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Riudoms, 6 de novembre de 2014

Valoracions sobre els resultats de l’anomenada Consulta 2014 impulsada per l’equip
de govern de Riudoms

La secció local d’ERC Riudoms fa la següent valoració sobre els resultats de la
Consulta 2014 que es va dur a terme durant els dies de la Fira de l’Avellana i que
van aparèixer en el darrer Butlletí d’Informació Municipal repartit per les cases de
Riudoms la darrera setmana del mes d’octubre
Abans de res, cal dir que ERC, a través del portaveu del Grup Municipal ja va
efectuar algunes preguntes en el Ple ordinari celebrat el dia 7 d’agost de 2014, dies
abans que es realitzés la Consulta i que també va realitzar una valoració en una
nota de premsa confeccionada i enviada als mitjans locals (tot i que no es va
publicar) i que es pot veure al web d’ERC Riudoms, i que posteriorment en el Ple
ordinari del 2 d’octubre ja va realitzar algunes intervencions i preguntes per saber el
resultats de la Consulta 2014.
També cal anomenar, que ERC es coneixedora del resultat per un mail rebut el
mateix dia que es repartia el butlletí, un mail on se li enviaven les gràfiques que
sortien al butlletí però on faltaven dades fonamentals, com el número de votants
totals, els dels ciutadans de Riudoms solament i els votants disgregats en
cadascuna de les preguntes efectuades (no sabem si tothom va votar les cinc
preguntes o si algú hi va haver algunes preguntes que no les va contestar).
Dit això, i després de la reunió de l’Executiva Local d’Esquerra de Riudoms, el Grup
Municipal d’ERC-AM ha confeccionat unes preguntes per entrar al Registre de
l’Ajuntament de Riudoms per tal que siguin contestades en la propera sessió
plenària ordinària, i que esperem que ens ajudin a entendre les respostes de la gent
a les preguntes de la Consulta 2014.
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Finalment, cal fer una sèrie de consideracions respecte als resultats publicats, ja
que el govern municipal es felicitava per l’alt grau de participació, quan com a
màxim (i pendent de confirmació per part del govern en les preguntes plantejades
per ERC-AM) en totes les preguntes van participar 359 persones, que representen
poc més d’un 6’5% del total de la població, un percentatge ínfim per tal de
considerar les respostes com a vinculants.
Cal dir que ERC ja va avisar que tal com es plantejava la Consulta no era la
manera més adequada de realitzar-la, ja que va trobava en falta un espai de
suggeriments o queixes per tal que la gent es pugui expressar lliurement i no
solament responent a preguntes induïdes a aconseguir una resposta determinada, i
també va manifestar que li preocupava la garantia i el tractament de les
respostes, la garantia perquè per contestar-la és d’obligat compliment ficar el nom i
el DNI, quan el més normal.
Dit això, ERC que porta anys defensant i presentant propostes a favor de la
transparència i la participació ciutadana o presentant mocions o fent peticions en
discursos d’investidura per l’aprovació d’un Reglament Orgànic Municipal (ROM)
que reguli els drets, deures i participació dels riudomencs, tant a títol individual com
per entitats o associacions, li sembla adequat que els governs municipals consultin
a la població per tal de conèixer la seva opinió i que els puguin ajudar a emprendre
mesures o decisions que afecten a tots els ciutadans o un col·lectiu determinat, però
que perquè es pugui ser considerat un èxit, hauria de votar un percentatge molt més
alt de la població i que per tal que això succeeixi solament es podrà fer, fent un
reglament clar, dotant-la de més mitjans i recursos i fent unes preguntes
consensuades entre tots els regidors i altres entitats i associacions riudomenques.
Per això tornem a reclamar la redacció i aprovació d’un ROM per tal de regular
tots els drets, deures, tant a títol individual com per entitats o associacions amb la
relació entre administrat i administració i les maneres de participació dels
riudomencs en assumptes de la vida política local.
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