
Necessitem un ROM? Sí. Però no un ROM de mínims 

 

Des de la CUP Riudoms sempre hem posat èmfasi en aconseguir que els riudomencs 
puguin participar més directament de les decisions que es prenen a l’Ajuntament. La 
nostra posició a l’oposició ens impedeix obrir aquests processos participatius 
directament, però sí que hi podem incidir d’altres manres.  

A hores d’ara, tots els grups municipals estem d’acord en la necessitat d’aprovar un 
Reglament Orgànic Municipal (ROM). Un ROM serveix per a regular l’organització 
municipal en tots els seus aspectes. Des de la CUP volem anar un pas més lluny i fer que 
també serveixi per impulsar hàbits i valors en favor de la participació ciutadana a tots 
els òrgans i institucions municipals. Per aquest motiu creiem que la població ha de ser 
un element actiu durant el procés de redacció. 

Per això proposem que la ciutadania i les entitats puguin disposar de la màxima 
informació sobre la seva elaboració i contingut, així com debatre obertament el 
document amb tothom abans d’aprovar-lo al Ple Municipal. 

Per què ha de servir el ROM? 

No té sentit aprovar un ROM de mínims. No treballarem perquè l’equip de govern es posi 
la medalla d’haver aprovat un ROM que no es tradueixi en cap millora significativa de la 
participació al poble. La democràcia no es construeix només des de les institucions i el 
ROM que s’aprovi ha d’actuar de dues maneres diferents en aquest sentit:  

-Obrir als riudomencs els òrgans municipals ja existents  fent públics i transparents 
espais fins ara tancats com els consells de les Empreses Municipals, les Juntes de Govern 
o les Comissions Informatives, així com permetre l’expressió i les propostes dels 
assistents al Ple Municipal. 

-Crear nous òrgans independents amb poder de decisió  com ara consells ciutadans 
especialitzats en diferents matèries (cultura, joventut, agricultura, etc.) o fins i tot un 
Consell de Participació que organitzi, entre d’altres, consultes populars entre els veïns.  

 


