
MOCIÓ DE LA CUP-CRIDA PER GIRONA PER INICIAR EL REFORMA DEL 
REGLAMENT DE LA PARTICIPANÇA 

Exposició de motius 

Actualment l’Ajuntament de Girona disposa d’un Reglament Regulador de les 
Institucions de la Participança i de la Gestió de Conflictes, que va ser aprovat l’any 
2005, impulsat principalment per Francesc Ferrer com a Tinent d’Alcalde de l’àrea de 
Participació i Relacions Ciutadanes, dins del mandat de l’Alcaldessa Anna Pagans. 

L’aprovació d’aquest reglament va significar un avenç notable en matèria 
d’aprofundiment democràtic, gràcies sobretot a la inclusió de diverses eines i 
mecanismes de participació i control ciutadà de l’acció municipal. Tot i això, durant 
aquest temps no se n’ha promogut prou la utilització, ni s’ha desplegat amb tota la 
seva potencialitat. 

D’altra banda, després de quasi dotze anys de vigència, alguns dels seus articles han 
resultat desfasats fruit de l’evolució de les estructures, normatives i dinàmiques del 
mateix Ajuntament, com també per l’avenç de les noves tecnologies. 

Recentment, en el marc de l’elaboració del nou Reglament Orgànic Municipal (ROM), 
les propostes d’alguns grups municipals relatives a participació ciutadana van ser 
desestimades perquè es va considerar que el ROM no era el marc normatiu adequat 
per regular aquests aspectes. És per això que l’article 138 del nou ROM disposa que 
“la regulació de la participació ciutadana es desenvoluparà mitjançant reglament”. 

Per tant, hi ha diversos aspectes vinculats a la participació ciutadana que van quedar 
sense resoldre en la discussió del nou ROM, que caldria discutir en el marc 
corresponent, que en aquest cas podria ser la revisió del reglament de participança. 

Per tot això, el grup municipal de la CUP-Crida per Girona proposa al Ple l’adopció 
dels següents ACORDS: 

Primer.- Iniciar el procés de revisió i actualització de l’actual Reglament Regulador de 
les Institucions de la Participança i de la Gestió de Conflictes; 

Segon.- Difondre aquest procés de revisió entre la ciutadania i les entitats gironines, i 
preveure mecanismes per tal de permetre’n i promoure’n la participació; 

Tercer.- Portar el nou reglament a debat i votació del Ple municipal abans de finalitzar 
l’any 2017; 

Quart.- Un cop entri en vigor la nova versió del reglament, realitzar una campanya 
pública de difusió per divulgar-ne el contingut i promoure’n la utilització per part de la 
ciutadania i les entitats gironines. 
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