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AJUNTAMENT DE FIGUERES
Edicte d’aprovació definitiva del Reglament orgànic municipal
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 3 de setembre de 2013,
va aprovar inicialment la modificació dels articles 40è, 41è i 42è del
Reglament orgànic municipal. Durant el termini d’informació pública de l’expedient no s’ha presentat cap al·legació, reclamació ni
suggeriment. En conseqüència, la modificació ha assolit el caràcter
de definitiva.  El nou text dels esmentats articles, que és el que es
transcriu a continuació, entrarà en vigor en el termini de quinze dies
hàbils comptadors a partir del dia següent hàbil al de la publicació
d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.
“Article 40è.
1. Les preguntes podran ser efectuades oralment o per escrit.
2. Les preguntes formulades oralment ho podran ser perquè siguin
contestades d’aquesta forma o per escrit.
3. Les preguntes formulades per escrit ho podran ser perquè siguin
contestades d’aquesta forma o oralment.
4. Sigui quina sigui la forma en què realitzin les preguntes, en cada
sessió ordinària del Ple es podran tractar, com a màxim, cinc preguntes per cada grup municipal o regidor no adscrit o un nombre
major en cas de situacions excepcionals considerades discrecionalment per l’Alcaldia.
5. En els supòsits a que es refereixen els articles 41è. 1. i 2. i 42è. 1., 2.
i 3. existirà un torn de rèplica i un de contrarèplica amb una durada màxima d’un minut cadascú que seran utilitzats, si s’escau,
pels qui hagin formulat i contestat la pregunta.
Article 41è.
1. Si s’efectuessin preguntes oralment perquè siguin contestades
d’aquesta forma ho seran amb caràcter general en la sessió ordinària següent o, si s’escau, en la mateixa si així ho disposa
l’Alcaldia. La durada de la pregunta i de la resposta seran, com a
màxim, de tres minuts cadascuna.
2. Si s’efectuessin preguntes oralment perquè siguin contestades per
escrit ho seran en el termini de quinze dies hàbils comptats a partir del dia següent hàbil al de la formulació de la pregunta.
Article 42è.
1. Les preguntes presentades per escrit per a ser contestades oralment ho seran en la propera sessió ordinària que es realitzi
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després de la formulació de la pregunta sempre que es presentin, com a mínim, amb vint-i-quatre hores d’antelació, tret que
l’Alcaldia disposi que es contestin en la segona sessió ordinària
següent. Si les preguntes es formulessin amb més de vint-i-quatre
hores d’antelació les respostes es realitzaran en la propera sessió
ordinària, tret que per causes degudament motivades l’Alcaldia
disposi que es contestin  en la segona sessió ordinària següent. La
durada de la resposta será, com a màxim, de tres minuts.
2. Nogensmenys, es podrà donar resposta a les preguntes presentades per escrit per a ser contestades oralment en la propera sessió
ordinària encara que   s’incompleixi el termini de presentació si
així ho disposa l’Alcaldia. La durada de la resposta serà, com a
màxim, de tres minuts.
3. Si s’efectuessin preguntes per escrit perquè siguin contestades
d’aquesta forma ho seran en el termini de quinze dies hàbils
comptats a partir del dia següent hàbil al de la formulació de la
pregunta.”
La qual cosa es fa pública segons allò disposat a la normativa vigent.
Figueres, 29 d’octubre de 2013
Marta Felip Torres
Alcaldessa
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