MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR DE REUS
(CUP) PER INICIAR UN PROCÉS DE REFORMA DEL REGLAMENT ORGÀNIC
MUNICIPAL I DE REIMPULS DEL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ

DAVID VIDAL CABALLÉ, regidor i portaveu del grup municipal de la Candidatura
d'Unitat Popular de Reus (CUP), presenta la següent moció.
EXPOSA:

La distància entre els representants polítics i el conjunt de la població s’ha accentuat
considerablement en els darrers anys, i aquest fet ha provocat una creixement
desafecció per part de la ciutadania envers el sistema polític. És mostra d’aquesta
tendència la creixent i generalitzada abstenció en les diferents conteses electorals, i el
descontentament que cada cop més àmplies capes de la població està manifestant a
través de diferents vies de difusió i mobilització.
Reus no és una excepció en aquesta dinàmica de desafecció, que en el cas de la
nostra ciutat encara s’ha agreujat més per la poca dedicació que els anterior governs
municipals han destinat a intentar corregir aquesta tendència i facilitar la participació
de la ciutadania reusenca en la política local.
És un deure dels representants municipals vetllar per la implicació i participació de la
ciutadania en la gestió dels afers públics, i garantir que les decisions i les línies d’acció
municipal s’atinguin a la voluntat ciutadana; a través dels instruments necessaris i
adequats en cada moment;
Les eines de les quals disposa actualment l’Ajuntament de Reus per a aquesta funció,
com ara les que estableixen el Reglament Orgànic Municipal (ROM) i el Reglament de
Participació s’han de replantejar, adaptar i difondre adequadament per tal que
esdevinguin eficaces i es consolidin com a vies per a canalitzar la participació
ciutadana.
Tot i ser conscients de la proximitat de la més que probable aprovació del canvi de
règim orgànic de funcionament de l’ajuntament de Reus, a fi i efecte que aquest
consistori es doti d’una Carta Municipal de Gran Ciutat , creiem que la modificació amb
caràcter de transició de l’actual reglament

Per tot això, el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular proposa al Ple de
Reus l’adopció dels següents acords:

1-Reemprendre, abans d’acabar l’any 2011, el procés de redacció del Reglament de
Participació, que compti amb les aportacions de ciutadania i entitats, per tal de facilitar
la implicació ciutadana en tots i cadascun dels organismes i estaments municipals.
2-Incloure en el ROM, un capítol que faci referència als drets de la ciutadania, tant pel
que fa a títol individual com d’entitats, en la seva participació en els organismes i
estaments municipals, com ara, la participació directa d’aquestes als plens, la
convocatòria d’audiències públiques,...
3-Establir, per part de l’equip de govern municipal un cop s’hagi aprovat la nova
adaptació d’ambdós reglaments, els mecanismes necessaris per tal d’assegurar-ne la
distribució i difusió, i en faciliti l’ús entre la ciutadania i les entitats reusenques.
4- Que el compromís adoptat per part dels diferents grups municipals en els punts
anteriors en favor de la participació ciutadana en tots i cadascun dels organismes i
estaments municipals, segueixi essent un dels punts forts en la possible nova Carta
Municipal de Gran Ciutat que substituirà el ROM actual.
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