
1 Pla Municipal de Participació 
Creiem imprescindible conèixer, organitzar, planificar i impulsar la participació al
municipi paral!lelament a la revisió del Reglament de Participació. Proposem
l’elaboració d’un pla que en defineixi els objectius, vetlli pel compliment i pel bon
funcionament dels processos participatius i en faci un seguiment acurat.

2 Consells més oberts
Volem un Consell Municipal de Participació més obert a la ciutadania, on el
vicepresident no sigui un regidor i hi participin ciutadans voluntaris a partir de 16 anys,
representants de moviments socials, plataformes i representants dels centres educatius
majors de 16 anys.
Proposem que en la composició dels Consells Sectorials el conjunt de càrrecs electes
no superi el 50 %, amb un representant de cada grup polític, no necessàriament regidor, i
que hi hagi almenys un representant de cadascuna de les entitats i moviments socials del
sector.

3 Plens accessibles
Proposem que el ciutadà, els representants del pobles del municipi i les entitats puguin
introduir punts a l’ordre del dia del Ple sense necessitat de recollir firmes. Que tinguin
dret a rèplica, a part dels 5 minuts expositius.
Fem que els procediments per la participació no siguin impediments i que totes les
propostes ciutadanes siguin escoltades i debatudes en un espai públic institucional.

4 Pressupostos participatius 
Els ciutadans han de poder decidir el destí d’una part de les partides pressupostàries
municipals. Proposem que s’inclogui aquesta possibilitat explícitament en un dels punts
del nou reglament.

5 Protagonisme de les entitats 
Proposem que la iniciativa de les entitats sigui suficient per crear Consells Sectorials. 
Cal incentivar i valorar els projectes amb esperit autogestionari i independent, que
promoguin els valors d’una ciutadania lliure, crítica i autònoma, i que tinguin un retorn
social.

6 Més Audiències Públiques 
Demanem la realització d’una Audiència Pública, com a mínim un cop l’any, per a la
presentació del programa d’actuació anual de l’equip de govern, dels pressupostos i les
ordenances municipals i que aquesta es faci almenys 15 dies abans del Ple corresponent.


