REGLAMENT REGULADOR DE LA INICIATIVA POPULAR
Exposició de motius
La societat a nivell local és rica i dinàmica, profundament influïda per les importants
transformacions socials, econòmiques i culturals que s’han vingut experimentant en els
últims temps.
Paral∙lelament, l’administració local ha intentat, no sempre amb fortuna, respondre a
aquestes inquietuds i actituds.
Amb aquesta reflexió i amb la intenció de facilitar la participació ciutadana en els
assumptes públics locals, es presenta aquest reglament.
Es pretén garantir que les reivindicacions col∙lectives – manifestades mitjançant firmes,
sigui, com a mínim, ateses, i s’estableix el procediment que actua en dos sentits: per una
banda, preserva el dret a exercir la iniciativa, i per altra, defineix uns terminis després
dels quals la iniciativa caduda.
Article 1. Naturalesa.
Aquest Reglament regula els requisits i procediment per a l’elevació a Plenari
Consistorial de propostes promoguts per Iniciativa Popular.
Només es poden acollir a aquest procediment assumptes de competència municipal i
que no siguin de naturalesa tributària.
Article 2. Els promotor s.
1. Poden ser promotors d’una Iniciativa Popular totes les persones físiques majors
de devuit anys enpadronades a Binissalem. Pot promoure’s col∙lectivament fins
a un màxim de tres persones.
2. No es pot ser promotor de vàries Iniciatives Populars simultànies.
Article 3. Tramitació.
1. El promotors es dirigiran per escrit a la Secretaria General de l’Ajuntament
indicant la seva intenció de promoure una Iniciativa Popular, indicanthi el
número del DNI, NIE, passaport o assimilat, el seu nom complet, adreça, telèfon
i fax de contacte o correu electrònic si se’n disposa.
2. A aquest escrit s’adjuntarà la proposta que es pretén elevar a votació del Plenari.
Article 4. Els impresos.
Els impresos en els que s recullin les firmes han de complir els següents requisits:
1. Cada full o grup de fulls de signatures han de portar inseparablement la proposta
de la Iniciativa Popular.
2. Els fulls han de tenir les firmes ordenades per a un fàcil recompte i comprovació
posterior.
3. Per a cada signatura s’haurà d’incloure el número del DNI, NIE, passaport o
assimilat, amés del seu nom complet i signatura.
4. Tots aquests fulls han de ser signats pel Secretari o Secretària de l’Ajuntament i
han de portar el segell de la secretaria i la data en que s’han segellat en un
termini de 15 dies.

Article 5. Recollida de fir mes.
La recollida de firmes s’ha de fer en un termini de 80 dies naturals comptats des de
l’entrada al Registre General de l’anunci dels promotors o l’entrega dels flls segellats.
Article 6. Els fir mants.
Poden adherirse a la petició totes les persones majors de devuit anys empadronades a
Binissalem.
Article 7. Fir mes necessàries.
1. Són necessàries les fimes de, com a mínim, el 15% de les persones majors de
divuit anys empadronades a Binissalem
2. El requisit d’edat i empadronament s’ha de complir en el moment d’entrega del
full de signatures a l’Ajuntament.
Article 8. Validació de les signatures.
El batle, si ho considera oportú, podrà demanar als serveis administratius de
l’Ajuntament la validació de les signatures presentades. Aquesta comprovació s’haurà
de fer, en qualsevol cas, en un termini de dues setmanes.
Article 9. Nombr e insuficient de signatures vàlides.
Si no ha finalitzat el ter mini de vuitanta dies, en el cas que no n’hi hagi en número
suficient, l’Ajuntament tornarà als promotors els fulls de signatures que hagin entregat
per si volen proseguir la recollida de signatures.
Article 10. Iniciativa Popular acceptada.
Transcorregudes dues setmanes des de l’entrega de l’últim full de signatures sense que
l’Ajuntament hagi informat als promotors d’irregularitats, s’entendrà que la recollida de
signatures ha estat satisfactòria i la proposta que inclou ha de ser elevada a Plenari.
Article 11. Convocatòria del Ple i notificació als promotor s.
Un cop acceptada la Iniciativa Popular, el batle haurà de convocar el Plenari en sessió
extraordinària amb aquest únic punt a l’ordre del dia.
La convocatòria ha de ser notificada conjunta i solidàriament als promotors de la
Iniciativa Popular.
Article 12. Data del Plenari.
El Plenari s’ha de celebrar en un termini inferior a un mes des de l’acceptació de la
iniciativa.
Article 13. Debat de la proposta.
Un dels promotors de la Iniciativa defensarà la proposta davant el Plenari i aquest la
debatrà.
Article 14. Esmenes.

Els promotors de la proposta podran acceptar determinades esmenes dels regidors o
grups municipals al text definitiu, sempre que aquestes no devaluïn ni canviïn el sentit
de la proposta inicial.
Disposició addicional primera.
Tots els temes no resolts per aquest reglament seran aclarits pel batle en primera
instància i refrendats pel Plenari en la seva següent sessió.
Disposició addicional segona.
En cas de contradicció d’aquest reglament amb qualsevol altra norma legal, prevaldrà la
norma de major jerarquia.

