MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT PER A LA PUBLICACIÓ DEL ROM (REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL) VIGENT, DE 1985, I
LA CREACIÓ D’UN DE NOU
EL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT, AMB REPRESENTACIÓ A L’AJUNTAMENT DE
PREMIÀ DE DALT, D’ACORD AMB ALLÒ QUE PREVEU L’ARTICLE 103 DE LA LLEI DEL 5 DE JULIOL
21/2002, MUNICIPAL I DE RÈGIM LOCAL DE CATALUNYA, PRESENTA, A FI QUE SIGUI DEBATUDA I, SI S’ESCAU, APROVADA EN EL DECURS DEL PROPER PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT, LA
SEGÜENT MOCIÓ, QUE ESTÀ OBERTA I EXTENSIVA A LA RESTA DELS GRUPS MUNICIPALS:
1. Atès que el ROM (Reglament Orgànic Municipal), que estableix el marc d’actuació de l’Ajuntament, el Govern local i tots els grups municipals i explicita les bases legals que tots hem de respectar en la vida política
del nostre poble, no és consultable ni públic.
2. Atès que el ROM no s’actualitza des de l’any 1985.
3. Atès que no n’existeix un redactat digital que en faciliti l’ús, la consulta i la recerca, sinó només l’original
en paper, escrit a màquina i amb afegits manuscrits, i un escaneig del mateix amb pàgines del BOP afegides. Per tant un document en un estat impropi de qualsevol document d’ús i de la seva importància en un
Ajuntament al s.XXI.
4. Atès que és un document bàsic i principal, que tots els grups polítics haurien de tenir present i haurien
d’haver consultat i llegit, i que ha de ser igualment consultable pels vilatans de Premià de Dalt.
És per tots aquests motius que el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposa al Ple l’adopció dels següent ACORDS:
1. Publicar de manera immediata el ROM actual (l’arxiu digital escanejat existent) per tal que sigui consultable.
2. Crear una Comissió, Taula o Grup de Treball per la seva actualització o creació d’un nou ROM.
3. Actualitzar el ROM a través de la Comissió, Taula o Grup de Treball creada per aquesta finalitat, iniciant els
treballs de la mateixa a inicis del proper mes de setembre.
4. Que en la Comissió, Taula o Grup de Treball i els treballs de la mateixa hi siguin representats en igualtat
de condicions tots els grups municipals, així com les entitats i associacions de Premià de Dalt, i oberta a les
veïnes i veïns, amb eines que permetin i facilitin la participació ciutadana, transparència i accés a la informació reals i totals, i el seguiment en temps real dels treballs de la Comissió, Taula o Grup de Treball i de
la seva evolució.
5. Que es tingui com a finalitat arribar a tenir un redactat final del nou ROM, aprovar-lo i començar a posar-lo en pràctica, en un termini breu, que haurà de ser en el primer any de legislatura.
6. Que, per tal de permetre a la ciutadania consultar adequadament el ROM actualment vigent mentre
durin els treballs de la Comissió, Taula o Grup de Treball, es faci un redactat digital de l’actual ROM i es faci
públic tant bon punt estigui elaborat.
7. Que, mentre no estigui llest el nou ROM, s’apliquin de manera el més immediata possible les següents

mesures:
7.1. Afegir al ROM actualment vigent la pràctica que ja es du a terme a la pràctica però que no figura a la legislació, consistent a permetre preguntes del públic assistent als Plens municipals al final de la sessió. Permetent que les preguntes del públic no hagin de ser només referents a temes tractats al Ple corresponent.
7.2. Permetre (i afegir-ho al ROM actualment vigent) que la ciutadania pugui entrar instàncies a l’Ajuntament de manera digital, per tal de permetre l’entrega d’instàncies als ciutadans que no puguin desplaçar-se
a l’Ajuntament o que no puguin fer-ho en els horaris d’obertura de l’OAC, així com per facilitar l’entrada
d’instàncies a la població en general.
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