MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ALTERNATIVA D’UNITAT POPULAR
(AUP-AMUNT):
Actualització del Reglament Orgànic Municipal i desplegament i
acompliment del Reglament de Participació Ciutadana.

Antecedents.
L’actual Reglament Orgànic Municipal (ROM) de l’Ajuntament de Rubí fou aprovat l’any 1986.
El 26 de maig de l’any 2006, el ple municipal de Rubí va aprovar definitivament el seu
reglament de participació ciutadana (RPC) i la divisió territorial en districtes, fet que requereix
d’una actualització del ROM. Cal tenir en compte que en les ciutats de més de 75.000
habitants és obligatori reglamentar la participació ciutadana i desplegar aquest reglament.
El Grup Municipal d’AUP va presentar una moció l’any 2018 per reobrir el debat entorn la
participació ciutadana i el desplegament del Reglament de Participació Ciutadana, important
pel futur de ciutats com la nostra i la singularització i adequació de les polítiques i serveis
municipals, així com la participació de la ciutadania, en la perspectiva dels districtes. Entre
d’altres propostes, parlàvem de la xarxa de centres cívics que haurien d’esdevenir espais
veïnals d’escolta i participació.
L’actual RPC de Rubí parla del Consell de Ciutat, els consells sectorials i els consells territorials
com a espais de diàleg i relació entre associacions, ciutadania i administració municipal, crea
els districtes i assumeix la realització de processos participatius pels projectes d’especial
rellevància.
Cal afegir que durant la primera meitat del mandat anterior es va iniciar un procés per
consensuar l’actualització del Reglament Orgànic Municipal, que va quedar posteriorment
aturat.
És, per tant, indispensable reprendre aquests treballs, i quan millor que en l’inici d’un nou curs
polític, per tal de consensuar i actualitzar el ROM i ampliar el desplegament de l’RPC amb els
consells territorials i de ciutat, aprofundir en l’adaptació dels reglaments dels consells
sectorials al reglament de participació ciutadana, o dotar dels recursos necessaris als serveis
tècnics municipals competents per tal de poder implementar els acords.
La moció conjunta dels grups municipals AUP, ERC, ICV, VR i CDC per la revisió i actualització
del ROM i la posada en marxa del RPC del 22 de desembre de 2016 anava en aquest sentit.
Sense marcar les especificitats de les mocions esmentades, proposem retrobar aquelles bases,
amb la voluntat d’un renovat i millor marc de reglamentació orgànica i de participació, i
emplacem al consens per aconseguir-ho.

Per tot l’anterior exposat, el grup municipal de l’AUP proposa al plenari els
següents acords,
1- Convocar en un termini màxim de 3 mesos una junta de portaveus extraordinària per
analitzar l’estat actual del reglament orgànic municipal i del desplegament del
reglament de participació ciutadana.
2- Establir en dita junta de portaveus, de forma consensuada, un calendari per portar el
text del nou ROM al plenari municipal, així com marcar la fórmula de debat,
conclusions i treball per a la determinació del desplegament d’aquestes noves
perspectives de districtes, consells territorials i de Ciutat.

