MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT – CUP – PA PER A LA
PUBLICACIÓ DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL VIGENT, QUE DATA DE
1985, AL WEB MUNICIPAL I PER A L’ACTUALITZACIÓ DEL MATEIX O LA
CREACIÓ D’UN DE NOU
EL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT – CUP – PA, AMB REPRESENTACIÓ
A L’AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT, 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:
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.
Atès que el ROM actualment vigent no s’actualitza des de l’any 1985.
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.
Atès que és un document bàsic i principal, que ha d’estar disponible i fàcilment
consultable pels treballadors i treballadores de l’Ajuntament, pels regidors i
regidores de tots els grups polítics municipals, i especialment pels vilatans de
Premià de Dalt.
Atès que en el darrer Ple municipal del mes de juliol, el nostre grup municipal va
presentar una moció demanant aquests punts, una proposta explícitament
oberta i extensiva a la resta dels grups municipals i oberta als canvis que aquests
consideressin necessaris per tal d’aprovar col·lectivament i de forma acordada
la proposta.
Atès que els dos grups municipals que formen el Govern local de Premià de Dalt,
CiU i ERC, van rebutjar la proposta votant-hi en contra. Van expressar que ho
feien per estar en desacord només amb un punt de la proposta mentre que
estaven d’acord amb la resta, tot i l’expressada voluntat de fer els canvis
necessaris per aprovar-la.

Atès que l’únic punt on els grups de CiU i ERC van expressar que hi estaven en
desacord era en la manera com abordar la redacció del nou ROM. Aquests grups
proposaven fer-ho a través de la Junta de Portaveus, ja que no consideraven
necessari que entitats, associacions i la ciutadania participessin en la redacció del
ROM.
Atès que el Govern local va dir en el darrer Ple que es faria l’actualització del ROM
demanada però a la manera que ells consideraven, a través de la Junta de
Portaveus.

Atès que no hi ha hagut fins ara cap comunicació del Govern local cap als grups
polítics municipals referida a l’inici dels treballs d’actualització del ROM vigent o
creació d’un de nou.
Atès que a la Junta de Portaveus anterior al present Ple municipal del mes de
setembre tampoc no hi apareix en l’ordre del dia cap referència als treballs que van
dir que s’iniciarien en aquesta Junta de Portaveus per a aquesta renovació del ROM.

Atès que, tot i no expressar-se en desacord cap grup polític en el darrer Ple, tampoc
els del Govern local, respecte al punt en què es demanava la publicació al web de
l’Ajuntament del ROM actualment vigent, en l’estat actual (l’arxiu pdf de què
l’Ajuntament disposa), des de llavors fins ara encara no s’ha publicat aquest arxiu al
web.
Atès que, per tal de possibilitar l’aprovació d’aquesta moció, i començar per tant els
treballs d’actualització del ROM o creació d’un de nou, l’únic punt on els grups de
CiU i ERC van expressar que hi estaven en desacord, referit a la manera com
actualitzar el ROM, no s’inclou en aquesta nova moció, com tampoc s’hi inclouen pel
mateix motiu altres mesures demanades més concretes. Aquestes mesures, i
l’obertura del procés de creació del ROM a altres actors, es posaran sobre la taula
per part al menys d’aquest grup municipal durant el propi procés, recollint la voluntat
de CiU quan expressava que si durant el procés de definició del nou ROM es
considerava i s’acordava convenient aquesta obertura a la participació d’altres
actors, es faria llavors aquesta obertura.

És per tots aquests motius que el Grup Municipal Crida Premià de Dalt – CUP –
PA proposa al Ple l’adopció dels següent ACORDS:
1. Publicar de manera immediata el ROM actualment vigent (l’arxiu digital
escanejat existent) per tal que sigui consultable.
2. Iniciar, a la major brevetat possible, els treballs per a l’actualització del ROM
actual o la creació d’un nou ROM, a través de l’òrgan que es consideri més
convenient, i amb la participació al menys de tots els grups polítics municipals
amb representació al Ple del Consistori.
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