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ORDENACIÓ DELS PLENS SEGONS EL ROM 
 
Vist que en aquest mandat i en l’anterior s’ha manifestat repetidament la intenció de reduir la 
durada dels Plens, decisió aquesta que va ser compartida per tots els grups polítics amb 
presència al Ple de l’Ajuntament,  
Considerant que això permet, entre altres coses, que tots els vilatans que escolten les 
sessions, puguin conèixer tots els punts que es tractin a l’Ordre del dia, fomentant la 
participació ciutadana i apropant la política municipal als ciutadans els quals tindran el 
màxim d’informació; 
Considerant, així mateix, que la gestió es fa més transparent al conèixer el ciutadà els 
assumptes objecte de debat i s’evita crear discriminació entre els grups polítics municipals,  
És per tot això que: 
L’alcaldia presidència, com a òrgan encarregat de l’ordenació dels debats al Ple, segons 
determinen els articles 24 a 27 del Reglament orgànic municipal, informa DE LA SEGÜENT 
ORDENACIÓ DELS PLENS: 
 
Una vegada exposat un punt de l’ordre del dia per part del regidor proposant, els portaveus 
o regidors ponents de cada grup municipal disposarà dels següents torns d’intervenció: 

 
·         Un primer torn  sense límit de temps 
·         Un  segon torn de  rèplica amb una durada màxima de cinc minuts 
·         Un tercer torn de  contrarèplica  amb una duració màxima d’un minut 

Els torns de rèplica i contrarèplica  s'han de fer  cap  al regidor proposant. 
Els regidors només podran prendre la paraula i intervenir quan l’alcalde o el president de la 
sessió se la doni. 
 
Si en qualsevol dels torns el portaveu o regidor que defensa el punt no realitza intervenció, 
perdrà el dret a fer-la amb posterioritat. 
Sempre serà el mateix regidor el que intervingui en cada punt. 
 

-          En el casos que a la intervenció d’un regidor, durant el seu torn, es faci al·lusió 
directa a un altre regidor de forma implícita o explícita, el regidor al·ludit podrà 
contestar a la mateixa durant 5 minuts com a màxim i el regidor que fa l’al·lusió 
malgrat ser al.ludit en la resposta no disposarà de cap torn de rèplica i perdrà el torn 
següent. 

 
-          Les intervencions hauran de tractar sobre el punt de l’ordre del dia. 
 
-          No es tractaran temes que es desviïn notòriament de l’objecte del debat o tornin 

sobre el ja discutit. En aquest cas l’alcalde, com a responsable d’ordenar el debat al 
Ple, pot cridar a l’ordre i, fins i tot, retirar la paraula.  

 
- Les preguntes que es formulin al Ple no tenen debat, una vegada llegit el text de les 

mateixes pel regidor del grup que les hagi formulat, es respondran pel regidor de 
govern que la tingui assignada i a les mateixes no poden fer-se repreguntes. Els 
precs només tindran resposta si el govern ho considera. 

 
Finalment informar que, a l’inici de les legislatura i també amb la finalitat d’escurçar el termini 
de durada dels Plen, es va pactar amb tots els grups que es formularien, com a màxim, 2 
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precs i 2 preguntes per grup a cada Ple ordinari i, com a mínim, hi hauria un prec i tres 
preguntes; també es va negociar, que cada grup presentaria, com a màxim, una moció a 
cada ple. 
 
La qual cosa explica per a coneixement de tots els regidors que formen el Ple. 
 
L’Alcalde 
 
 
 
Josep Manel Jiménez i Gil 
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