
MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE REUS 
(CUP) PER INCLOURE AL ROM EL MECANISME DE L’AUDIÈNC IA PÚBLICA 

 
 

 

 

L’Audiència Pública és un espai d’informació i participació ciutadana, promogut per un 
organisme de l’administració pública, on persones naturals o jurídiques i les organitzacions 
culturals, socials, polítiques i econòmiques, es reuneixen en un acte i un espai públic per a 
intercanviar informació, explicacions, avaluacions i propostes sobre aspectes relacionats 
amb la formulació, execució i avaluació de polítiques i programes a càrrec de la primera 
entitat. 
 
En aquest sentit, l’Audiència Pública té la finalitat de crear un espai ciutadà per a informar, 
explicar, justificar, consultar la seva gestió davant la societat civil, permetent a aquesta, el 
seguiment i avaluació dels seus compromisos, plans i programes de les polítiques públiques. 
 
Atès que l’Audiència Pública és un mecanisme d’informació i participació ciutadana que ja es 
desenvolupa en ciutats del nostre país com Badalona, Barcelona, Faura, Figueres, Gandia, 
Girona, Lleida, Mataró, Palma, Sagunt, Santa Coloma de Gramanet, Vilafranca del Penedès, 
Vilanova i la Geltrú..., 
 
Atès que l’actual Llei reguladora de les bases de règim local, estableix en l’article 18 apartat 
b, que són drets i deures dels i les ciutadanes “participar en la gestió municipal d’acord amb 
el que disposen les lleis i, si cal, quan la col·laboració amb caràcter voluntari dels veïns sigui 
interessada pels òrgans de govern i administració municipal”,  i estableix en l’article 69 
paràgraf 1r, que “les corporacions locals facilitaran la més àmplia informació sobre llur 
activitat i la participació de tota la ciutadania en la vida local” i següents, 
 
Atès que la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, regula en l’article 155 la publicitat 
de les actuacions locals. 
 
Atès que en motiu de la conferència del senyor alcalde Carles Pellicer i Punyed, el passat 19 
de desembre de 2011 al Círcol de Reus, el públic assistent fou superior a l’aforament de la 
sala, demostrant així el gran interès de la ciutadania per als principals temes que afecten a 
la ciutat de Reus. 
 
Atès que l’actual Reglament de Participació –que cal recordar que mai s’ha arribat a 
desenvolupar i que va ser aprovat l’any 1986- tampoc contempla el mecanisme de 
l’Audiència Pública, però que en el seu títol VI “Informació municipal com a principi de la 
participació del poble”, estableix que “L’Ajuntament donarà una informació precisa i clara, a 
l’abast de tothom, de tot el conjunt d’activitats de la vida municipal”, i en l’article 25 paràgraf 
a, estableix que són drets de tots els ciutadans i ciutadanes “rebre informació àmplia, 
puntual i objectiva sobre els assumptes municipals”. 
 
Atès que l’actual Reglament Orgànic de l’Ajuntament de Reus no contempla en cap dels 
seus capítols aquest mecanisme d’informació i participació ciutadana, 
 
 
 
 
 
 
 



Per tot això, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular demana al Ple de 
l’Ajuntament de Reus l’adopció dels següents ACORDS: 
 
 

1.- Impulsar la modificació del Reglament Orgànic de l’Ajuntament de Reus per 
incloure-hi el mecanisme d’informació i participació ciutadana de l’Audiència Pública. 
 
2.- Crear una comissió redactora per a elaborar una proposta de reglament de 
l’Audiència Pública que compti amb la participació de tots els grups municipals. 
 
3.- Portar a debat i votació com a moció de l’alcaldia la proposta de reglament de 
l’Audiència Pública perquè sigui ratificada i inclosa al Reglament Orgànic de 
l’Ajuntament de Reus. 
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