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MOCIÓ QUE PRESENTA JUNTS PER SANT CUGAT PER L’APROFUNDIMENT DEMOCRÀTIC DEL 

PLENARI DE L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

1. Atès que, amb independència dels diversos instruments de participació ciutadana propis del món local, 

el sistema de govern municipal està basant en el principi democràtic i es regula pel model de democràcia 

representativa, fet del qual podem concloure que les institucions han de treballar de manera continuada 

per l’aprofundiment democràtic en el seu funcionament pel que fa al debat polític . 

2. Atès que l’oposició té el deure de controlar democràticament i fiscalitzar la gestió i l’obra de govern, 

atenent el compromís adquirit amb els seus electors i als quals representen en el si de la institució.  

3. Atès que el Ple Municipal és l’òrgan municipal on hi ha representada la ciutadania de Sant Cugat a través 

dels grups municipals i/o regidors no adscrits. 

4. Atès que el Reglament Orgànic Municipal no impossibilita la delegació de la presidència del Ple 

Municipal en un regidor o regidora amb la finalitat d’encaminar el Ple Municipal cap a un aprofundiment 

democràtic de la institució.  

5. Atès que al nostre consistori no s’ha viscut mai una situació com l’actual, en què hi ha més partits al 

govern que a l’oposició.  

6. Atès que en el passat Ple Extraordinari del debat de l’estat de la ciutat l’oposició no va superar els 10 

minuts d’intervenció inicial per cada grup municipal i, en canvi, el govern, va sumar amb les 

intervencions dels 3 grups que en formen part i la intervenció de l’alcaldessa un total de 45 minuts, 

quedant palesa la manca d’equilibri en el debat.  

 

Per tot l’exposat, proposem al Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès l’adopció dels següents  

 

ACORDS 

PRIMER. Cedir la presidència del Ple Municipal a un regidor o regidora de reconegut prestigi i trajectòria que 
tingui el suport de 3/5 parts del plenari. 

SEGON. Així mateix, que a la propera Comissió de l Reglament Orgànic Municipal (ROM), també s’hi valorin 

els canvis necessaris en el ROM per tal que el torn de precs i preguntes dels plens municipals ordinaris quedi 

recollida la possibilitat que els grups municipals puguin adreçar una tercera intervenció a l’Alcaldia, amb la 
finalitat de garantir la funció de control i fiscalització que correspon a l’oposició.  

TERCER. Que a la propera Comissió del Reglament Orgànic Municipal (ROM) que es convoqui, s’hi valorin els 

canvis necessaris en el ROM per tal que els Plens Extraordinaris, inclòs el relatiu al debat de l’estat de la 

ciutat, garanteixin un equilibri real en els temps d’intervenció del govern i de l’oposició, facilitant que el debat 
en el ple es pugui dur a terme estructurat en àmbits sectorials.  

 

Sant Cugat del Vallès, 29 de setembre de 2021 


