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Unitat tramitadora: Unitat Administració Secretaria
AJT/6747/2017
Codi document: ASC11I16W
Assumpte: Moció presentada per ERC-SOMVIC per reprendre d'immediat els treballs per a la
redacció del Reglament de participació ciutadana i el Reglament orgànic municipal de l'Ajuntament
de Vic

La participació ciutadana, com a dret fonamental que és, ha esdevingut l’element
vertebrador de la nova redefinició de les relacions entre les administracions públiques i la
ciutadania, i en el context que ens ocupa, entre l’ajuntament i els veïns i veïnes de la ciutat.
En els darrers anys s’han aprovat diverses normatives que regulen el marc general de la
participació ciutadana a Catalunya i que signifiquen, en major o menor mesura, una aposta
clara per a la transparència i participació directa de la ciutadania en els processos de presa
de decisió. I és en l’àmbit local on la participació directa, per raons òbvies de proximitat,
d’abast i d’ocasió per a fer-ho, ha d’esdevenir prioritària.
Fruit de les recents normatives que els últims anys s’han aprovat i per tal d’adequar el
context local a les estipulacions de mínims de totes aquelles, l’Ajuntament de Vic va iniciar el
novembre de 2015 els treballs per tal de poder redactar un nou reglament de participació
ciutadana en substitució de l’antic de l’any 1997. No obstant això, a dia d’avui encara no
disposem d’un nou reglament de participació ciutadana que, en virtud del principi
d’autonomia local, posi les bases per anar més enllà del contingut de mínims que suposa la
vigent normativa. També cal dir que tampoc disposem encara d’un reglament orgànic
municipal (ROM) i que des de l’inici d’aquest mandat la majoria de consells sectorials de
participació ciutadana han deixat de convocar-se.
Atès que ens consta que el nou reglament de participació ciutadana que va començar-se a
treballar el novembre de 2015 està aturat i encara no ha estat aprovat.
Atès que els treballs per a la redacció del Reglament Orgànic Municipal (ROM) també
semblen haver-se aturat definitivament.
Atès que la no aprovació d’aquests dos reglaments dificulta encara més la participació
ciutadana en el dia a dia municipal, donat que la ciutadania no pot ni tan sols intervenir de
forma regulada, per exemple, en els plenaris d’aquest ajuntament.
Atès que la no aprovació del Reglament Orgànic Municipal dificulta també la labor
fiscalitzadora al govern que tenen encomanada per llei els grups municipals a l’oposició.
Atès que la participació ciutadana va molt més enllà de processos participatius ja celebrats
com els del Pla Local de Joventut, de L’Atlàntida, de l’Eixample Morató, del POUM o dels
pressupostos participatius, que enumera la memòria de dades de l’Ajuntament de Vic de
l’any 2016.
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Atès que la ciutat de Vic disposava fins el mandat passat de diferents consells sectorials
(dones, pagesia, convivència i seguretat, cultura, serveis socials, etc..) i d’un consell de ciutat
que, si bé millorables i deixant de banda certes limitacions, donaven veu a la ciutadania i
eren un canal de debat, informació i propostes.
Atès que la majoria d’aquells consells sectorials, així com el consell de ciutat, des de l’inici
d’aquest mandat ja no s’han tornat a convocar.
Atès que el consell de ciutat havia arribat a consensuar amb èxit a finals de l’anterior mandat
amb la participació de moltes entitats, grups polítics, tècnics i ciutadania en general
l’anomenada Declaració de Vic.
Atès que en el document marc de l’Ajuntament de Vic “Línies de Participació per al mandat
2015-2019” s’establien 5 eixos de treball que a dia d’avui la majori d’ells s’han aturat.
Atès que a dia d’avui són molts els ajuntaments de tots els colors polítics que ja han revisat
tots els seus canals de participació, amb l’objectiu real d’aprofundir la participació directa de
la ciutadania en tots els afers públics.
Atès que estem en l’equador del mandat i encara hi ha temps d’aprovar els reglaments
pertinents per aprofundir en la participació directa i en la transparència real, tan interna com
externa, de tot allò que és la gestió pública.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Reiniciar en el termini de tres mesos els treballs per a la redacció i posterior
aprovació, si s’escau, del Reglament Orgànic Municipal (ROM) de l’Ajuntament de Vic.
Segon.- Reiniciar en el termini de tres mesos els treballs per a la redacció i posterior
aprovació, si s’escau, del nou Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Vic.
Tercer.- Assumir el compromís polític d’aquest consistori que en la represa dels treballs per
l’aprovació dels respectius reglaments esmentats, l’Ajuntament de Vic farà un pas ferm en la
defensa de la participació directa de la ciutadania en els afers públics, així com en facilitar de
forma real la labor dels grups de l’oposició en totes i cadascuna de les tasques que tenen
encomanades.
Quart.- Publicitar per tots els mitjans disponibles els esmentats reglaments aprovats per tal
de garantir que la ciutadania en tingui ple coneixement.
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