
 

MOCIÓ DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR SOBRE EL 
REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I LA 

CONVOCATORIA DE CONSULTES POPULARS 

En els darrers temps hi ha hagut una demanda popular clara per tal de superar la 
democràcia representativa i augmentar els espais de participació ciutadana més enllà 
de les eleccions periòdiques. 

Aquest és un dels motius pels quals fa més de dos anys es va engegar una revisió del 
Reglament Orgànic Municipal i la redacció d’un nou Reglament de Participació 
Ciutadana. Des de la CUP creiem que és necessari augmentar el ritme de treball per tal 
de poder tenir les noves propostes dels reglaments quan abans millor, i que es pugui 
engegar el procés de participació que ens dugui fins a la aprovació dels reglaments 
definitius. 

També creiem que és important l’aprovació  de la Llei de consultes populars no 
referendàries de la generalitat de Catalunya, que fixa el marc legal per a la realització 
de consultes en diferents àmbits, també en el municipal. Des de la CUP creiem que és 
una llei important que marca el marc legal per a la convocatòria de consultes, i per 
exemple, en el seu article 35 es marca que en ciutats d’entre 20.000 i 100.000 
habitants, com Vilanova i la Geltrú, es podrà convocar una consulta entre altres 
mecanismes quan ho demanin: “un 5% de les persones cridades a participar, amb un 
mínim de 2.000 signatures”. 

Des de la CUP creiem que és un pas endavant molt important per tal que els vilanovins 
es puguin expressar en aquells temes que els preocupen. Precisament per això, i tenint 
en compte que molt probablement la llei serà anul·lada pel Tribunal Constitucional 
espanyol creiem que és imprescindible que s’adapti de manera immediata el Reglament 
de Participació Ciutadana a aquesta llei, en tot allò que fa referència al món municipal, 
independentment del procés de revisió en marxa d’aquest reglament. 

 

És per tots aquests motius que des del grup municipal de la Candidatura d’Unitat 
Popular proposem al ple l’adopció dels següents acords: 

1.- Accelerar la redacció del Reglament de Participació Ciutadana i del 
Reglament Orgànic Municipal per tal que es pugui fer el procés participatiu 
corresponent i portar-ho a aprovació el més aviat possible i puguin ser 
vigents dins d’aquesta legislatura. 



2.- Que independentment al procés del primer punt, s’inclogui de manera 
immediata al Reglament de Participació Ciutadana tot allò que legisla la Llei 
de consultes populars no referendàries i que afecti als ens municipals.  

 


