
3.3/  Moció  presentada  pel  grup  municipal  d’ERC-Avancem-AM  per  a
l’elaboració d’un Reglament Orgànic (ROM)

El Sr. Marcel·lí Garriga, portaveu del grup municipal d’ERC-Avancem-AM, llegeix la
moció, el text literal de la qual és el següent: 

«En els darrers temps hi ha hagut una demanda popular clara per tal de superar la democràcia
representativa  i  augmentar  els  espais  de  participació  ciutadana  més  enllà  de  les  eleccions
periòdiques.

Tot i que la Llei de consultes populars no referendàries de la Generalitat de Catalunya, que fixava el
marc  legal  per  a  la  realització  de  consultes  en  diferents  àmbits,  també en  el  municipal,  estigui
suspesa pel Tribunal Constitucional, és una llei de gran importància ja que marca el marc legal per a
la convocatòria de consultes, i  per exemple, en el seu article 35 es marca que en els municipis
d’entre 1.001 i 20.000 habitants, un 10% de les persones cridades a participar, amb un mínim de 150
signatures.

Atès  que  el  Grup  Municipal  d'ERC-Acord  Municipal  de  l’Ajuntament  de  Riudoms,  ha  sol·licitat
diverses vegades -a través de mocions, precs, comentaris o fins i tot en els discursos de presa de
possessió de l'alcalde i sessió constitutiva de la corporació-, l’inici d’un procés participatiu per a la
redacció  d’un  nou  Reglament  Orgànic  de  l’Ajuntament  de  Riudoms,  que  permeti  establir  els
mecanismes de caràcter democràtic i participatiu, ja que creiem imprescindible que un municipi de
més de 5.000 habitants disposi d'un Reglament Orgànic Municipal (ROM) que reguli els diferents
mecanismes de participació  com l’audiència  pública,  la  intervenció  en els  plens dels  ciutadans i
ciutadanes i, en definitiva, la regulació entre administració i administrats.
 
Atès que el desembre de 2014, el Grup Municipal d'ERC-AM va proposar un esborrany de redactat
compost per 83 articles, dividits en tres títols més un de preliminar i dos disposicions finals, que
pretenia ser la base per confeccionar un ROM que fos un instrument efectiu per al funcionament de
l'Ajuntament de Riudoms, i poder cobrir les mancances o buits legals en el desenvolupament dels
plens o en determinades situacions d'accés a la informació pels ciutadans.

Atès que tot  i  el compromís verbal del  grup de govern de CiU, en la sessió plenària del mateix
desembre, de comprometre’s a realitzar aquest ROM, observem com més de 30 mesos després,
encara no s’ha desenvolupat.

És per tots aquests motius que des del grup municipal  d’ERC-Avancem-AM proposem al ple de
l’Ajuntament de Riudoms l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.-  Accelerar la redacció del Reglament Orgànic Municipal  creant una comissió interna amb
membres dels tres grups municipals de la corporació, es comprometi a presentar en un termini no
superior als tres mesos una proposta base de programa de treball per al debat i la redacció definitiva
d'un Reglament Orgànic.

Segon.- Que aquest programa de treball compti amb un procés de participació ciutadana, facilitant a
tota la ciutadania i entitats municipals que puguin aportar propostes per a la redacció final d’aquest
ROM».
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