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En Marc Giribet i Gavara, amb DNI 47797480-F, com a portaveu del grup municipal Fem Sant 
Andreu - Acord Municipal a l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca,  

EXPOSA: 

Aviat farà un any de l’inici de la pandèmia de la COVID-19, i des de llavors l’òrgan més democràtic 
del municipi com és el Ple municipal, es desenvolupa  aïlladament i desconnectat del poble.  

En les darreres sessions plenàries, concretament des del mes de setembre, el grup municipal de 
Fem Sant Andreu reclama i prega al govern municipal encapçalat per Enric Llorca, que habiliti un 
sistema amb totes les garanties, perquè el conjunt de la ciutadania pugui participar activament 
dels plens municipals  tot i que aquests siguin telemàtics. 

Després de més de tres mesos de la nostra primera petició i onze des de l’inici de la pandèmia, 
el passat dimecres 13 de gener, el consistori va habilitar una adreça de correu electrònic, perquè 
els veïns/es puguin fer arribar les seves qüestions, obligant a aquests que les seves preguntes i 
qüestions estiguin relacionades amb l’ordre del dia del ple, que es publica 48 hores abans de la 
seva celebració. 

En aquest sentit el grup municipal Fem Sant Andreu-Acord Municipal li recorda a l’alcalde que 
l’article 122 punt 3 del Reglament Orgànic Municipal (ROM), permet realitzar precs i preguntes, 
no només relacionats amb l’ordre del dia, sinó que també temes referents a la ciutat. Com 
agreujant, darrerament la convocatòria del plenari i el coneixement de l’ordre del dia no es 
publica 48 hores abans i en alguns casos no se n’ha fet publicitat.  

Considerem que limitar la participació ciutadana com s’està produint, resta sentit a la tasca i 
responsabilitats que representa i porta a terme el plenari municipal. En una democràcia 
moderna que evoluciona i corregeix les seves febleses, no es concep reduir l’expressió o 
crítica. 

SOL·LICITA: 
 
PRIMER.- No limitar la participació ciutadana als plenaris municipals, restringint els temes de 
debat, pregunta o crítica només a l’ordre del dia. 

SEGON.- Un canvi de sistema perquè la ciutadania pugui participar més activament als 
plenaris. Proposem que la ciutadania de Sant Andreu de la Barca a través d’un formulari web 
pugui realitzar una qüestió al plenari. Aquesta constarà com una sol·licitud de paraula, i el dia 
del plenari rebrà un l'enllaç per poder connectar-se telemàticament i exposar-la, si escau 
repreguntar. 

TERCER.- Aprofitar les noves tecnologies i les diferents plataformes de xarxes socials, per 
facilitar i promocionar la participació. 
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Marc Giribet i Gavara 
Portaveu Fem Sant Andreu – Acord Municipal 
 
 

 
A L’ATENCIÓ DE L’IL·LUSTRÍSSIM ALCALDE DE SANT ANDREU DE LA BARCA. 
  
 

 


