
 

 

Moció que proposa la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) per a la 
realització d’audiències públiques sobre temes d'interès general pel 

conjunt de la ciutadania i entitats de Blanes 

 

Exposició de motius 

En la present legislatura aquest consistori  ha debatut i avalat diverses propostes 

encaminades al foment de la participació dels blanencs i blanenques en els afers 

d’interès general del municipi, tot aprovant, amb amplis suporta, mocions relatives a la 

participació ciutadana. 

A Blanes actualment disposem d’un Reglament de Participació Ciutadana que data de 

l’any 2006. Aquest exposa i especifica una sèrie de drets que com a ciutadans tenim 

reconeguts i reconeix obertament la necessitat i les virtuts de la participació ciutadana. 

Tal com s’indica en el seu preàmbul el reglament de participació ciutadana de Blnaes 

té, entre d’altres, l’objectiu “d’impulsar la participació dels seus veïns i veïnes en la vida 

quotidiana col·lectiva per aconseguir que s’identifiquin més amb la ciutat i amb la 

democràcia.” 

Per tal d’apropar el veïns i veïnes de la nostra vila a la gestió municipal dels afers 

públics i fomentar la participació ciutadania cal garantir i promoure totes les incitatives 

necessàries encaminades garantir la transparència i l’accés a la informació sobre els 

assumptes municipals per part de la ciutadania.  

No en va,  en el seu article número 1, el reglament de participació ciutadana detalla 

que “Totes les persones tenen dret a rebre una informació àmplia, puntual i objectiva 

de les activitats municipals, a accedir als documents, arxius i registres de l’Ajuntament 

en els termes establerts per la Llei i a utilitzar tots els mitjans d’informació general que 

estableixi l’Ajuntament.” 

En molts municipis el consistori, amb l’objectiu d’acostar la gestió municipal a la 

ciutadania, han convocat audiències publiques sobre temes d’interès general. 

L’Audiència Pública és un mecanisme participatiu que serveix per discutir els grans 

projectes de poble. Consisteix en la celebració d’una sessió pública, oberta a la 

ciutadania i a totes les entitats, convocada pel mateix Ajuntament, que té per objectiu 

que l’equip de govern exposi l’estat del tema subjecte a debat tot permetent la 

intervenció dels assistents. 

L’estat de les finances de l’Ajuntament de Blanes i la seva  gestió pressupostària és, 

sense cap mena de dubte, una qüestió especialment significativa de l’acció municipal, i 

un tema d’especial interès que afecta a  tots els blanencs i blanenques, així com al 

conjunt del teixit associatiu local. Per aquest motiu l’Ajuntament ja ha decidit portar a la 

pràctica per primera vegada al nostre municipi l’audiència pública, en aquest cas per 

obrir el debat pels comptes municipals. Altres temes que afecten al conjunt de la 

ciutadania son les normatives, els plans urbanístics, les grans inversions/actuacions 

que determinen el model de poble on vivim els blanencs i blanenques., així com altres 

temes d’interès general que es puguin plantejar o que puguin aparèixer amb caràcter 

d’urgència. 



 

 

Atès que el Reglament de Participació Ciutadana de Blanes recull i reconeix, en el seu 

apartat número 11, el Dret d’audiència pública i que aquesta pot ser convocada, entres 

d’altres formes, per iniciativa municipal,  

Proposem al Ple de l’Ajuntament de Blanes l’adopció dels següents acords: 

 1.Que aquest Ajuntament prengui el compromís de convocar anualment una 

audiència pública sobre el pressupost i les ordenances fiscals, anterior a la seva 

aprovació inicial. 

2. Que aquest Ajuntament convoqui també audiències públiques per a tractar  

qualsevol altre tema que sigui d'interès pel conjunt de la ciutadania de Blanes, com 

ara: l'aprovació de noves normatives municipals, l’aprovació de nou planejaments 

urbanístics, obres de gran naturalesa, així com altres temes d’interès general que es 

puguin plantejar o que puguin aparèixer amb caràcter d’urgència. 

3.- Que les audiències públiques que es convoquin, d’acord amb el que es contempla 

el Reglament de Participació Ciutadana, prevegin torns de paraula, tant per a la 

intervenció de l’equip de govern, així com per a qualsevol veí i veïna del municipi i les 

entitats de  Blanes que així ho desitgin.  

4.- Que s’habilitin els canals adequats per tal que les preguntes i consultes que 

formulin els veïns i entitats es plantegin es puguin respondre de manera adequada i 

operativa en el decurs de la sessió.  

5 – Que la convocatòria de les audiències públiques es realitzi amb una antelació 

mínima de quinze dies en la que s’hi acompanyin els documents que s’hagin de 

debatre i les pautes de funcionament de l’acte.  

6.- Que s’informi de les convocatòries de les audiències públiques les associacions 

locals i a la ciutadania, a través del cens d’entitats i dels mitjans adients de què 

disposa l’Ajuntament, incloent la seva disponibilitat a les oficines municipals de 

l’ajuntament. 

7. Que es prengui acta de tot el contingut de l’audiència pública, incloses totes les 

intervencions que realitzin els assistents a l’acte, i posteriorment, es faci pública al web 

municipal, estigui disponible a les oficines d’aquest ajuntament i remesa al cens 

d’entitats locals. 


