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1a ASSEMBLEA MUNICIPAL OBERTA (AMO) DE VNG  

16 novembre de 2013 

 

QUÈ ÉS L’AMO? 

És una nova eina de participació ciutadana que permetrà que les entitats i els veïns i veïnes de 

Vilanova puguin presentar propostes sobre temes d’interès per la ciutat, debatre-les i finalment 

aprovar-les en l’assemblea. L’informe de l’assemblea es traslladarà a la Comissió Informativa 

corresponent pel seu debat i per elevar al Ple aquells acords que es creguin convenients.  

 

Està previst de fer un màxim de 3 assemblees l’any  i un mínim de 2. En cada AMO es tractaran 

6 ponències (més les de reserva si sobra temps).  

 

Aquesta proposta s’impulsa arrel d’una moció presentada per la CUP i aprovada al Ple municipal 

del dia 20 de maig.  

 

COM FUNCIONARÀ?  

1. Presentació de propostes    

• Les persones i/o entitats que vulguin presentar ponències a l’Assemblea, ho hauran de 

fer a través de la Carpeta ciutadana i/o l’OAC fins a 30 dies abans de la data fixada.  

• Les ponències hauran de tractar sobre temes d’interès general per la ciutat, no 

personalistes i hauran de respectar els drets humans. No podran excedir de 2 folis DIN 

A 4. 

• Un cop finalitzat el termini de presentació de propostes, una Comissió formada pel 

Defensor de la Ciutadania i el Departament de Participació serà l’encarregada de valorar 

les ponències i fer les al·legacions oportunes. La Comissió tindrà 7 dies per fer les 

esmenes corresponents.  

• Un cop decidides les propostes que podran ser objecte de l’AMO, es realitzarà un sorteig 

per establir l’ordre de les ponències i es difondran al web municipal amb 3 setmanes 

d’antelació.  

• Les ponències acceptades que excedeixin de les 6 ponències sorgides al sorteig, 

quedaran en reserva per si sobra temps en assemblea i, si no és possible debatre-les, 

passaran automàticament a la següent assemblea.  
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2. Funcionament de l’Assemblea 

• Caldrà inscripció a través de Carpeta Ciutadana o OAC 

• Podran votar els majors de 16 anys, empadronats a Vilanova i degudament acreditats.  

• L’assemblea tindrà una durada de 180 minuts i es tractaran 6 ponències (Si hi ha temps 

se’n tractaran més) 

• Estarà presidida pel Defensor de la ciutadania   

• Cada persona o entitat que hagi presentat proposta tindrà 5 minuts per defensar-la i a 

continuació hi haurà 20 minuts per intervencions. Finalment es votarà la proposta.  

 

3. Després de l’assemblea  

• Les propostes que hagin estat aprovades per l’Assemblea es recolliran en un informe 

que es traslladarà a la Comissió Informativa corresponent per al seu debat i per elevar 

al Ple els acords que es considerin convenients.  

• Els defensor de la Ciutadania serà l’encarregat de fer el seguiment de l’aprovació o no 

per part del Ple.  

• Les propostes aprovades i rebutjades es faran constar en l’apartat web de participació 

ciutadana.  

 

 

QUI POT PRESENTAR PROPOSTES ?  

• Ciutadania a títol individual major de 16 anys i empadronada a Vilanova. 

• Entitats inscrites al Registre Municipal d’entitats de Vilanova i la Geltrú (en cas que la 

persona que presenta la proposta no sigui el president/a, la proposta es farà arribar al 

president/a de l’entitat)  

 

 

COM ES POT PARTICIPAR DE L’AMO   

(les sol·licituds es faran on line a través de la carpeta ciutadana) 

• Presentant una ponència.  Només s’acceptarà una proposta per persona o entitat en 

cada assemblea municipal.  

• Assistint a l’assemblea  

 


