Juan Antonio Ramírez Rubio, portaveu del Grup Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, Elisabet Sánchez Gutiérrez, portaveu del Grup Municipal Vila.-seca En Comú,
Ander Mikel Basterrechea Aranguren, portaveu del Grup Municipal PSC-CP, Josep Forasté
Casas, portaveu del Grup Municipal Decidim Vila-seca-Acord Municipal i Jordi Camarasa
Moreso, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya, d’acord l’establert al
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales
presenten una 
MOCIÓ AL PLE PER APROVAR L’ELABORACIÓ DEL PRIMER REGLAMENT DE
PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE VILA-SECA.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Reglament de Participació Ciutadana és un eina imprescindible per a fomentar la
participació democràtica i la transparència en els assumptes públics locals. És una eina que
ens orienta cap a la voluntat de crear i consolidar un sistema de participació adequat a la
democràcia local de proximitat, que reforci el dret constitucional a la participació en els
assumptes públics proclamats a l’article 8 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i a l’article
23 de la Constitució.
L’elaboració d’un Reglament de Participació Ciutadana és quelcom obligatori segons la Llei
57/2003, de 16 de desembre de Mesures per a la Modernització del Govern Local, ja què
planteja l’obligatorietat per a tots els municipis, sense cap distinció, de tenir un Reglament
específic de participació. Es també un eina recomanada per la Unió Europea conforme als
principis que inspiren la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat i serveix
per reforçar el mandat de l’article 70 bis apartat 1 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases
del règim local que diu que l’Ajuntament ha de posar a disposició de la ciutadania tots els
instruments normatius i materials, al seu abast.
Així mateix, la Carta dels Drets Fonamentals al Títol V, anomenat “Ciutadania”, incorpora el
dret a una bona administració, que inclou en particular el dret de tota persona a ser
escoltada i reconeix el dret de tothom “a la ciutat”, entesa com a espai de participació
democràtica i lloc de convivència i de realització humana.

Més enllà de la legalitat vigent, considerem que la construcció d'una societat més
democràtica i més participativa, és més ineludible en un moment com l'actual, en què la
ciutadania ho reclama més que mai. La necessitat de reduir distàncies entre governant i
governat porta avui a plantejar-nos la necessitat de reforçar els mecanismes de democràcia
directa.
No obstant, cal dir que la sola regulació jurídica dels instruments de participació política no
garanteix la seva posada en pràctica i el seu exercici efectiu per els ciutadans i ciutadanes.
Per això, es fa necessari crear un ambient per al seu desenvolupament efectiu. Reforçar la
democràcia directa no solament comporta la millora dels nivells de legitimitat i adhesió
ciutadana al sistema democràtic, en sentir-se part activa i integrant d'aquesta; també
introdueix a la democràcia elements de racionalitat, control i efectivitat.
En aquest sentit considerem imprescindible optar d’una manera decidida per fomentar la
democràcia participativa, com a complement i aprofundiment de la democràcia
representativa. La proximitat existent entre l’administració municipal i la ciutadania és en
aquest sentit una oportunitat única per aprofundir i millorar la democràcia.

ACORD
Els grups municipals ens comprometem a iniciar un procés participatiu amb agents claus del
municipi: equip de govern municipal, grups polítics del consistori, equip tècnic municipal,
entitats ciutadanes i ciutadania en general, per a dur a terme l’elaboració d’un Reglament de
Participació Ciutadana de Vila-seca que estigui consensuat i adaptat a les necessitats de la
nostra vila.

