
MOCIÓ  DELS  GRUPS  POLÍTICS  MUNICIPALS  D’ALTERNATIVA  D’UNITAT
POPULAR-CAV-POBLE  ACTIU  (AUP-CAV-PA),  ESQUERRA  REPUBLICANA  DE
CATALUNYA (ERC-AM), INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS (ICV), VEÏNS PER
RUBÍ  (VR)  I  CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA (CDC)  PER LA
REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL REGLAMENT ORGANIC MUNICIPAL (ROM) I LA
POSADA EN MARXA DEL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA (RPC)

En el ple del mes de juliol del 2015 C’s, CDC i AUP-CAV-PA van presentar una moció
al ple sobre polítiques de transparència (EXP. 000070/2015-ALCALDIA). Alguns dels
acords de la moció, aprovada per unanimitat, eren:

 Instar  a  la  creació  de  la  comissió  informativa  de  transparència  i  bon  govern
separada de la comissió informativa d'Alcaldia.

 Acordar la presidència rotativa de la comissió informativa de transparència i bon
govern entre els grups municipals que tindran la facultat de poder proposar punts
de  l’ordre del dia.

 Iniciar en el sí de la comissió informativa de transparència i bon govern les accions
que siguin necessàries per a revisar i actualitzar el Reglament Orgànic Municipal
(R.O.M). 

Tot i que la comissió informativa de transparència i bon govern es va crear, només s’ha
convocat dues vegades. A més, el grup de treball del ROM ha quedat paralitzat des de
fa mesos, a l’espera de rebre una primera modificació jurídica del ROM, una tasca que
ha de fer l’equip de govern, i que ha de permetre a posteriori que la resta de grups
municipals puguin incloure les seves propostes. Cal recordar que l’objectiu, dit per la
pròpia regidora Maria Mas i acordat amb totes els forces del ple, era aprovar el nou
ROM en el ple de desembre del 2016, però a hores d’ara encara no en sabem res de
l’esborrany amb modificacions jurídiques tot i que diversos grups han demanat agilitat
en aquesta qüestió.

D’altra banda, cal recordar que a Rubí tenim un Reglament de Participació Ciutadana
(RPC) aprovat el 2006, però que no s’ha pogut posar en marxa perquè primer cal que
el  ROM  permeti  l’aplicació  del  RPC,  un  document  que  també  necessita  una
actualització. És per això, i per altres motius, que és urgent l’actualització i aprovació
d’un nou ROM.

Alguns dels aspectes que creiem que s’haurien de considerar, treballar i consensuar
en aquest nou text del ROM són:

a)  Permetre que els  grups municipals,  siguin o no al  govern,  puguin assistir  a  les
Juntes de Govern Local i rebin tota la informació que s’hagi de tractar amb un temps
mínim de 3 dies d’antelació.

b) Assegurar que no es delega a la Junta de Govern Local cap aspecte que pugui ser
tractat en el Ple i en les corresponents Comissions Informatives, evitant el traspàs de
competències que es va aprovar a l’inici del mandat 2007-2011. 

c) Estudiar la possibilitat de fer alguns Plens municipals en un altre espai fora de la
Casa de la Vila, especialment si hi ha temes que afecten a un barri en concret, per tal
d’apropar la política als ciutadans. 

d) Facilitar que les entitats i els ciutadans puguin fer precs i preguntes als Plens, i que
constin en acta. Cal establir, tanmateix, un sistema de seguiment de les respostes a



aquests precs i preguntes per tal d’assegurar la seva resposta o compliment. El termini
per contestar ha de ser inferior a 30 dies.

e) Incloure en el ROM que tots el Grups Municipals presentin les seves mocions amb
com  a  mínim  una  setmana  d’antelació  per  tal  que  es  puguin  entendre,  estudiar,
debatre i transaccionar amb temps suficient.

f) Fer arribar la documentació dels punts de Govern que van al Ple com a mínim tres
dies abans del dia de la Comissió Informativa.

g) Fer que el Pla d’Acció Municipal (PAM) sigui un document obligatori a presentar pel
Govern Municipal en el termini màxim de 6 mesos des de la conformació del nou Ple.
Totes les accions del PAM han d’incorporar el termini màxim d’execució i la relació dels
responsables de la seva aplicació. Anualment, el Govern Municipal ha d’informar al Ple
de l’Ajuntament i també al conjunt de la ciutadania del grau de compliment del PAM.

h) Assegurar que totes les propostes de modificacions pressupostàries es facin arribar
a tots els grups municipals per escrit com a mínim 10 dies abans del ple, especificant
clarament el seu motiu i objectiu.

i) Fer complir la normativa que obliga a tots els Grups Municipals a informar anualment
la Intervenció Municipal de l’Ajuntament sobre el destí dels diners públics rebuts en
concepte  de grup municipal.  Aquesta  informació  s’hauria  de fer  pública  al  web  de
l’Ajuntament.

j) Permetre i fomentar la participació dels grups municipals en la redacció dels plecs de
condicions,  barems i documents relatius a: concursos, contractacions,  concessions,
subvencions, convenis de serveis, obres i encàrrecs a empreses i entitats, contractació
de personal, etc.

k) Assegurar que els Grups Municipals de l’oposició reben amb detall tots els estudis,
informes,  etc.,  encarregats  per  l’Ajuntament,  incloent  informació  com  el  motiu,
l’objectiu, el cost, calendari, etc., en el moment de contractar-los (tal i com estableix
una moció aprovada per unanimitat el 2004).

l) Facilitar als Grups Municipals de l’oposició l’accés directe als tècnics municipals per
a poder realitzar consultes ràpidament i àgil.

Pel què fa al  RPC, un cop aprovat el ROM ja es podrà posar en marxa. Tot i així,
també caldrà iniciar un procés d’actualització del document. Aspectes que creiem que
s’haurien de considerar, treballar i consensuar en nou text del RPC són:

a) Assegurar que en el marc de l’aplicació del RPC es posen en marxa i es coordinen
correctament els Consells Ciutadans, que juntament amb les Associacions de Veïns
(AAVV) i  entitats  locals  han de ser  els  interlocutors naturals  de l’Equip de Govern
Municipal.  En  l’estructura  participativa  s’han  de  poder  debatre  tots  els  temes  que
afecten els ciutadans i és on s’han d’arribar a acords i on s’ha de fer real la “cultura del
diàleg”.

b)  Incloure  la  possibilitat  de  realitzar  una consulta  municipal  políticament  vinculant
sobre  temes  de  ciutat  o  de  barri  cada  vegada  que  es  presenti  un  número  prou
representatiu de signatures de persones majors d’edat i censades a Rubí que així ho
desitgin.



c) Revisar els Districtes i dotar-los d’una persona responsable de Districte (regidor/a
del  Govern  Municipal),  que  faciliti  la  comunicació  amb  els  barris  en  qüestió,  la
transmissió d’informació, el trasllat de peticions i dades entre els barris i l’Ajuntament.
Per  a  una  millor  coordinació,  calen  reunions  periòdiques  entre  el  representant
municipal i els representants veïnals de cada districte, amb una periodicitat mínima
bimensual. Per a tal fi, caldria dotar de recursos cada un d’ells, per exemple potenciant
la creació i funcionament de centres cívics.

Per tots aquests motius proposem els següents acords:

 Instar a l’equip de govern a que faci arribar un esborrany del ROM amb tota
l’actualització jurídica a la resta de grups municipals abans del 20 de gener del
2017.

 Instar a l’equip de govern a que convoqui una reunió de treball abans del 15 de
febrer del 2017 per tal que tots els grups municipals puguin aportar les seves
propostes de modificació del ROM i es consensuï el text. 

 Instar a l’equip de govern a que abans del 15 de març del 2017 es faci un
retorn del document del ROM a tots els grups municipals amb les propostes
consensuades  incorporades.  A partir  de  l’entrega  del  document  els  grups
municipals tindran una setmana per esmenar petits detalls del text.

 Instar a l’equip de govern a que en el ple del dijous 30 d’abril del 2017 es porti
a aprovació el nou text consensuat del ROM.

 Instar a l’equip de govern a aplicar el RPC aprovat el 2006 a partir del mes de
maig de 2017, moment en que ja s’haurà aprovat el ROM. 

 Instar a l’equip de govern iniciar la revisió del RPC a partir del maig de 2017
amb la participació de tots els grups municipals. Es convocarà una reunió a
finals de maig de 2017 per treballar el document i consensuar el text.

 Instar a l’equip de govern a que abans del 15 de juliol del 2017 es faci un retorn
del  RPC  a  tots  els  grups  municipals  amb  les  propostes  consensuades
incorporades. A partir de l’entrega del document els grups municipals tindran
una setmana per esmenar petits detalls del text.

 Instar a l’equip de govern a que en el ple de setembre del 2017 es porti  a
aprovació el nou text consensuat del RPC.


