Ajuntament àgil
Els diferents grups polítics amb representació a l’Ajuntament estem treballant en
la modificació del ROM. ROM? Reglament Orgànic Municipal: les normes que
organitzen el Ple, els grups municipals, la participació ciutadana, el debat, les
propostes... L’actual és de fa molts anys, i hi ha hagut noves lleis que fan
necessari que s’actualitzi. Així, s’obre la possibilitat de canviar com funcionem
actualment.
Els grups hem presentat propostes, i des de Canviem Mollet ho hem fet en el
sentit de: més participació, de no retallar ni restringir els drets dels regidors i
regidores; de crear un espai en el ple per a la participació del públic; i per a la
compareixença de membres del govern. També proposem que es puguin fer
propostes d’iniciativa popular.
Queden moltes sessions de treball, per trobar què escrivim i com ho escrivim.
Sembla ser que compartim l’objectiu de trobar una manera d’organitzar-nos que
sigui àgil i eficaç. Però el que caldrà decidir d’entrada, és quin model volem: un
ajuntament que calla la veu dels veïns i de les entitats? Un ajuntament que limita
les propostes que fa l’oposició? O bé un ajuntament transparent, obert i
disponible a la ciutadania, una administració amb parets de vidre i disposada a
escoltar.
Canviem Mollet ho tenim claríssim: volem un Ajuntament que sigui àgil en el seu
funcionament; que no tregui democràcia i possibilitat de participació de tothom
qui viviu/treballeu a Mollet. Treballarem per un Ple on debatre, on es puguin
presentar propostes que interessin la ciutadania: pensions, hipoteques, medi
ambient, educació, impostos, cultura, joventut, transports...
Properament parlarem d’accés a la informació, transparència, bon govern i ètica.
Hi ha molta feina per fer. Ens hi juguem tots, molt. Seguirem treballant en
propostes d’obertura i que garanteixin un Ajuntament obert, disponible, amb la
informació a l’abast i que escolti la seva ciutat.
Volem fer un bon Reglament i que el conegui tothom. Com s’organitza
l’Ajuntament, ens interessa a tots.

