Ple ordinari
27 de febrer de 2018
Ajuntament
Sant Pere de Ribes

8.4. Moció que presenta Fem Poble i que s’adhereixen els grups municipals de PSC,
PDeCAT-VIA, UM9-CUP i PPC, per proposar a favor d’un model de ROM participatiu i
obert a la ciutadania per Sant Pere de Ribes.
El Reglament Orgànic Municipal o ROM és un instrument de regulació del règim organitzatiu i de
funcionament de l'Ajuntament i dels seus òrgans que articula els drets i deures dels membres de
la corporació municipal. Amb el ROM, l'Ajuntament indica com es debaten els documents en els
Plens i permet millorar i agilitzar el seu funcionament: la proposta d'acord, la moció, el prec, la
pregunta o el vot particular. També regula els drets i deures dels regidors/es municipals, les
incompatibilitats i registres d'interessos o la informació i participació dels regidors i regidores en
el govern municipal. A més, el ROM pot regular la participació de la ciutadania en els òrgans
administrats per l'Ajuntament.
Actualment l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes disposa d'un ROM aprovat definitivament el 23
de juliol de 2002, i modificat per últim cop el 9 de desembre de 2014. Però, l'organització
municipal té moltes deficiències, i a la vigent legislatura podem comprovar com s'ha establert un
sistema dens i opac, amb unes sessions plenàries de duració maratoniana on a més no es donen
respostes a les preguntes dels regidors al ple, i la ciutadania no té mecanismes de participació
ni interpel•lació directa als seus representants.
Després de 16 anys que té el reglament, avui dia han sorgit noves necessitats que s'han de
reformular per posar l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes al dia de noves formes d'organització i
de participació de la ciutadania amb l'administració.
Cal millorar la participació de la ciutadania, creant noves figures administratives que rebin
queixes, aportacions i propostes a l'Ajuntament: la figura de Síndic Municipal i millorant i
potenciant el diàleg en el Ple Municipal de Sant Pere de Ribes, alhora que fer-los més dinàmics.
Un exemple pràctic és la necessitat de millorar i actualitzar la participació d'entitats, plataformes
i associacions en el Ple Municipal. Però també la d'afegir la veu de veïns i veïnes a títol personal,
que puguin adreçar-se als representats.
Actualment la ciutadania exigeix més participació i transparència en la gestió del dia a dia de la
ciutat. El ROM pot determinar com, quan i on pot participar la ciutadana per poder fer una gestió
més participativa i transparent.
També, s'ha d'afegir que sense el compliment del ROM per totes les parts, és impossible portar
a terme una renovació en les maneres de fer.
Per últim, i amb l'objectiu i amb la voluntat d'agilitzar el procés de debat i de modernització del
reglament, des de Fem Poble annexem una proposta concreta de modificació amb l'objectiu que
iniciï i sigui objecte de debat des del primer moment.
Per això demanem al Ple de l'Ajuntament l'assoliment dels següents acords:
1. Creació d'una Comissió Especial per la Modificació del ROM, que estiguin presents totes les
parts, com són grups polítics, entitats, plataformes, veïns i tècnics amb l'objecte de consensuar
una proposta de modificació de ROM que millori la participació ciutadana, la transparència i
dinamització als plens municipals.
2. Delimitar un període màxim de 4 mesos per finalitzar aquesta modificació de ROM.
3. Anunciar aquests compromisos a les xarxes socials i web de l'ajuntament de Sant Pere de
Ribes, als mitjans de comunicació de la comarca del Garraf, a les entitats del municipi, a les
associacions de veïns i a les plataformes ciutadanes.
Explica la moció el regidor, Sr. Alejandro Conde Poveda.
Sotmesa la moció a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per unanimitat
dels dinou membres presents dels vint-i-un que la composen.

