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Trasllat d’Acord de Ple
Sessió: 14/2019
Data: 17 de desembre de 2019
Núm. Ordre.: 12
Assumpte: Pla de participació ciutadana 

Us notifiquem que el Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 17 de desembre de 2019, va adoptar 
l’acord que es transcriu a continuació:

“Les noves tecnologies, els nous models culturals, la revisió del sistema de valors de 
la societat, la rapidesa dels mitjans de comunicació i de transport han canviat la 
manera en com els ciutadans vivim en democràcia. La ciutadania reclama cada cop 
més participació en les decisions públiques i més transparència en tot allò que es 
realitza a l’Ajuntament i a l’Administració, més enllà de poder votar cada quatre anys. 
La participació real de la ciutadania és un element indissociable de la democràcia i, 
especialment, de la democràcia municipal. L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
entén que perquè es produeixi una veritable participació de la ciutadania en la 
configuració de la ciutat calen processos participatius que es fonamentin en una bona 
informació, en un debat argumentat i en la pressa de decisions consensuades que es 
concretin en accions. A participar s’hi aprèn i en aquest sentit cal que Vilafranca del 
Penedès es doti d’un Pla de Participació Ciutadana transversal que estimuli i fomenti 
la participació ciutadana, tant de forma directe i individual, com indirecte i col·lectiva 
a través dels Consells Municipals. 
La mateixa llei que determina quins són els òrgans de govern i de gestió de les 
corporacions locals, també planteja la necessitat d’arbitrar mecanismes de 
participació de la ciutadania i de transparència en la gestió municipal. L’experiència 
municipal ha permès arbitrar i consagrar alguns instruments de participació, com els 
consells sectorials, les audiències públiques o fins les consultes municipals. Els darrers 
20 anys, però, han posat de manifest que calia cercar noves fórmules de participació 
per evitar el distanciament entre la ciutadania i el govern municipal. 
Per garantir la participació de tota la ciutadania l’Ajuntament ha de dotar-se d’un Pla 
de Participació Ciutadana sòlid i que ofereix les garanties legals i d’ús necessàries. Per 
exemple, apostant per un sistema dual de participació que permeti l’exercici 
democràtic tant per via telemàtica com per via presencial. El Pla de Participació 
Ciutadana ens hauria d’obrir noves vies de participació més enllà de la votació i que 
també seguissin aquesta dinàmica dual, telemàtica i presencial, on es poguessin fer 
consultes obertes als representants al Ple, debats ciutadans i assemblees, on es 
portessin a debat i a consulta aquells temes que ens preocupen a la ciutadania. 
Finalment, també hauria de ser una de les vies de promoció de la participació, 
d’informació sobre els afers públics de debat.

Vilafranca del Penedès té un llarg camí per recórrer per garantir la participació de la 
ciutadania en els afers municipals, tant pel que fa a l’amplitud temàtica d’aquesta 
participació, com pel que fa a al nombre i a la pluralitat dels participants i, sobretot, 
en el nivell de compromís del govern amb els resultats d’aquesta participació. 
Considerem que un procés d’aproximació al que s’anomena pressupost municipal 
participatiu és un dels instruments que fins ara està contribuint més a recuperar una 
democràcia massa limitada. Avui son molts els Ajuntaments penedesencs (Santa 
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Margarida i els Monjos, Olèrdola, Olesa de Bonesvalls, Pacs del Penedès, Sant Sadurní 
d’Anoia, Sant Pere de Ribes, l’Arboç, Bellvei, Calafell, la Bisbal del Penedès, Cubelles, 
Vilanova i la Geltrú, ...) i catalans que disposen ja de Reglaments de Pressupostos 
Participatius i que permeten a la ciutadania de participar activament en l’elaboració 
dels pressupostos determinant una part de les inversions a realitzar. De fet, a 
Vilafranca del Penedès es van implementar mitjançant una moció aprovada per 
unanimitat l’any 2008 per fer-se efectius els anys 2009 i 2010, però després 
l’experiència no va continuar.
Elaborar una part dels pressupostos a partir de les preferències manifestades pels 
veïns i veïnes, els quals decideixen directament, constitueix una eina fonamental per 
democratitzar i controlar les decisions municipals. Però també és una eina essencial 
per capacitar la ciutadania per a una participació responsable en els afers públics de 
la ciutat i pel seu apoderament. Per això, d’ençà de la Conferència de les Nacions 
Unides “Habitat II” (1996), l’ONU recomana els pressupostos participatius com una 
bona pràctica de governança. Es tracta de començar a caminar amb un Pla de 
Participació Ciutadana implementat l’any 2020 i que faci possible, entre d’altres 
avenços democràtics, un Reglament de Pressupostos Participatius que permeti 
elaborar de forma participada per la ciutadania els pressupostos per l’any 2021.
Vilafranca del Penedès s’haurà de dotar d’un Reglament de Pressupostos Participatius 
a partir dels principis bàsics de promoure la justícia social, la tolerància, la distribució 
de recursos, la transversalitat, la imparcialitat i la màxima transparència; aprofundir i 
fer pedagogia de la democràcia participativa i de la responsabilitat de la gestió dels 
recursos municipals; detectar i prioritzar les necessitats de la ciutadania; donar 
protagonisme a la ciutadania i al teixit social en la gestió del pressupost municipal; 
generar capital social i implicació de la ciutadania, així com, respecte per allò acorda. 
El Reglament de Pressupostos Participatius ha de contemplar diverses fases: una fase 
informativa i de sensibilització, en la que s’ha de cridar la ciutadania a participar i s’ha 
de posar a l’abast de tothom els conceptes bàsics del pressupost; una fase 
propositiva, en la que s’hauria de recollir a través de diversos mitjans (web, bústies, 
sessions públiques ...) les propostes de la ciutadania sobre els temes objecte 
d’elaboració participativa; i una tercera fase de presa de decisions, en la que cal 
valorar, harmonitzar i votar les propostes. Alhora, ha de determinar quins àmbits 
pressupostaris seran objecte del procés participatiu i quins conceptes hauran de 
quedar al marge de la presa de decisions participativa (personal, despeses 
obligatòries ja compromeses, etc.). També ha de definir els instruments informatius i 
participatius que s’hauran d’arbitrar per fer possible el procés (dossiers informatius, 
plataforma digital interactiva, sessions informatives i propositives, formes 
d’aprovació, instruments d’harmonització, etc.). 
L’elaboració d’un Pla de Participació Ciutadana i d’un Reglament de Pressupostos 
Participatius esdevindran eines essencials per fer un salt democràtic en la gestió 
municipal, iniciant un procés d’apoderament de la ciutadania, plantejant respostes 
proporcionades a les diverses necessitats reals de la majoria de les persones i de la 
ciutat, i afavorint la construcció col·lectiva d’una ciutat que posi a les persones al 
centre.
Per totes aquestes consideracions, el Ple municipal de Vilafranca del Penedès pren els  
següents acords:
Primer.- (Sense contingut)
Segon.- (Sense contingut)
Tercer.- (Sense contingut)
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Quart.- El Reglament de Pressupostos Participatius inclourà una calendarització de les 
diverses fases: la de sensibilització i d’informació, la de presentació de propostes, la 
de validació de les propostes i la de valoració i votació de les propostes presentades.
Cinquè.- (Sense contingut)
Sisè.- (Sense contingut)
Setè.- (Sense contingut)
Vuitè.- Informar a les entitats de la vila i a la ciutadania d’aquest acord.”

La qual cosa us comunico perquè en tingueu coneixement i als efectes corresponents.
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Eduard Marcó i Alberti

El secretari,
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