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MOCIÓ DE LA CUP-PA PER A LA CREACIÓ D’UN ESPAI PER A LA
PARTICIPACIÓ D’ENTITATS, ASSOCIACIONS, AGRUPACIONS I
CIUTADANIA AL PLE DE LA PAERIA
En la Comissió d’Estudi i Seguiment del passat 25 de febrer, la Candidatura d’Unitat Popular de Cervera (CUPPoble Actiu) va exposar la necessitat de l’urgent actualització del Reglament Orgànic Municipal (ROM) i del
Reglament de Participació Ciutadana, documents aprovats el 1992 i 1995 respectivament.
Aquesta proposta va ser acceptada per la Comissió, i per consens es va decidir la creació d’un grup de treball per
iniciar aquest procés.
El nou Reglament Orgànic Municipal i el nou Reglament de Participació Ciutadana han de servir com a marc legal
per a estructurar el funcionament dels òrgans municipals; per a la implicació de tots els membres del consistori,
de tots els serveis tècnics i de tota la població, en les decisions que prengui la Paeria; es pretén regular el dret a la
informació; definir la gestió dels diferents afers municipals per part de la ciutadania; estructurar els processos de
participació ciutadana; actualitzar l’accés a la informació mitjançant les noves tecnologies; etc.
En la redacció d’aquests nous reglaments és imprescindible que la participació ciutadana en sigui un exemple, per
aquest motiu, aquesta actualització ha d’incloure un procés participatiu amb la incorporació d’entitats,
associacions, agrupacions, i ciutadania a nivell individual i col·lectiu, per tal d’aconseguir un aprofundiment
democràtic i un apropament a la presa de decisions.
Per iniciar aquesta voluntat de canvi, a nivell de participació ciutadana en els òrgans de govern del consistori, la
Candidatura d’Unitat Popular de Cervera (CUP-Poble Actiu) proposa al Ple de la Paeria l’adopció dels següents
acords:
1. Dotar al Ple de la Paeria d’un espai, on les entitats, associacions i agrupacions del municipi, puguin
presentar a debat i a votació les mocions que creguin convenients. Les quals hauran de ser presentades a
la Comissió Informativa anterior al corresponent Ple.
2. En l’apartat de precs i preguntes del Ple de la Paeria, permetre que les entitats, associacions,
agrupacions i persones a nivell particular del municipi, puguin realitzar precs i preguntes, d’una manera
ordenada i limitada.
3. Informar al conjunt de la ciutadania en general, i a les entitats, associacions i agrupacions del municipi en
particular, del calendari de Plens Ordinaris i les conseqüents Comissions Informatives, així com del
procediment a seguir en cas que en vulguin fer ús.
4. Trametre aquest acord al conjunt d’entitats, associacions i agrupacions inscrites en el registre d’entitats
de la Paeria així com fer pública la mesura mitjançant els canals informatius habituals a tota la ciutadania.
Cervera, a 31 de març de 2016.
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