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CELIA CALATAIUD MARTI, funcionària municipal, actuant com a
secretària delegada de la Comissió Informativa de Govern, Règim Interior, Personal,
Contractació, Participació i Seguretat Ciutadana.
CERTIFICA: Que la mencionada Comissió Informativa, en sessió ordinària
celebrada el dia sis de novembre de dos mil tretze, va dictaminar sobre l'assumpte
següent:
PUNT 2n.- DEBAT I ESTUDI SOBRE EL ROM I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

DICTAMEN: Pels membres de la Comissió es procedix a estudiar l'art. 84
del ROM a fi de consensuar criteris per a la intervenció dels ciutadans en les sessions
públiques del Ple municipal. Es requerix la presència de la secretària general de
l'Ajuntament, per al seu assessorament.
Intervé D. Antonio Rodriguez per a manifestar que la idea del seu grup polític
és que qualsevol veí, sense sol·licitud per registre d'entrada i sense el previ permís de
l'alcalde, puga fer qualsevol pregunta de qualsevol tema a qualsevol membre de la
corporació.
Intervé D. Jesús Salesa manifestant que la participació ciutadana no és que
qualsevol veí puga intervindre en el Ple, és molt mes i en este Ajuntament hui en dia
funciona molt bé, ja que els veïns disposen de la “Bustia Ciutadana” i l'Im@c per a
poder enviar les seues queixes o suggeriments i l'alcalde els contesta per escrit. A
més hi ha els consells sectorials, les agrupacions de voluntari i altres fòrums que
poden desenrotllar la participació ciutadana.
En canvi en les intervencions del veí en el Ple, no constarien en cap lloc, ja
que no formarien part de l'acta.
Es produïx un intens debat i s'aclarix el diferent règim entre les intervencions
sobre punts de l'orde del dia, que estan regulades legalment i la necessitat regular les
intervencions del públic una vegada finalitzada la sessió, la seua duració i numere,
manifestant D. Antonio Gonzalez que esta d'acord amb la intervenció en els punts de
l'orde del dia i manté la seua sol·licitud que s'amplie la intervenció del públic després
de la sessió, suprimint tràmits. Per consegüent es dóna per retirada la moció
presentada.
Després de la qual cosa els membres de la Comissió acorden per unanimitat
establir els següents
1.- Criteris consensuats de les intervencions del públic en els Plens
municipals:
Tal com s'indica en l'art. 84.1 del ROM “Els ciutadans podran acudir a les
sessions públiques del Ple de l'Ajuntament. Una vegada finalitzada oficialment la
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sessió s'obrirà el torn d'intervencions que hagen sigut sol·licitades, sobre temes
concrets d'interés municipal. Estes intervencions no figuraran en l'acta de la sessió
plenària.
Correspondrà a l'alcalde o l'alcaldessa dirigir les intervencions i, en
conseqüència, donar la paraula i mantindre l'orde.”
Açò es regularà de la forma següent:
Una vegada finalitzada la sessió es preguntarà al públic assistent si algú vol
intervindre. S'obrirà un torn de sol·licituds i es tancarà. No s'admetran intervencions
posteriors que no s'hagen sol·licitat prèviament en el dit torn.
S'establirà un limite de sol·licituds i un limite de temps en les intervencions.
Les peticions d'intervenció únicament podran referir-se a temes d'interés i de
competències municipal
El Sr. Alcalde podrà en qualsevol moment de la intervenció del públic
assistent, donar per conclosa la seua intervenció o cridar-li a l'orde, cas que
proferisca paraules altisonants o incórrega en falta de respecte a les autoritats
municipals.
Cada grup polític prendrà nota de les intervencions del públic de la manera
que crega oportú.
2.- Els membres de la comissió acorden que continuaran estudiant el ROM i
presentaran propostes per a desenrotllar-ho en pròximes sessions, acordant que el
següent tema a desenrotllar serà l'apartat del defensor del veí.
I perquè conste en l'expedient corresponent, estenc la present certificació a
Almussafes, a sis de novembre de dos mil tretze.

