CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA AL PROJECTE DE REVISIÓ I MODIFICACIÓ
DEL VIGENT REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE
TERRASSA
RELACIÓ D’APORTACIONS REALITZADES
Ramon Clariana Calvo, en nom i representació de la Federació d'Associacions de Veïns
de Terrassa (FAVT)
Els membres de la FAVT vàrem participar molt activament en el llarg procés de participació per
elaborar el nou Reglament de Participació Ciutadana, però alguna de les nostres idees no es van
poder materialitzar perquè no eren factibles ja què xocaven en el què està prescrit en l'actual
ROOM, en concret les que es refereixen a millorar les Intervencions ciutadanes en el Ple i a què
les entitats puguem presentar propostes de Resolució per nosaltres mateixes i no estiguem
supeditades a haver de demanar-ho a un grup polític dels que integren el Ple municipal.
Qualsevol persona que assisteixi al Ple municipal pot veure com de fredes resulten les
Intervencions en l'Apartat de Participació Ciutadana pel fet que només l'Alcalde o un membre de
l'equip de Govern pot contestar ja que el ROOM no permet que pugui fer-ho cap representant de
la oposició que vulgui fer-ho.
Referent al fet que les entitats no puguem presentar propostes de resolució i tinguem que
recolzant-se en un grup polític per fer-ho crea, de vegades, un clímax no desitjable en la pròpia
evolució del tema presentat en el Ple.
Per tot això,
SOL·LICITEM :que en l'articulat del nou ROM es facin les següents modificacions:
En el TÍTOL TERCER. Article 42.. Apartat 5. Terminologia utilitzada
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ: Incorporar al final del redactat actual la frase:
“d'entitats ciutadanes o ciutadania mitjançant el mateix procediment utilitzat per la intervenció
ciutadana.” Amb el que quedaria així:
5. Proposta de Resolució. És la proposta que se sotmet al Ple com un punt de l'ordre del
dia, sobre un assumpte no dictaminat prèviament per la Comissió Informativa, a iniciativa
de l'alcalde o alcaldessa, d'un grup municipal, o d' almenys tres membres de la Corporació
o bé per part d'entitats ciutadanes mitjançant el mateix procediment utilitzat per la
intervenció ciutadana.
En el TITOL TERCER. Article 56.6. INTERVENCIONS D'ENTITATS CIUTADANES.
En l'últim paràgraf que ara diu. "Finalitzades les intervencions, l'alcaldia o el regidor o la regidora
en
qui
delegui
respondrà
a
les
qüestions
plantejades",
Proposem que es modifiqui el text i quedi el següent redactat.
"Finalitzades les intervencions, l'alcaldia o el regidor o la regidora en qui delegui
respondrà a les qüestions plantejades i també podran fer-ho els portaveus dels grups
polítics que ho estimen convenient. "

