Cinquena.- Moció del Grup Polític Municipal d’ERC-AM, que sol·licita una
comissió per estudiar la reforma del Reglament Orgànic Municipal (ROM)
vigent.
Moció d’ERC-AM, sol·licitant
una comissió per estudiar
reformar el ROM

MOCIÓ
...
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.- Que es constitueixi una Comissió per a la reforma del vigent ROM amb la
finalitat de proposar al Ple la modificació consensuada dels articles que convinguin o,
si és el cas, elaborar un informe que reculli les propostes de modificació del ROM dels
diferents grups municipals i persones participants.
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Segon.- Aquesta Comissió estarà formada per una persona designada per cada grup
municipal, per un representant de la FAVCO, pel Síndic de Greuges Local i per sis
representants d’entitats significatives de la ciutat nomenats, respectivament, per
cadascun dels diferents grups municipals.
Tercer.- La Comissió acordarà el sistema i ritme de treball per majoria simple i cercarà
el màxim consens a fi de procurar que la modificació del ROM vigent sigui el màxim
de plural possible.
Quart.- La Comissió elaborarà l’informe-proposta en el termini màxim de quatre
mesos, a comptar des de l’aprovació de la present Moció, siguin quines siguin les
conclusions a les quals s’hagi arribat, consensuades o no, i el traslladarà al primer ple
que es celebri un cop hagi transcorregut el termini establert per a la seva aprovació, si
s’escau.
Cinquè.- El Ple designarà una persona que ordeni i moderi els treballs de la Comissió,
així com una persona que assumeixi les funcions de secretaria i aixequi acta d’allò que
es tracti en cada una de les sessions que es facin.
Sisè.- La Comissió comptarà amb el suport i l’assessorament jurídic de la Secretària
General d’aquest Ajuntament la qual, ella mateixa o mitjançant la persona que
designi, participarà en els treballs de la Comissió a fi i efecte que el ROM actualment
vigent s’adeqüi a les darreres normatives legals que s’hagin d’aplicar.
Setè.- Així mateix, la Comissió comptarà amb el suport d’un membre de la comissió
tècnica d’aquest Ajuntament que dugui a terme l’estudi de les propostes de bon
govern encaminades a l’objectiu d’una major corresponsabilitat en la gestió pública,
tal com va aprovar la Junta de Govern Local de 6 de març de 2015. La designació
d’aquest membre correspondrà a la presidència d’aquesta Comissió.
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