
 

 

 
 

A L'IL.LUSTRÍSSIM SENYOR ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE GUISSONA 

El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’emparament del que disposen 
els art. 91.4 i 97.2 RD 2568/1086, de 28 de novembre, pel que s’aprova ROF, demana que 
s’inclogui dins de l’ordre del dia del proper ple municipal, la següent: 

MOCIÓ 
CONFECCIÓ I APROVACIÓ DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL (ROM) 

 

L’article 5 de la Llei 7/85 reguladora de les Bases del Règim Local, en els seus articles 4.1.a, 
20.3 i 69, així com l’article 8.1.a del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel que s’aprova 
el tex refós de Llei Municipal i de Regim Local de Catalunya, estableixen que com a 
administracions públiques, correspon als ens locals territorials de Catalunya, en l'àmbit 
de llurs competències i en els termes establerts per la legislació de règim local, la potestat 
reglamentària i la d'autoorganització. 

Per tal de realitzar  un exercici de transparència i de que, tant els reglaments, com 
l’organització municipal estigi a l’abast de qualsevol ciutadà, és imprescindible 
l’elaboració d’un Reglament Orgànic Municipal (ROM). 

És necessari regular el règim d’organització i funcionament dels òrgans Municipals, i 
articular els drets i deures dels membres d’aquesta  corporació i els drets d’informació i 
de participació dels ciutadans i ciutadanes de Guissona. 

En el seu sentit més profund aquest reglament ha de facilitar la convivència i l’organització 
de manera democràtica, tot proporcionant canals de relació entre administradors i 
administrats. El seu coneixement i aplicació és doncs d’interès per a polítics, funcionaris, 
entitats cíviques i en definitiva, per a tots els ciutadans. 

Des del nostre Grup municipal, entenem que la redacció del ROM representa un acte ferm 
de voluntat per avançar cap a una política municipal més nostra, que es caracteritzi per la 
transparència i la participació ciutadana en aquells assumptes d’interès públic. 

Per tant, el grup Municipal d’ERC, proposa al ple de l’Ajuntament els acords següents: 

1. Que l’equip de govern, conjuntament amb la col·laboració dels diferents grups 
municipals que conformen el consistori, constitueixin, abans de finalitzar l’any, 
una comissió per elaborar el Reglament Orgànic Municipal (ROM). 
 

2. Que aquesta comissió, es reuneixi amb el termini d’un mes desprès del seu 
nomenament, per elaborar el calendari per la confecció del ROM.  
 

3. Que aquest reglament sigui aprovat en el corresponent ple municipal. 

Guissona a 20 d’abril de 2020. 

Signat; Josep Esquerra i Aldomà 
 
 
Portaveu del grup municipal d’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA 


