei catalana 19/2014 de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern. Les
entitats i associacions hi podran assistir acompanyades dels seus
tècnics i assessors i, acabada la seva intervenció, abandonaran la
sessió. L’incompliment d’aquest tràmit de convocatòria d’entitats i
associacions interessades anul·larà la vigència dels acords que
puguin adoptar-se tant per la Comissió Informativa com per altres
òrgans del Govern Municipal i generarà les responsabilitats
sancionadores del Capítol II del Títol VII de l’expressada Llei
19/2014. ”

Santa Coloma de Cervelló, 14 d’octubre del 2019

Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló
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