
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE 
REUS (CUP), PER A LA REFORMA DEL REGLAMENT ORGÀNIC DE 

L’AJUNTAMENT DE REUS (ROM) 
  
 
Des de l’inici del mandat, des del Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular a 
l’Ajuntament de Reus, hem sol·licitat reiterades vegades l’inici d’un procés participatiu 
per a la redacció d’un nou Reglament Orgànic de l’Ajuntament de Reus, que permeti 
establir mecanismes que signifiquin un major caràcter democràtic i participatiu 
d’aquesta institució. 
 
Al Ple del passat 7 d’octubre de 2011, presentàvem per primera vegada, una moció en 
què demanàvem la redacció d’un nou Reglament de Participació i la reforma del ROM. 
La primera demanda va ser aprovada per unanimitat, tot i que reiteradament ja hem 
denunciat l’incompliment d’aquest acord. Aprofitem aquesta ocasió, per recordar de 
nou, que segons l’acord de Ple abans d’acabar l’any 2011 s’havia de reprendre el 
procés de redacció del Reglament de Participació. A data d’avui, encara no s’ha 
reprès, i el que és més grau, encara no tenim cap data fixada per fer-ho efectiu. 
 
Des de llavors a ençà, hem presentat diferents propostes per tal reformar el ROM de 
forma total o parcial, tot incloent-hi diferents mecanismes de participació com 
l’Audiència Pública o les Assemblees Municipals Obertes, una nova reglamentació de 
la Junta de Portaveus, que les entitats i ciutadans i ciutadanes puguin intervenir al 
Ple... 
 
Fins i tot, en una Junta de Govern Local, hem instat directament a l’alcalde de la ciutat 
a iniciar el procés de debat i redacció d’un nou Reglament Orgànic Municipal, en 
espera de reprendre el procés de reconeixement de Reus com a gran ciutat, que 
implicaria l’adopció d’un nou règim d’organització municipal de facto, que representaria 
un aprofundiment democràtic de la nostra institució. 
 
Actualment, el Reglament Orgànic Municipal té forces buits –com s’ha posat de 
manifest per exemple en el desenvolupament de les Juntes de Govern Local o del 
propi Ple-, que caldria revisar, per tal que aquest ROM sigui un instrument efectiu per 
al funcionament de l’Ajuntament, tal i com el propi Secretari ha comenta ten diferents 
ocasions. 
 
És per tots aquests motius que el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular 
de Reus, proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:  
  



Primer.-   Que l'Ajuntament de Reus presenti en els propers tres mesos un programa 
de treball per al debat i la redacció del nou Reglament Orgànic de l’Ajuntament. 
 
Segon.-  Que aquest programa de treball compti amb un procés de participació 
ciutadana, que faciliti a la ciutadania poder aportar propostes per a la redacció 
d’aquest. Així com el compromís del govern, d’assumir aquestes propostes. 
 
  

 
Reus, 24 de març de 2014 

  
  
  
 
  
  
  
 
 
 
 

David Vidal Caballé  
Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular 


