MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE
REUS (CUP) PER A LA REFORMA DEL REGLAMENT ORGÀNIC DE
L’AJUNTAMENT I EL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ

Des dels inicis del mandat corresponent als anys 2011-2015 el Grup Municipal de la
CUP a l’Ajuntament de Reus ha anat presentant mocions i ha impulsat iniciatives per
tal d’implementar un marc coherent de polítiques participatives que fessin possible allò
que és la màxima de la democràcia en majúscula: que el conjunt de la ciutadania fos
qui es governés a si mateixa. Per tendir a aquest objectiu sempre millorable i pel que
transiten totes les generacions per tal de crear societats millor i regir el seu propi destí,
la ciutadania té a cada moment històric les eines que li són llegades, aquelles que
decideix reformar segons el moment i la seva voluntat i els nous instruments que som
capaços de crear com a col·lectivitat.
En aquest sentit la reforma del ROM i del Reglament de Participació són passos lògics
a petita escala local per tal d'anar posant fil a l'agulla i possibilitar escenaris totalment
possibles i realitzables amb un mínim de voluntat política.
Anant als antecedents: al Ple del 7 d’octubre de 2011 vam presentar una moció en que
demanàvem la redacció d’un nou Reglament de Participació i la reforma del ROM. La
primera demanda va ser aprovada per unanimitat, tot i que reiteradament ja hem
denunciat l’incompliment d’aquest acord. A llarg del passat mandat vam presentar
diferents propostes per tal reformar el ROM de forma total o parcial: vam presentar una
moció per a que l’Ajuntament de Reus convoqui la primera Assemblea Municipal
Oberta (AMO) per al segon trimestre de 2014, també vam demanar una nova
reglamentació de la Junta de Portaveus, que les entitats i ciutadans i ciutadanes
puguin intervenir al Ple... . L'actitud per part del govern ha sigut dilatant en tots els
casos.
També en una Junta de Govern Local, hem instat directament a l’alcalde de la ciutat a
iniciar el procés de debat i redacció d’un nou Reglament Orgànic Municipal, en espera
de reprendre el procés de reconeixement de Reus com a gran ciutat, que implicaria
l’adopció d’un nou règim d’organització municipal de facto, que representaria un
aprofundiment democràtic de la nostra institució.
Actualment el ROM té importants buits i no contempla molts aspectes de participació o
bé –com s’ha posat de manifest per exemple en el desenvolupament de les Juntes de
Govern Local o del propi Ple-, que caldria revisar, per tal que aquest ROM sigui un
instrument efectiu per al funcionament de l’Ajuntament, tal i com el propi Secretari ha
comentat en diferents ocasions.
El nostre grup municipal i l'assemblea que el sustenta, en el cas que l'actuació per part
del govern municipal continuï sent dilatant, actuaran de mutu propi en paral·lel a les
dinàmiques institucionals de l'Ajuntament de Reus per crear les condicions
necessàries per a executar els canvis en la línia del que s'està exposant quan tinguem
prou força necessària i en pro d'assolir bagatge quan la ciutadania majoritàriament així
ho demani
Atès també que ampliar i millorar la participació ciutadana en el sí de l'Ajuntament i
òrgans que en depenen és una promesa electoral dels diferents partits polítics i grups
municipals de la nostra ciutat. Igualment, tal com el nom del nostre grup polític indica,
la participació popular és un dels principis rectors ideològics de la CUP.

Per tots aquests motius, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular de Reus,
proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Proposta del següent calendari de treball amb l’objectiu de treballar un nou
Reglament de Participació i un nou ROM: durant el mes d'octubre creació d'una
comissió dels grups municipals per començar a fer roda de contactes amb els diferents
agents socials. Fins al mes de desembre recollida de tota la informació que hauria de
ser valorada a finals d'any 2015 en una Audiència Pública oberta a la participació de
col·lectius i ciutadans. Primer trimestre del 2016, aprovació al Ple i implementació dels
dos nous reglaments en els diferents òrgans de l'Ajuntament. Durant tota la resta de
mandat treball efectiu per aconseguir la implicació de la ciutadania, ja sigui a títol
individual o organitzada en entitats i col·lectius, en la vida municipal amb aquest nou
règim de participació.
Segon.- Que entre el 5 i el 19 d'octubre, i en el marc de la Comissió Informativa de
Serveis Generals s'iniciin els treballs per a la modificació del Reglament
de Participació de l'Ajuntament i del Reglament Orgànic Municipal, seguint
les indicacions que des de la Secretaria General de l'Ajuntament es donin per tramitar
aquests Reglaments."
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