Albert Massana i Gràcia, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de
Catalunya a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert a l'article 66.3 del Reglament
Orgànic Municipal, i perquè sigui substanciat durant el proper Ple municipal ordinari, en
base als següents
Antecedents
L’actual Reglament Orgànic Municipal es va aprovar l’octubre de 2004, és a dir, fa més de
15 anys.
En aquest temps, la societat i l’acció política han experimentat canvis substancials, que
han accentuat la necessitat d’una major implicació de la ciutadania en la presa de
decisions polítiques, i una més gran transparència en la gestió dels assumptes públics, i
per tant, les eines que regulen aquests aspectes de gestió i participació haurien de ser
revisats per respondre a aquestes noves demandes socials.
Concretament, el Reglament Orgànic Municipal de Gavà no incorpora les reglamentacions
derivades de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern,
manca encara d’una reglamentació que estableixi l’accés i participació dels grups
municipals en la gestió dels mitjans de comunicació locals, tal com estableixen la Llei
22/2005, de la comunicació audiovisual de Catalunya i la mateixa Llei Municipal i de
Règim local de Catalunya, o no inclou les reglamentacions derivades de la Llei 10/2014,
del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d'altres formes de
participació ciutadana. A més, l’actual ROM té mancances en la seva concepció que fan
difícil la participació directa dels ciutadans en el govern de la ciutat, i presenta el que
considerem un cert dèficit democràtic en privar el grups polítics de l’oposició de la
capacitat de presentar a votació mocions resolutives a les sessions plenàries sobre
temàtiques d’interès i competència local, o d’una cosa tan simple com de la possibilitat de
rèplica als precs i preguntes presentats en l’apartat de control i seguiment de cada sessió
del Ple Municipal.
Per aquest motiu creiem urgent una actualització del ROM de l’Ajuntament de Gavà, i
formulem el següent
Prec:
Que es creï una comissió amb participació de tots els grups polítics amb representació
municipal per a la revisió i reforma del Reglament Orgànic Municipal, de manera que es
pugui adaptar a les noves demandes socials de transparència, empoderament de la
ciutadania i participació en la presa de decisions que afecten el govern de la ciutat.
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