A L’ALCALDE-PRESIDENT
DE L’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
PER AL PLE DE LA CORPORACIÓ
PETICIÓ DE CONVOCATÒRIA DE PLE EXTRAORDINARI
PER A LA SUSPENSIÓ I EL REPLANTEJAMENT DEL PROJECTE DE MODIFICACIÓ DEL POUM
EN L’ÀMBIT DEL CARRER DEL COMERÇ, I PER A LA CREACIÓ D'UNA COMISSIÓ D'ESTUDI,
TREBALL I SEGUIMENT DEL PROJECTE.

MÒNICA HILL GIMÉNEZ, PERE SÀBAT LLUVEROL, GEMMA URGELL ROCÍAS, SALVADOR
CAMPAMÀ ROMEU i MONTSERRAT ESPINOSA SOSPEDRA, regidors del Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC);
NOEL VIÑAS SERRANO i MARIA RAMON MARTÍNEZ, regidors del Grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP);
RAMON ARNABAT MATA, regidor del Grup municipal Vilafranca en Comú (VeC);
els quals constituïm 8 membres dels 21 que formen el consistori, pel present escrit sol·licitem la celebració d’un ple extraordinari amb el nombre de més de la quarta part dels membres que legalment integren la Corporació municipal. Fem constar que no hem demanat
cap altre ple extraordinari, als efectes del màxim de tres admissibles dins de cada any.
La petició del ple extraordinari s’empara en els fonaments jurídics i la sol·licitud següents.
FONAMENTS JURÍDICS DE LA PETICIÓ
L’article 48 del Reial decret legislatiu 781/1986 pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local estableix que quan la quarta part dels membres que legalment integren la corporació sol·liciti la celebració d’una sessió extraordinària
del ple, el president està obligat a convocar-la dins dels quatre dies següents a la petició.
Per la seva part, l’art. 78.2 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals (ROF), aprovat pel Reial decret 2568/1986, estableix que la sol·licitud s’ha
de fer per escrit en el qual s’ha de raonar l’assumpte o assumptes que la motivin, signat
personalment pels que la subscriguin.
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L’apartat 3 de l’art. 78 ROF disposa que la convocatòria de sessió extraordinària s’ha de
realitzar dins dels quatre dies següents a la petició i no podrà demorar-se per més de dos
mesos des que l’escrit tingui entrada al registre general.
Quant al termini màxim de celebració, ens remetem a l’art. 25 del Reglament orgànic municipal (ROM) de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, el qual, amb més detall i predeterminant terminis, disposa:
“1. L'alcalde pot convocar sessions extraordinàries del Ple a iniciativa pròpia o a petició d'una quarta part dels regidors o regidores. Cap regidor o regidora no pot sol·licitar més de tres plens extraordinaris cada any.
2. En cas que el nombre de regidors o de regidores esmentat a l'apartat anterior
demani de fer una sessió extraordinària del Ple municipal, l'alcalde haurà de convocar la sessió amb una antelació que permeti que es pugui dur a terme en el termini
dels quinze dies hàbils següents a la sol·licitud. Si no ho autoritzen expressament les
persones que sol·liciten la convocatòria, els assumptes que s’hagin de tractar no es
poden incorporar a l’ordre del dia d’un ple ordinari o d’un altre d’extraordinari amb
més assumptes.
3. La sol·licitud per dur a terme un ple extraordinari ha de presentar-se per escrit a
l'alcaldia, signada pels regidors i regidores que la demanin, i s'hi ha d’especificar
clarament els punts de l'ordre del dia que interessa tractar. A més, s'hi ha d’adjuntar
la documentació corresponent per il·lustrar els membres del Ple sobre els punts
sol·licitats i, si escau, les mocions en els termes esmentats per a les sessions ordinàries.
4. Si l’alcalde no convoca el Ple extraordinari sol·licitat per un mínim d’una quarta
part dels membres de la corporació, resta automàticament convocat per a les dotze
hores del desè dia hàbil següent al de la finalització del termini de quinze dies hàbils
esmentat, la qual cosa el secretari de la corporació ha de notificar a tots els membres
del Ple.”
Per tot això, a l’Alcaldia i per al Ple de la corporació,
SOL·LICITEM
Que l’Alcaldia convoqui un Ple extraordinari conforme els fonaments jurídics esmentats en
el present escrit, dintre dels quatre dies hàbils següents a l’entrada d’aquest escrit en el
registre general, i a celebrar en el termini màxim de 15 dies hàbils des de la sol·licitud (art.
25.2 ROM), amb l’ordre del dia que es dirà més avall, i conforme la proposta d’acords que
consta en la moció que s’adjunta per a la seva aprovació (art. 25.3 ROM).
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Altrament, quedarà convocat el Ple en altres deu dies hàbils, a les dotze del migdia, conforme l’art. 25.4 ROM.
PROPOSTA D’ORDRE DEL DIA I DOCUMENTACIÓ
1. Únic punt de l’ordre del dia:
“Suspensió i replantejament del projecte de modificació del POUM en l’àmbit del
carrer del Comerç, i la creació d’una Comissió d’estudi, treball i seguiment del projecte, a fi de consensuar un nou model urbanístic i adequar-lo a les prescripcions de
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (exp. 2018/067995/B).”
2. Documentació:
a) Quant al contingut de la resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme, ens remetem
a l’expedient administratiu municipal que l’origina i el conté, el qual donem per conegut i
reproduït, als efectes informatius de l’art. 25.3 ROM.
b) Adjuntem la moció que sotmetem al Ple per a la seva aprovació, conforme l’art. 25.3
ROM.
Vilafranca del Penedès,

de setembre de 2019

Pel Grup municipal d’ERC

Pel Grup municipal de la CUP

Pel Grup municipal de VeC
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