
 

   

 

Moció proposada per la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) de Blanes per 

elaborar un Pla director de Participació Ciutadana que impulsi la democràcia 

participativa a la nostra vila 
 

 

Donat que la CUP de Blanes, al no haver obtingut representació al consistori en les darreres 

eleccions municipals, es troba limitada per la normativa actual a l’hora presentar directament 

mocions i propostes al Ple de l’Ajuntament de Blanes hem fet arribar aquesta moció a tots els 

grups municipals del consistori, tot agraint d’entrada l’atenció dels que han accedit a 

considerar-la i/o exposar-la en Ple d’avui. 

 

 

Exposició de motius 

 

Des de la CUP de Blanes 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 s’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. 

 

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

2006. Aquest segueix unes pautes similars al d’altres municipis. En línies generals exposa i 

especifica una sèrie de drets que com a ciutadans tenim reconeguts però no marca les 

actuacions concretes a través de les quals aquests es portarien a la pràctica. Així doncs, tot i 

que aquest reglament dignifica i reconeix obertament la necessitat de la participació 

ciutadana no estableix mecanismes clars i pràctics per tal que aquesta sigui efectiva i per fer 

que les entitats i ciutadans puguin participar de manera vinculant en algun àmbit de la vida 

pública, es a dir amb capacitat decisòria. 

 

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

ciutadana a través de l’ampliació dels reglaments de participació o de l’elaboració d’un pla 

director de participació ciutadana. Aquest plans elaboren un anàlisi de la situació actual al 

municipi i marquen els objectius pels quals es creu necessari dotar de recursos reals de 

participació a la ciutadania. Aquests documents també defineixen el model de participació, 

els actors (associacions i persones a títol individual), el marc regulador, com es farà efectiva 

la participació, el tempo dels processos participatius, etc. En definitiva, el pla director de 

participació ciutadana amplia els drets que ja reconeix i ens atorga el reglament tot definint 

les actuacions concretes necessàries per impulsar i posar en marxa definitivament la 

participació. 

 

Entenem que dotar-nos d’un Pla director de Participació Ciutadana suposaria un pas endavant 

per impulsar definitivament i consolidar mica en mica la democràcia participativa a Blanes. 

Aquest marc normatiu hauria 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’aquests siguin de caràcter vinculant i dotats de pressupost (si s’escau). També cal que la 

participació tingui continuïtat, sigui quin sigui el color 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. 

 

La creació d’aquesta nova eina, com tota política de participació, aniria adreçada directament 

als ciutadans i a les associacions de Blanes, que son en realitat els usuaris i destinataris finals. 

Per tant la implicació i participació directa de la societat civil (entitats, associacions i 

persones a títol individual) serà imprescindible per elaborar i revisar de manera efectiva el 

marc normatiu de participació ciutadana a la nostra vila.  

 

Donat que al llarg d’aquest darrer any s’ha actualitzat el cens d’entitats locals i s’han dut a 

terme trobades amb entitats i sectors diversos de la societat blanenca creiem oportú agafar 

aquestes experiències com a punt de partida per anar més enllà i utilitzar-les com a primera 

aproximació per a la constitució d’una Comissió Ciutadana i d’Entitats amb la finalitat 

d’elaborar de manera participativa un Pla director de Participació Ciutadana. 

 

Considerant els motius exposats i donat que tots els grups municipals amb representació al 

consistori de Blanes -i d’altres sense haver obtingut representació-  van expressar obertament 

i clara (a través dels seus respectius programes electorals, intervencions als mitjans de 

comunicació, actes de campanya i propostes adreçades a la ciutadania en general) la seva 

voluntat, compromís i determinació per impulsar la participació ciutadana a la nostra vila,  

 

 

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

 

 

- Iniciar, abans d’acabar el l’any 2012, la constitució d’una Comissió Ciutadana i d’Entitats 

oberta a la participació de tots els grups polítics, entitats i ciutadans que així ho desitgin amb 

l’objectiu d’elaborar un Pla director de Participació Ciutadana que reculli els principis bàsics 

de participació ciutadana esmentats. 

  

- Aportar el suport tècnic, econòmic 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. 

 

- Informar i convocar a les associacions locals i a la ciutadania a través del cens d’entitats i 

dels mitjans adients per tal de facilitar i incentivar, de bon principi, la participació en tot el 

procés. 

 

 

 

 


