
Crear una regidoria de Transparència? No n’hi ha 
prou

Un dels cavalls de batalla en les darreres eleccions municipals va ser la 
transparència, de fet, tots els partits la portaven al seu programa de manera 
destacada. La podríem definir com a “Transmetre, des de les institucions 
públiques, tota la informació del municipi que involucra a la ciutadania.” Per 
això considerem essencial tenir accés a totes les decisions que es prenen 
des de l’Ajuntament. De moment hem aconseguit que es publiquin els sous 
dels  regidors  i  que  s’enregistrin  els  plens.  Són  uns  primers  passos  però 
encara queda molta feina per fer ja que la transparència no és només cosa 
de titulars, s’ha d’exercir dia a dia. I és aquí, en el dia a dia, on notem les 
mancances d’aquest nou govern de CiU.

Com dèiem anteriorment, és una bona notícia que s’enregistri el Ple. Però 
això no serveix de massa si el buidem de contingut, això és el que ha decidit  
el  nou govern de CiU. Concretament, s'han delegat moltes competències 
d'Alcadia i el Ple en favor de la Junta de Govern Local, enlloc de tractar tots 
els assumptes al Ple, màxim òrgan de representació política del municipi i 
accessible per a tots els ciutadans. A més, a la Junta de Govern Local només 
s’hi  reuneixen  cinc  membres  dels  tretze  que  formen  el  Consistori.  I 
d’aquests  cinc,  cap  és  membre  de  l’oposició.  Això  significa  que  hi  ha 
decisions importants – com aprovar certs projectes d’obres i serveis, posar 
les bases de subvencions,  o l’adjudicació de determinades concessions – 
que es poden prendre de manera unilateral pel partit de govern. És més, per 
tan  sols  una  part  de  l’equip  de  govern.  I  sense  que  l’oposició  hi  pugui 
mostrar el seu suport o rebuig.

També  volem informar que des de la CUP Riudoms estem preparant,  en 
paral·lel amb els altres grups municipals, una proposta de ROM i de Consell 
de Redacció d’aquest butlletí. Voldríem que durant aquest procés es tingui 
en  compte  a  la  ciutadania,  ja  que  l’aprovació  d’aquestes  propostes 
representarà una millora substancial de la qualitat de la transparència al 
municipi.

Finalment, esperem que la regidoria de Transparència no es quedi només en 
el titular “Hem creat una regidoria de Transparència” i que realment serveixi 
per progressar en aquesta matèria.


