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Moció per regular la participació deis ciutadans als Plens 

A Monteada, 12 de febrer de 2020 

Álvaro Gonzalvo Moreno, com a regidor i portaveu de I'Ajuntament de Monteada, en 
representació del Grup Municipal Compromís, i en aplicació deis articles 91 i 97 del 
R.O. F. , presenta pera la seua inclusió i debat davant del Pie ordinari del mes de febrer, la 
següent MOCIÓ peral seu debat i aprovació si s'escau. 

Exposició de motius: 

La participació ciutadana és clau en un sistema democratic com el nostre, i en el pla 
municipalista més encara, ja que som els regidors i l'alcaldia els que s'encarreguen deis 
assumptes més próxims a la ciutadania. 

La nostra ciutat constitueix, per tant, una anomalia democratica. La gran majoria de 
municipis del nostre voltant regula que la ciutadania puga preguntar als seus governants 
sobre els seues problemes, les seues queixes., o les seues suggeréncies, de manera que 
estos puguen respondre de manera més concreta. 

La participació deis ciutadans al Pie pot regular-se al ROM, i també per acord plenari. És 
per aixó, que creiem fonamental que mentre s'aprova el primer, comencem a donar veu 
als nostres ciutadans. 

Fa 4 anys i 7 mesas, ja es va aprovar la nostra meció perqué el tema que hui es presenta 
ja tora una realitat. Aquesta proposta va ser aprovada per I'UNANIMITAT deis grups 
polítics, peró, com moltes altres mocions, es va deixar en un calaix i no es va complir. 

Per tant, creiem urgent i necessari que s'aprove i s'aplique esta proposta per comenyar ja 
a donar la paraula als verns de la nostra ciutat. 
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