EL PSC DE CUBELLES PROPOSA DONAR VEU ALS VEÏNS ALS PLENS MUNICIPALS
El PSC aposta per convocar Plens Extraordinaris dedicats a la intervenció de la ciutadania sobre els
afers municipals
Pels socialistes cubellencs, el Govern vol retallar el temps, les preguntes i les mocions dels grups
municipals per tapar la paràlisis municipal

El grup municipal del PSC de Cubelles considera que la revisió del Reglament Orgànic Municipal –obert
pel Govern per retallar l’espai de l’oposició als Plens, s’ha d’aprofitar per obrir els Plens a la participació
de la ciutadania de Cubelles.
Pel PSC, que va impulsar l’aprovació del ROM vigent després de molts mesos de negociació,
aposta per destinar espais del Ple a la veu de la ciutadania i fins i tot celebrar Plens Extarordinaris
dedicats a les propostes, inquietuds i preguntes formulades pels veïns i veïnes en relació a la gestió
municipal.
La revisió del ROM a la baixa que impulsen UC‐ICV_ERC neix de la polèmica generada en un dels
darrers Plens quan el Govern va afirmar que l’oposició no podia fer ni preguntes ni mocions als Plens
sinó era per escrit i 24h abans de la sessió.
Pel portaveu del PSC, Xavier Grau, “l’únic sentit que té revisar el Rom és per donar més
participació, veu i intervenció a la ciutadania com fan molts ajuntaments catalans”.
En les dues úniques reunions que s’han celebrat en relació al ROM el PSC ha instat al govern a
no tenir por d’obrir els Plens a la ciutadania i ha demanat també a les forces que es proclamen
d’esquerres ICV‐ERC que facilitin la participació ciutadana i no votin a favor de la retallada del ROM.
El Grup Municipal del PSC ha sol.licitat que la revisió del ROM es faci a partir del màxim
consens, com es va aconseguir el ROM aprovat amb un govern participat pels socialistes, i ha demanat al
Govern que no s’utilitzi el Reglament per tapar l’actual paràlisi de la gestió municipal del govern en
minoria.
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