
Grup Municipal Independents Per Fornells  
 
 
MOCIÓ PER ESTABLIR UN TORN DE PRECS I PREGUNTES AMB EL PÚBLIC EN ELS              
PLENS A L’AJUNTAMENT DE FORNELLS DE LA SELVA. 
 

ANTECEDENTS 
 
L’article 51 del Reglament Orgànic Municipal (ROM) diu: 
“Una vegada acabada la sessió del Ple, l’alcalde podrà establir un torn de precs i preguntes                
amb el públic assistent sobre temes concrets i d’interès municipal. Correspon a l’Alcalde             
ordenar i tancar aquest torn.” 
 
Aquest article, deixa a mans de l’alcaldessa la decisió de fer o no fer un torn de precs i                   
preguntes amb el públic.  
Creiem que aquest torn de precs i preguntes és d’especial importància per fer un primer pas                
cap a una mínima participació ciutadana, ja que actualment no hi ha cap mecanisme ni cap                
eina real que doni la possibilitat al poble de opinar o preguntar de forma oficial, pública i que                  
hi hagi constància de la resposta. 
 
Aquest seria un primer pas per augmentar el nivell de participació ciutadana que segons el               
nostre criteri actualment és inexistent en el nostre poble. Tot i que no dona la potestat de                 
prendre decisions al poble, és un primer pas per acostar la política als veïns i veïnes. 
 
Els torns de precs i preguntes amb el públic, són una pràctica habitual en la majoria                
d’ajuntaments del nostre país. Si no volem quedar enrere en la política municipal cal              
escoltar als ciutadans com la majoria de pobles fan, i pensem que els plens serien més                
concorreguts si el públic assistent tingués veu dins el ple. 
 
Per aquests motius, 
 

PROPOSEM 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
 
- PRIMER: Establir de forma permanent el torn de precs i preguntes amb el públic, tal i com                  
estableix l’article 51 del ROM. 
 
- SEGON: Recollir els precs i les preguntes conjuntament amb les seves respostes en un               
acte diferent a la del Ple Municipal del mateix dia. El secretari serà la persona qui prendrà                 
acte del torn de Precs i Preguntes amb el públic. 
 
- TERCER: Publicar les actes dels torns de precs i preguntes amb el públic al web de                 
l’ajuntament. 
 
Fornells de la Selva, 31 de juliol de 2019 

 


