AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE VANDELLÒS I L’HOSPITALET
DE L’INFANT

SERGI SALADIÉ GIL, portaveu del Grup Municipal de la CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR-ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (CUP-AMUNT) a l’Ajuntament de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant presenta la següent moció sobre bon
govern, transparència i participació ciutadana, per tal que sigui substanciada
en el Ple, amb el text següent:
Exposició de motius
El Reglament Orgànic Municipal (ROM) és un instrument que regula el règim
organitzatiu i de funcionament de l'Ajuntament. Aquest pretén facilitar la
convivència i l’organització de l’Ajuntament de manera democràtica, tot
proporcionant canals de relació entre administradors i administrats. El seu
coneixement i aplicació és d’interès per a polítics i polítiques, funcionaris i
funcionàries, entitats cíviques i, definitivament, per a tota la ciutadania.
Actualment l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant no disposa d’un
ROM.
A més, el ROM també regula aspectes com la participació ciutadana. Aquesta
es considera un requisit essencial per aprofundir en la democràcia i per
apropar la ciutadania a l'exercici de l'activitat política i administrativa, i també
per facilitar un control social més alt sobre l'exercici del poder i obrir el ple a la
ciutadania i a les entitats.
Des de la Candidatura d’Unitat Popular de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
(CUP) creiem que cal superar la democràcia representativa i augmentar els
espais de participació ciutadana més enllà d’unes eleccions periòdiques cada
quatre anys. Des de la CUP creiem que és clau establir una relació i diàleg
permanent i bidireccional entre l’Administració pública i la ciutadania, a més
d’introduir
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En la moció que presentem demanem que es constitueixi una comissió entre
els diferents grups polítics, les entitats i les associacions per començar a
redactar el ROM, dins d’una estructura i terminis fixats.Un reglament senzill,
clar, entenedor, eficient i sense dobles interpretacions. Adreçat a la ciutadania
i les entitats per explicar de manera clara i entenedora com es pot participar en
les institucions.
El ROM és un instrument necessari, i la participació ciutadana ha de ser un
pilar fonamental al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. Amb la
voluntat d’enriquir la democràcia, no podem permetre que l’Ajuntament
continuï sense tenir aquest mecanisme d’autoregulació bàsic, i sol·licitem
l’inici d’un procés participatiu el més ampli possible, per a la redacció d’un
ROM, amb l’objectiu d’avançar cap a un model de fer política més transparent i
participatiu.
Des de la CUP volem anar fins i tot un pas més lluny i fer que aquest també
serveixi per impulsar hàbits i valors a favor de la participació ciutadana en tots
els òrgans i institucions municipals. Per aquest motiu creiem que la població
hauria de ser un element actiu durant el procés de redacció del ROM. En aquest
sentit, considerem que caldria crear una comissió amb l’objectiu que sigui el
màxim de plural i enriquidora possible, i que la ciutadania i les entitats puguin
disposar de la màxima informació sobre la seva elaboració i contingut, així
com debatre obertament el document.
Entenem també, que no hem d’esperar a tenir el ROM elaborat i aprovat per
exercir la plena democràcia, transparència i participació i, per això, mentre el
ROM no sigui aprovat, es poden començar a implementar ja tot un seguit de
mesures d’aplicació immediata per obrir les institucions a la ciutadania.
En aquest sentit creiem que cal modificar el Reglament de participació
ciutadana municipal per tal d’aprofundir en aquesta participació ciutadana en
els assumptes polítics del municipi. Entenem que qualsevol ciutadà hauria de
poder presentar propostes de moció per ser debatudes i votades al ple,
sempre i quan, és clar, aquestes propostes facin referència a assumptes
d’interès col·lectiu. Igualment, entenem que les entitats o associacions del
municipi haurien de poder participar activament en les comissions informatives
per tal d’exposar, a mode de compareixença, les seves queixes i propostes
davant el conjunt de regidores. També entenem que no hauria de ser només
l’Alcalde qui prengui la decisió d’acceptar o no les intervencions ciutadanes al
ple, sinó que aquesta potestat hauria de recaure en la Comissió informativa de
serveis a les persones, o en la que s’acordi.

Per aquests mateixos motius, creiem que des de l’Ajuntament de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant s’haurien de prendre mesures concretes per tal
d’acostar la ciutadania a la presa de decisions de tot allò que l’afecti. En aquest
sentit, una bona eina seria la creació dels Consells de poble en cada nucli de
població, per tal de facilitar un espai de trobada amb els veïns i veïnes on
puguin plantejar les seves necessitats, queixes i suggeriments, així com
decidir les inversions que s’han de dur a terme en cada nucli de població.
Igualment necessari entenem que serien la realització de consultes populars
vinculants en temes d’interès col·lectiu, per conèixer i escoltar la veu dels
ciutadans davant actuacions municipals de gran envergadura, facilitant espais
de debat i de discussió i garantint-ne els mecanismes de seguiment
necessaris.
En aquest sentit, considerem que seria necessari explorar els límits legals que
actualment limiten la possibilitat de celebrar Plens i Comissions Informatives
en els diferents nuclis de població del nostre municipi. La normativa actual
limita la realització de plens i comissions informatives fora de la capital
administrativa del municipi. Atenent a la diversitat de nuclis de població del
nostre municipi i per tal de facilitar la participació als veïns i veïnes, creiem
necessari que el nostre Ajuntament intercedeixi davant la Generalitat de
Catalunya per tal de sol·licitar un canvi normatiu en aquest sentit.
Per millorar la transparència i el bon govern creiem que el Govern municipal
hauria de presentar anualment un Pla de govern. D’aquesta manera es
possibilitaria un major grau de transparència i permetria un seguiments més
acurat tan a la ciutadania com als grups municipals de l’oposició. A Catalunya
son molts municipis els que apliquen aquesta pràctica de transparència
política. Malauradament al nostre municipi no es practica.
Per tal que els grups municipals, especialment els de l’oposició, puguin
desenvolupar correctament la seva activitat política, puguin exercir el dret a
reunió, així com atendre les sol·licituds de reunió de la ciutadania, cal que
aquests disposin d’un espai de treball independent i ben adequat. En aquest
sentit, l’article 27 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual

s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, diu: “En la medida de las posibilidades funcionales de la
organización administrativa de la entidad local, los diversos grupos políticos
dispondrán en la sede de la misma de un despacho o local para reunirse de

manera independiente y recibir visites de ciudadanos, y el Presidente o el
mimebro de la Corporación responsable del àrea de régimen interior pondrà a
su disposición una infraestructura mínima de medios materiales y personales.”.
Atenent que ens trobem en un municipi que disposa anualment d’uns
pressupostos que ronden els 20M€, no s’entendria que les possibilitats
funcionals d’aquest Ajuntament estiguessin limitades a compartir espais de
treball reduïts, no independents i no aptes per a realitzar les tasques dels
grups municipals esmentades.
Finalment, amb l’objectiu d’eliminar privilegis i discriminacions vers el conjunt
de regidores d’aquest Ajuntament, creiem necessari de retirar la targeta de
dèbit/crèdit de la que disposa l’alcalde en concepte d’indemnitzacions. El Reial

Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
en el seu article 13.5 estableix que “Tots els membres de la Corporació,

inclosos els que ocupin càrrecs en règim de dedicació exclusiva, tindran dret a
rebre indemnitzacions per les despeses ocasionades per l'exercici del càrrec,
quan siguin efectius, i prèvia justificació documental, segons les normes
d'aplicació general en les Administracions Públiques i les que en aquest sentit
s'aprova el Ple corporatiu”. Si el conjunt de regidores hauran d’aportar els
justificants de les despeses previ pagament efectiu, no entenem que l’alcalde,
que ja disposa d’un salari elevat, disposi d’una targeta per fer pagaments
efectius a justificar a posteriori.

Per tots aquests motius, presentem la següent

MOCIÓ
El Ple de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant insta al Govern
municipal a:
1. En el termini màxim de 3 mesos constituir una comissió formada per
tots els grups polítics, entitats i associacions del municipi per
començar a redactar el ROM.

2. Executar amb caràcter immediat un seguit de propostes per
aprofundir en una major transparència, participació i democràcia:
2.1.

En el termini màxim de 3 mesos modificar el Reglament de
participació ciutadana per introduir-hi la possibilitat de
qualsevol ciutadà d’exercir el dret a presentar propostes de
mocions al Ple, sempre i quan aquestes siguin d’interès
col·lectiu.

2.2.

En el termini màxim de 3 mesos modificar l’Article 9 del
Reglament de participació ciutadana perquè sigui la Comissió
Informativa de Serveis a les Persones, o en la que s’acordi, qui
decideixi si inclou o no dins l’ordre del dia de la sessió
plenària les intervencions ciutadanes al Ple.

2.3.

En el termini màxim de 3 mesos modificar el Reglament de
participació ciutadana per reconèixer el dret de les entitats
municipals o associacions que ho vulguin o necessitin
d’assistir
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2568/1986 no regula explícitament aquesta situació.
2.4.

En el termini màxim de 6 mesos crear els Consells de poble a
cada nucli de població.

2.5.

Impulsar consultes populars vinculants en temes d’interès
col·lectiu quan el Govern o el Ple plantegin actuacions que
impliquin una despesa de més d’un milió d’euros de
pressupost.

2.6.

Atenent l’article 125 del Reial Decret 2568/1986, designar
presidències de comissions informatives a càrrec de regidores
d’altres grups municipals que no estiguin al Govern municipal.

2.7.

Explorar els límits legals per possibilitar la celebració de Plens
i Comissions Informatives rotatòries en els diferents nuclis de
població del nostre municipi.

2.8.

Instar a la Generalitat de Catalunya a modificar la normativa
que limita la realització de plens i comissions informatives
fora de la capital administrativa del municipi.

2.9.

En el termini màxim de 3 mesos presentar un Pla de govern
anual (setembre 2019-agost 2020).

2.10. En el termini màxim de 2 mesos facilitar a cada grup
municipal un espai de treball independent i ben adequat per a
realitzar les tasques polítiques, així com per poder exercir el
dret a reunió i a atendre les sol·licituds de reunió de la
ciutadania.
2.11. Retirar la targeta de dèbit o crèdit de la que disposa l’alcalde
en concepte d’indemnitzacions.

Sergi Saladié Gil
Portaveu del GM CUP-AMUNT

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, 12 de juliol de 2019

