
24. PLE143/000009/2020-PJP; Proposta Junta de Portaveus; Moció del grup PSC 
per a permetre la participació d'entitats al Ple de la Diputació. (expedient 
2020/3328) 

 
Si be és cert que les funcions principals de la Diputació de Girona es centren en donar 
serveis als ens locals i garantir un conjunt de serveis mínims de competència municipal 
als ciutadans de la nostra demarcació, no és menys cert que s’han fet esforços els últims 
temps per fer arribar el coneixement i reconeixement d’aquesta institució més enllà dels 
consistoris de la nostra demarcació. 
 
Considerem que aquest esforç va en una línia adequada d’apropar la Diputació de 
Girona a la ciutadania a nivell individual i organitzat i que te encara recorregut de millora 
en l’àmbit de la participació ciutadana. 
 
Hem viscut fa poques setmanes com una entitat com DMD va assistir al plenari per la 
presentació d’una moció que ells mateixos havien promogut però que no varen poder ni 
presentar formalment ni intervenir en la sessió plenària. 
 
El pla de mandat d’aquest govern pels anys 2020 a 2023 contempla un primer eix de 
transparència i bon govern on la participació ciutadana hi té un espai a través del 
següent text: “Apropar entre si, escoltar, assistir i ajudar tots els municipis de la 
demarcació atenent les seves necessitats i oferint-los més participació, transparència i 
comunicació. L’objectiu és acostar la Diputació als ajuntaments i a tots els ciutadans”. 
En aquest objectiu doncs que es proposen hi trobem condensats els dos principis que 
fonamenten també aquesta moció: apropar la diputació a la ciutadania i oferir més 
participació. 
 
Entenem que la participació ciutadana és quelcom que ha d’anar més enllà d’un simple 
gest polític o d’un compromís sobre el paper. En aquest àmbit hi ha d’haver una veritable 
cultura participativa que apropi les institucions a la ciutadania. La participació ciutadana, 
per tant, és una eina molt potent que la Diputació hauria de tenir en compte per tal de 
poder implantar i millorar les polítiques públiques que es defensen.  
 
La participació i la implicació de la ciutadania en els afers públics permet aprofundir i 
dignificar la democràcia i en l’àmbit de la Diputació hauria d’esdevenir l’eina que 
possibiliti el creixement i la maduració de la pròpia institució. Per progressar en la qualitat 
democràtica de la Diputació cal permetre la possibilitat d’anar més enllà de delegar la 
responsabilitat als grups presents al plenari, legítimament escollits i representats, i que 
altres entitats i associacions puguin venir a proposar accions per debatre al ple. Cal obrir 
la institució a la participació ciutadana per permetre que la ciutadania pugui participar 
d’un manera més activa i directa.  
 
El funcionament del Ple de la Diputació ve regulat pel Reglament Orgànic de la Diputació 
de Girona. El Reglament Orgànic de la Diputació de Girona, aprovat definitivament en 
sessió plenària el 24 de novembre de 2015, actualment no contempla la possibilitat 
d’intervenció ciutadana en les sessions plenàries. Alguns municipis de comarques 
gironines s’han dotat de nous reglaments o han modificat el ROM per tal de fer possible 
la ciutadania pugui participar en el ple municipal exposant les seves vindicacions.  
 
Proposta que portem al ple de la Diputació de Girona per l’adopció dels següents acords:  
 

1) Crear un grup de treball amb les forces polítiques representades i assistència 
tècnica per elaborar un reglament de transparència, accés a la informació 
pública, sistema de defensa dels drets de ciutadania i participació ciutadana 



abans de finalitzar el mandat en curs, amb l’objectiu de millorar els mecanismes 
de participació de les entitats i la societat civil organitzada. 

 
2) Un cop elaborat aquest reglament, fer-ne tramesa a qui correspongui. 

 


