PREC QUE REALITZA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) EN
RELACIÓ A L’ACOMPLIMENT DE LA REFORMA DEL ROM AL PLE DEL
DIA 19 DE DESEMBRE DEL 2016

L’any 2017 farà 14 anys de la redacció del Reglament Orgànic Municipal
(ROM), a hores d’ara, vigent a la ciutat de Reus.
La CUP, des de l’any 2011 no ha fet més que presentar mocions, precs o
propostes per tal d’actualitzar-lo i, sobretot, dotar-lo d’eines que incloguin la
participació de les persones en les preses de decisions ciutadanes. Només així
es pot garantir una vertadera democràcia participativa i no quedar-nos amb un
vot cada 4 anys. Només així, les persones es poden apoderar i sentir la ciutat i
tot allò que s’hi esdevé, com a cosa seva i compartida.
La insistència en aquest tema es basa en criteris com la transparència, la
participació i la col·laboració. Aquests són els elements que defineixen el
compromís municipal de promoure el Govern Obert i claus perquè els ciutadans
puguin implicar-se en la presa de decisions i la millora del nostre sistema
democràtic.
El govern obert suposa explicar allò que fa l´Ajuntament per millorar el
coneixement, el seguiment i la valoració per part de la ciutadania de la tasca
municipal. La participació implica reconèixer la capacitat dels ciutadans
d´intervenir en els afers públics i la necessitat de la seva implicació per elaborar
i gestionar la seva pròpia ciutat.
Hi ha exemples en d’altres municipis catalans de les característiques similars a
Reu en els que la ciutadania interactua de manera directa amb els
representants electes, creant un registre de preguntes i precs.
Per altra banda, el 4 de setembre del 2015 es va aprovar una moció
presentada per la CUP en que s’instava a reformar el Reglament de
Participació i també el ROM, en aquesta moció aprovada s’hi marcaven uns
terminis per tal que el nou ROM estigués en vigor ja, però en canvi no en tenim
cap notícia al respecte ni de la comissió que es va crear per aquest motiu.

Per tot això demanem:
1-Que la suposada comissió d’estudi del ROM es posi en marxa, d’una vegada
i sense més dilacions, dins dels 3 primers mesos de l’any.
2-Que, atès que ja s’han superat amb escreix els terminis aprovats en la moció
en què es va acordar reformar el ROM, es validi el nou ROM abans del 31 de
març del 2017.

