
Moció del Grup Municipal de la Candidatura d'Unitat Popular de Figueres per 
afavorir la participació en els òrgans col·legiats de l’Ajuntament. 

Els  grups  municipals  de l'Ajuntament de Figueres tenen representació  en els  diferents 
òrgans col·legiats de la corporació, tant per poder-hi fer aportacions com per conèixer de 
primera mà el què passa a la ciutat.

En alguns d'aquests òrgans (especialment els de més recent creació) es preveu que les 
persones que hi representen els grups municipals puguin no ser càrrecs electes. És el cas 
de la “Comissió del Nomenclàtor”, el  “Consell de participació ciutadana: Figueres, Ciutat  
dels Detalls”,  la  “Taula sobre acció cívica,  drets civils  i  participació”, el  “Grup per a la  
creació  d’horts  urbans  a  Figueres” i  la  “Comissió  tecnicopolítica  i  social  d’atenció  als 
afectats pels desnonaments”.

En  d'altres,  hi  ha  normatives  supramunicipals  que regulen  que els  representants  dels 
grups municipals siguin regidors. Això és així en el “Comitè de Seguretat i Salut” (regulat 
per la llei 31/1995, de 8 de novembre, reguladora de la prevenció de riscos laborals, que 
especifica que siguin representants de l'Administració, i per tant càrrecs electes) i en el 
“Consell  escolar  municipal  –  Consell  d’Educació  de  la  ciutat  de  Figueres” (regulat  pel 
decret  de  la  Generalitat  de  Catalunya  404/1987,  de  22  de  desembre,  sobre  bases 
d'organització i funcionament dels consells escolars, que estableix expressament que els 
representants de l'Ajuntament en els consells escolars han de ser regidors).

En  la  majoria  dels  òrgans,  però,  són  regulacions  pròpies  de  l'Ajuntament  les  que 
estableixen que els representants siguin càrrecs electes. És el cas del “Consell de Ciutat” 
(regulat  pel  Reglament  Orgànic  Municipal),  el  “Consell  Municipal  de  Solidaritat  i  
Cooperació al Desenvolupament” (regulat pels Estatuts del Consell Municipal de Solidaritat 
i  Cooperació  al  Desenvolupament),  el  “Consell  Municipal  de  Mobilitat” (regulat  pels 
Estatuts  d’organització  i  funcionament  del  Consell  Municipal  de  Mobilitat),  el  “Consell  
Municipal de la Gent Gran de Figueres” (regulat pel Reglament del Consell Municipal de la 
Gent Gran de Figueres), el “Consell Consultiu d’Entitats de la Ciutat de Figueres” (regulat 
pel  Reglament  Orgànic  Municipal),  la  “Comissió  especial  de  relació  entre  el  síndic  
municipal de greuges de Figueres i l’Ajuntament de Figueres” (regulada pel Reglament 
Orgànic Municipal), el  “Consell de la Guàrdia Urbana de Figueres” (regulat pels Estatuts 
del Consell de la Guàrdia Urbana de Figueres), el “Comitè d’avaluació i seguiment del Pla  
d’intervenció integral  del centre històric  de Figueres” (regulat per un acord del Ple de 
l’Ajuntament  de  5  de  març  de  2009),  el  “Comitè  d’avaluació  i  seguiment  del  Pla  
d’intervenció integral del barri de la Marca de l’Ham” (regulat per un acord del Ple de 
l’Ajuntament d’1 de juliol de 2010), el “Consell municipal de persones amb discapacitat de 
Figueres” (regulat pel Reglament del Consell municipal de persones amb discapacitat de 
Figueres),  la  “Comissió  del  Pla  local  d’inclusió  social  de  l’Ajuntament  de  Figueres” 



(regulada per un acord del Ple de l’Ajuntament de 7 de gener de 2011) i la  “Taula per 
tractar l’absentisme escolar a Figueres” (regulada per un acord del Ple de l’Ajuntament de 
13 d’abril de 2012).

Atès que la possibilitat de que els grups municipals estiguin representants per persones 
que  no  siguin  càrrecs  electes afavoreix  la  participació  ciutadana  i  l’obertura  de 
l’ajuntament a la ciutat,

Atès que també facilita la participació dels grups amb més poca representació, i la no-
professionalització de la política,

l'Ajuntament de Figueres reunit en sessió plenària el dia 2 d’abril de 2013, ACORDA

1- Fer en els propers sis mesos una modificació del Reglament Orgànic Municipal per tal 
que  els  representants  del  grups  municipals  en  el  “Consell  de  Ciutat”,  el  “Consell 
Consultiu d’Entitats de la Ciutat de Figueres” i la “Comissió especial de relació entre el 
síndic  municipal  de  greuges  de  Figueres  i  l’Ajuntament  de  Figueres”  puguin  ser 
persones que no són càrrecs electes.

2- Aprovar al Ple Municipal del mes de maig una modificació de la regulació del “Comitè 
d’avaluació i seguiment del Pla d’intervenció integral del centre històric de Figueres”, el 
“Comitè d’avaluació i seguiment del Pla d’intervenció integral del barri de la Marca de 
l’Ham, la “Comissió del Pla local d’inclusió social  de l’Ajuntament de Figueres” i  la 
“Taula per tractar l’absentisme escolar a Figueres” per tal que els representants del 
grups municipals puguin ser persones que no són càrrecs electes.

3- Demanar als següents òrgans que preparin una modificació de la normativa que els 
regula per tal que els representants del grups municipals puguin ser persones que no 
són càrrecs electes,  de manera que abans de sis mesos es pugui  aprovar pel  Ple 
Municipal:

- Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament.

- Consell Municipal de Mobilitat.

- Consell Municipal de la Gent Gran de Figueres.

- Consell de la Guàrdia Urbana de Figueres.

- Consell municipal de persones amb discapacitat de Figueres.


