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MOCIÓ QUE PRESENTA DECIDEIX LLORENÇ–CANDIDATURA D’UNITAT 

POPULAR–POBLE ACTIU (DL/CUP/PA) PER ELABORAR UN PLA 
DIRECTOR DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA QUE IMPULSI LA 

DEMOCRÀCIA DIRECTA EN EL NOSTRE MUNICIPI 
 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Entenem la participació ciutadana com una eina de treball i un principi bàsic per aprofundir 

en la pràctica de la democràcia. 

 

La participació ciutadana, per ser útil i afavorir el progrés, no hauria de limitar-se a escoltar 

i recollir opinions de la ciutadania, sinó que hauria de prendre el compromís de fer-la 

efectiva i dotar-la del poder decisori necessari per incidir realment en el dia a dia dels 

diferents àmbits de la vida local. En aquest sentit els Ajuntaments, com a institució més 

propera als ciutadans, tenen una responsabilitat addicional i ineludible. Per això cal establir 

hàbits i valors participatius, per avançar cap a un poble democràtic, participatiu, transparent 

i comunitari. 

 

Des de Decideix Llorenç considerem bàsics tres aspectes imprescindibles: 
- Que la ciutadania pugui disposar d’informació suficient, veraç i contrastada, com a 

element imprescindible per al control democràtic de la gestió municipal. 
- Fer pedagogia i promoció d’aptituds basades en el diàleg, la cooperació i les 

formes democràtiques de prendre decisions. 
- Facilitar l’accés de tothom que vulgui a participar en els assumptes públics. 

 

A Llorenç del Penedès la participació ciutadana no està regulada i depèn exclusivament de 

les decisions puntuals preses des de l’Equip de Govern. En els últims anys, l’únic mecanisme 

que s’ha implementat ha estat el procés de participació per decidir la nit jove de la Festa 

Major. Des de Decideix Llorenç creiem que s’ha d’aprofitar el gran moviment social que 

tenim a les entitats i associacions i generar entre totes un projecte de participació 

ciutadana. 

 

Alguns municipis han optat per concretar i detallar com s’ha de fer efectiva la participació 

ciutadana a través de l’elaboració d’un Pla Director de Participació Ciutadana. Aquests 

plans elaboren un anàlisis de la situació actual al municipi, indiquen les necessitats 

detectades i concreten els objectius on s’ha d’incidir i destinar recursos humans i 

econòmics. Aquests documents defineixen el model de participació, els actors (associacions 

i persones a títol individual), el marc regulador (Reglament Orgànic Municipal i Reglament 

de Participació Ciutadana), com es farà efectiva la participació (consultes vinculants, 

pressupostos participatius, assemblees participatives, ...), els tempos dels processos 

participatius, etc.  

 

L’objecte del Reglament Orgànic Municipal és regular, a l'empara de la Llei Reguladora de 

les Bases de Règim Local (LRBRL) i de la Llei Municipal de Catalunya (LMC), el règim 

organitzatiu i de funcionament dels Ajuntaments, així com articular els drets i deures dels i 

les membres de la Corporació i els dret d'informació i participació democràtica de la 

ciutadania i entitats del municipi.  
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El Reglament de Participació Ciutadana és un marc de referència que fomenta i regula els 

diferents òrgans i mecanismes de participació ciutadana. 

 

La filosofia que ha d’inspirar aquests reglaments ha de basar-se en criteris d’eficàcia, 

rapidesa i transparència en l’actuació municipal, a fi que la ciutadania arribi a sentir-se 

protagonista dels temes públics, contribuint així a aconseguir una societat participativa, 

conscient i responsable a nivell municipal dels assumptes que els afecten. 

 

Entenem que dotar-nos d’un Pla Director de Participació Ciutadana, que inclogui el 

Reglament Orgànic Municipal i el Reglament de Participació Ciutadana, suposa un pas 

endavant per impulsar definitivament i consolidar, de mica en mica, la democràcia directa a 

Llorenç del Penedès. Aquest marc normatiu ha de contenir principis bàsics i irrenunciables 

com l’obligatorietat per part del consistori de fomentar i posar en pràctica processos 

participatius i que els acords d’aquets siguin de caràcter vinculant i dotats de pressupost, si 

s’escau. També cal que la participació tingui continuïtat sigui quin sigui el color del partit 

polític de l’Equip de Govern de torn, i que el marc normatiu sigui prou flexible per tal 

d’adaptar-se a les necessitats de cada moment. 

 

Tant el Pla Director com els reglaments han de ser elaborats de forma conjunta entre els 

representants polítics i la ciutadania. Per tant, la implicació i participació directa de la 

societat civil (associacions i persones a títol individual) seria la base per a la constitució 

d’una comissió amb la finalitat d’elaborar-los de manera participativa. Aquesta comissió ha 

d’estar formada per: 

- Representants de l’Equip de Govern. 

- Un representant de cada grup municipal. 

- Representants de les entitats i associacions municipals. 

- Ciutadans/es a títol individual. 

 

Considerant els motius exposats i donat que tots els grups municipals van expressar 

obertament i clara a través dels seus respectius programes electorals, la seva voluntat, 

compromís i determinació per impulsar la participació ciutadana al nostre poble. 

 

Per a tot això, Decideix Llorenç demana al Ple Municipal l’adopció dels següents ACORDS: 

 

PRIMER. Instar a l’Equip de Govern a iniciar, abans d’acabar l’any 2015, la constitució d’una 

comissió oberta a la participació de tots els grups polítics, entitats i ciutadania que així ho 

desitgin amb l’objectiu d’elaborar un Pla Director de Participació Ciutadana, un Reglament 

Orgànic Municipal i un Reglament de Participació Ciutadana que recullin els principis bàsics 

de participació ciutadana esmentats. 

 
SEGON. Aportar el suport tècnic, material i jurídic necessari per tal de dinamitzar la 

constitució de la comissió esmentada en el punt anterior i garantir-ne la viabilitat i un 

funcionament òptim. 
 
TERCER. Informar i convocar a les associacions locals i a la ciutadania per tal de facilitar i 

incentivar, de bon principi, la participació en tot el procés. 

 

Llorenç del Penedès, 3 de setembre de 2015 

Grup Municipal DL-CUP-PA 


