
Sr. Josep Maria Cruset 
Il.lustríssim Sr. Alcalde de Riudoms

El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem Espai Socialista - Acord Municipal de
l’Ajuntament de Riudoms adjunta un informe de la Secretaria de Política Municipal d'ERC on es rebat la no
adminisió a l'ordre del dia del Plens Ordinaris de l'Ajuntament de Riudoms de les mocions presentades pel nostre
Grup Municipal que tenen l'informe negatiu de la Secretaria de l'Ajuntament. 

El problema, en la majoria de casos, recau en que el Ple no te competència i no pot desenvolupar accions
executives des de les mocions, però entenem que això no és motiu per a no acceptar les mocions, ja que en el cas
de no tenir competència les mocions no desenvolupen efectes jurídics, però si que tenen efecte de discurs polític.
Per aquest motiu les presentem, per crear debat.

Veient que Alcaldia, que és qui defineix l'ordre del dia, durant els darrers plens ordinaris no ha inclós vàries
mocions presentades pel nostre Grup Municipal, al·legant l'informe desfavorable de Secretaria, hem de demanat
assessorament i, com ja hem dit, adjuntem un informe, on bassant-se en la llei catalana podem presentar
propostes per al debat i votació de qualsevol tema que pugui afectar a la corporació municipal, sent executiva si
prové d'una competencia del Ple i sent un mer acte polític si no provenen de competències del Ple o no afecten al
municipi. 

Basant-nos en aquest informe entenem que no té sentit excusar-se en que la inclussió d'aquestes mocions en
l'ordre del dia de la sessió, el seu debat i la seva votació pot portar conseqüències jurídiques contra els membres
de la Corporació. A més a més, com que l'equip de Govern de l'Ajuntament de Riudoms té majoria absoluta, si te
dubtes de la legalitat de la moció sempre ho pot expossar durant el debat de la moció i votar-la en contra i així no
és tramitarà. 

Es per aquests motius, que des del Grup Municipal d'ERC-Avancem, li demanem prengui en consideració l'informe
que li adjuntem i, a partir d'ara, admeti a tràmit totes les mocions que presenti el nostre Grup Municipal per debatre
en el Ple Municipal de l'Ajuntament de Riudoms. 

Riudoms, 8 de juliol de 2016

Jordi Ortiz
Grup Municipal d'ERC-Avancem-AM



INFORME DE LA SECRETARIA DE POLÍTICA MUNICIPAL D'ERC

Consulta sobre l’aplicació de la proposta de resolució 
en l’àmbit del Ple de la Corporació Municipal

La regulació jurídica relacionada amb el món local i concretament a l’àmbit d’actuació dels representants electes
es fonamenta en tres normes principals, dos estatals i una autonòmica,  la Llei 7/1985, de 2 d’abril , reguladora de
les Bases de Règim Local, el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, per el que s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i el Decret Legislatiu 272003, de 28 d’abril, per
el que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Aquestes tres normes principalment més un gran conjunt d’altres com és el cas de Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, el Real Decret Legislatiu de 781/1986, de 18
d’abril, per el que s’aprova el Text Refós  de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, el Reial
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, per el que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques i el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s’aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, entre d’altres, conformen el cos normatiu aplicable a les entitats locals
que conformen l’estat.

Primerament i per evitar el no considerar la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya és vigent i aplicable cal
establir en qui recau la competència per ha regular en matèria local. 

Per això ens dirigirem a la Constitució Espanyola de 1978 on en el Títol VIII capítol tercer sobre les Comunitats
Autònomes en el seu article 148 es regulen les competències que les Comunitats Autònomes podran assumir.
Dintre d’aquestes competències s’estableix com a competències que podran assumir les Comunitats Autònomes
en el punt primer l’organització del seu autogovern i en el punt segon l’alteració dels termes municipals compresos
en el seu territori, i en general les funcions que corresponguin a l’Administració de l’Estat sobre les Corporacions
Locals i la transferència que autoritzi la legislació sobre Règim Local.

A l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, on s’estableixen també les competències que desenvoluparà la Comunitat
Autònoma ens trobem que a l’article 111 en relació a les competències compartides s’estableix que “en les
matèries que l'Estatut atribueix a la Generalitat de forma compartida amb l'Estat, corresponen a la Generalitat la
potestat legislativa, la potestat reglamentària i la funció executiva, en el marc de les bases que fixi l'Estat com a
principis o mínim comú normatiu en normes amb rang de llei, excepte en els supòsits que es determinin d'acord
amb la Constitució i amb aquest Estatut. En exercici d'aquestes competències, la Generalitat pot establir polítiques
pròpies. El Parlament ha de desplegar i concretar per mitjà d'una llei les dites disposicions bàsiques”. 

També és remarcable el que s’estableix a l‘article 112 en relació a les Competències executives on s’estableix que
correspon a la Generalitat en l’àmbit de les seves competències executives, la potestat reglamentaria, que
comprengui l’aprovació de disposicions per a l’execució de la normativa de l’Estat, així com la funció executiva,
que en tot cas inclou la potestat d’organització de la seva pròpia administració i, en general, totes aquelles
funcions i activitats que l’ordenament atribueixi a l’Administració pública. 

Amb aquests preceptes sens estableix la possibilitat de que la Comunitat Autònoma pugui legislar en certs
aspectes d’acord a les competències que li estableix l’estat i  sense contradir als principis bàsics o bases
normatives que se li apliquen des de l’estat.

Degut a que s’estableix de forma competencial tant a la Constitució del 78 com a l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya, s’ha legislat des de la Generalitat la normativa que constitueix tal com expressa l’ exposició de motius
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per el que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya, un nou règim local català.

Dintre de l’article 6 de la present Llei sens estableix la legislació sobre règim local que impera a Catalunya establint
que les entitats locals es regeixen per el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, per aquesta llei (Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya) i totes les altres disposicions específiques i
complementaries, i per el reglament orgànic i les ordenances pròpies de cada entitat.

Per tant hem de considerar que les dues lleis principals, la Llei Municipal i de Règim Local i el Reglament
Organització i Funcionament són les dos compatibles i aplicables mentre no contradiguin el que estableix la Llei de
Bases 7/1985.



La no aplicació d’alguna de les normatives a dalt esmenades esdevé una vulneració clara i flagrant dels principis
establerts principalment a la Constitució del 78, on a l’article 23 s’estableix la participació en assumptes polítics,
doncs si es deixen d’aplicar els preceptes establerts en una norma, amb rang de llei, on es marquen una sèrie de
drets i deures tant de ciutadans com de càrrecs electes, aquesta vulneració directament afecta al dret fonamental
que recull la Constitució.

La regulació sobre les mocions o les propostes de resolució la trobem a l’article 106 de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya i a l’article 97.3 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats
locals. Ens trobem amb una contradicció entre una normativa i l’altre doncs el que estableix el reglament estatal és
que són propostes que es sotmeten per la via d’urgència. En canvi la llei catalana estableix les propostes de
resolució com a propostes per al debat i votació, separant-les de la urgència per a que siguin efectives

La proposta de resolució és una eina establerta a l’article 106 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya

Article 106 Propostes de resolució

106.1 Els grups o un mínim de tres membres de la corporació poden presentar al ple propostes de
resolució per a debat i votació. En el cas que no s'hagin constituït grups, aquest dret correspon a tots els
regidors, individualment.

106.2 S'han d'incloure en l'ordre del dia les propostes presentades abans de la convocatòria del ple. Si la
proposta es presenta després, només es pot procedir al debat i la votació mitjançant acord previ del ple
que n'apreciï la urgència, adoptat per majoria absoluta.

Per tant i d’acord al que estableix la llei catalana podem presentar propostes per al debat i votació qualsevol tema
que pugi afectar a la corporació municipal, essent executiva si prové d’una competència del Ple i essent un mer
acte polític si no provenen de competències del Ple o no afecten al municipi.


