Després d’això la moció queda redactada en els termes següents:
...
Atès que el vigent Reglament Orgànic Municipal (ROM d’ara endavant) va ser aprovat
el 28 de novembre de 2013, i que des d’aquesta data no s’ha modificat ni adequat a
les noves exigències legals.
Atès que en l’àmbit del bon govern és preceptiu o aconsellable incorporar al ROM les
exigències legals de transparència en la gestió, així com mesures que, sobre la base
d’una informació adequada i eficient, fomentin la participació de la ciutadania i la
corresponsabilització cívica en la gestió municipal.
Atès que els grups polítics han plantejat en diverses ocasions la voluntat de treballar
per revisar i modificar el ROM vigent.
Atès que en diferents moments una part de la ciutadania de Cornellà ha demanat
també més participació en els Plens, la qual cosa ens hauria d’invitar a estudiar la
possibilitat d’introduir noves formes de participació en el ROM.
El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal sotmet al
Ple els següents:
ACORDS
Primer.- Encarregar al govern de la ciutat, la realització d’un document base per la
reforma del Reglament Orgànic Municipal.
Segon.- Constituir una comissió per debatre i, si s’escau, realitzar incorporacions al
document base, amb la finalitat de portar al ple la modificació dels articles del ROM
que es considerin oportuns. La comissió estarà formada per representants dels
diferents grups municipals amb vot ponderat i comptarà amb l’assessorament jurídic
davant propostes concretes.
Tercer.- Per tal de garantir la pluralitat i valorar la incorporació de noves formes de
participació, és crearà un grup de treball i d’estudi en el sí del Consell de Ciutat, òrgan
consultiu de participació consens i diàleg de Cornellà. Aquest grup elevarà la proposta
a la comissió.
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Quart.- La comissió elaborarà el document definitiu en el termini de sis mesos, a
comptar des de l’aprovació de la present Moció, que serà elevat al ple municipal.

...

VOTACIÓ
Sotmesa a votació la Moció amb l’esmena presentada pels Grups Municipals
de PSC-CP i C’s és aprovada per majoria absoluta dels assistents.

