
6.1/ Moció presentada pel grup municipal d’ERC-Avancem-AM sobre la creació
d’una Comissió que reguli les consultes populars

El regidor Sr. Jordi Ortiz, portaveu del grup municipal d’ERC-Avancem-AM, presenta
la següent moció, el text literal de la qual és el següent:

«Atès  que  la  democràcia  representativa  i  la  democràcia  participativa  no  són  alternatives
contraposades, sinó que es complementen i reforcen l’una a l'altra.

Atès  que  un  moviment  associatiu  sòlid  i  una  societat  participativa  i  ben  estructurada  resulten
imprescindibles per a l'aprofundiment de la democràcia municipal.

Atès que és important que es fomenti una Administració relacional, dialogant, que impliqui i consulti a
la  ciutadania  i  als  diferents  agents econòmics,  socials  i  culturals,  facilitant  les  vies  i  els  mitjans
necessaris.

Per això s’han de crear instruments concrets com podria ser el  Consell  del Poble o Consell  del
Municipi, grups de treball entorn de projectes determinats, vies per a la preparació dels Pressupostos
Participatius,…

Atès  que  per  tenir  una  bona  participació  ciutadana  és  fonamental  que  s’asseguri  el  dret  a  la
informació entre la ciutadania i  els representants locals, aprofitant al màxim les tecnologies de la
informació entre d'altres.

Atès que l'ús de la participació ciutadana implica una altra manera de fer i entendre la política i per
tant, ha de ser assimilada en la forma de fer i treballar del dia a dia dels polítics, ja siguin al govern o
a l'oposició.

Atès  que  les  polítiques  de  participació  han  de  ser  polítiques  transversals  que  afectin  a  tota
l’organització municipal.

Atès que és necessari que la ciutadania no es limiti a exercir el seu dret a participar indirectament a
través d'uns representants que es voten cada 4 anys democràticament.

Atès que la comunitat necessita de la iniciativa popular i de la seva ciutadania; els pobles no poden
limitar-se a la voluntat de la direcció política de la institució pública.

Atès que és necessària la creació i el bon funcionament d'estructures col·lectives de deliberació i
acords sobre el funcionament del municipi, que fomentin una reflexió i visió global per damunt de
visions limitades a interessos de tipus corporatiu i/o polítics.

Atès que és necessari regular i reglamentar les formes, instruments i procediments per assegurar la
informació i  la participació dels ciutadans i ciutadanes de Riudoms en la vida municipal,  ja sigui
individualment o mitjançant col·lectius o entitats legalitzades.

Atès que l'Ajuntament de Riudoms encara no disposa d'un Reglament Orgànic Municipal (ROM) que
hauria  de  regular  de  manera  amplia  la  participació  ciutadana  a  títol  individual,  en  els  òrgans
municipals.

Atès que l'Ajuntament de Riudoms tampoc disposa d'un Reglament de Participació Ciutadana que
reguli la participació ciutadana individual, en els afers del municipi, els representants locals han de

1



fomentar  la  transparència  i  la  democràcia  participativa,  treballant  a  favor  de  la  inclusió  social  i
l'equilibri territorial, acostant els serveis a la ciutadania i distribuint-los en el conjunt del municipi de
forma equitativa.

Per  tots  aquests  motius,  el  grup  d’Esquerra-Avancem-AM  a  l’Ajuntament  de  Riudoms  proposa
d’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER.- Crear una comissió de treball durant el darrer trimestre de 2018 que estigui formada per
representats polítics de tots els grups municipals, entitats i ciutadans i ciutadanes i que tingui com a
principal  finalitat  establir  un  pla  de  treball  (objectius,  metodologia,  procés,  difusió,  temporització,
reglament, etc.) de com s'ha de dur a terme les consultes participatives al nostre municipi.

SEGON.-  Establir en sis mesos la durada màxima dels treballs de redacció i  elaboració d’aquest
reglament abans de la seva aprovació per ple.
 
TERCER.- Aquest reglament haurà de desenvolupar obligatòriament les següents fases: 

a) Fase d’informació i difusió al conjunt de la ciutadania
b) Fase de debat i l’anàlisi de les propostes aportades per la ciutadania o equip de govern
c) Fase de devolució o traslladat de resultats a la ciutadania.
d) Fase d’execució o adopció dels acords necessaris per dur a terme el votat per la ciutadania.
e) Fase de revisió del procés.
f) Fase d’avaluació, on s’avalua el grau de compliment d’allò acordat perla ciutadania en relació

amb el finalment executat.

Així com les diferents metodologies participatives (si serà a proposta de l’alcalde o alcaldessa i el seu
equip de govern o del Consell de Poble o Consell Municipi o des de moviments associacionistes
quins projectes s’impulsaran i finalment, com a contingut mínim, també fixarà l’agenda municipal de
participació.

QUART.-  Publicar a la web municipal la convocatòria pública del grup de Treball, així com tota la
informació diversa i  punts que pugin sorgir  per tal  d'afavorir  la  participació ciutadana i  el  control
democràtic.

CINQUÈ.-  Afavorir la celebració anual d'un debat polític amb totes les forces representades, sobre
l'Estat del Municipi, i amb la intervenció de tota la ciutadania i sempre, si s’escau, quinze dies abans
de la celebració de cada consulta participativa.

SISÈ.-  Fomentar una Administració relacional, dialogant, que impliqui i consulti a la ciutadania i  als
diferents agents econòmics, socials i culturals, facilitant les vies i els mitjans necessaris.»

El Ple de l’Ajuntament acorda, amb el vot a favor dels Srs. Pere Campíñez, Roser
Torres, Jordi Ortiz i Marcel·lí Garriga, i amb el vot en contra dels Srs. Xavier Gallego,
Verònica Torres,  Maria  Cros,  Jordi  Domingo,  Carles Garcia,  Montse Corts,  Sergi
Pedret, Mireia Massó i l’Alcalde-President, desestimar el contingut de la moció.
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