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PRESENTACIÓ MOCIO ALTERNATIVA 
 

 

Moció alternativa presentada pel Grup municipal del Partit dels Socialistes 
de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP), amb registre d’entrada 6339. 
... 

 
Des de l’any 2005 aquest Ajuntament ha impulsat accions encaminades a fomentar la 
transparència, el coneixement de la gestió municipal, la participació i 
corresponsabilitat ciutadana, per aconseguir una major implicació de la ciutadania en 
la governança de la ciutat. 

 

Així, només cal fer una petita revisió per trobar diferents iniciatives que s’han dut a 
terme en els últims anys. Durant uns anys es van destinar 90.000 euros anuals a 
iniciatives ciutadanes, s’han impulsat i desenvolupat diferents acords “Millores de 
Governança” on es recollia, entre d’altres propostes, la creació de la figura del Síndic 
de Greuges de Cornellà, o l’impuls del Consell de Ciutat, o la plataforma Cornellà 
Opina que fa uns mesos ha entrat en funcionament. Els diferents acords recollien tota 
una bateria de propostes per ampliar el seguiment i control de la Governança 
Municipal. Aquest nous espais de diàleg i de consens ciutadà, que ja són una realitat, 
han deixat marcada la nostra voluntat per tal de fer una Cornellà més implicada en la 
gestió municipal. 

 

També s’han obert nous canals amb la ciutadania recentment com l’A Prop Teu que 
ha permès codissenyar amb els veïns i veïnes diferents propostes per a l’espai públic, i 
de manera consensuada s’han creat 580 microprojectes. 

 
La transparència és, avui dia, un component essencial d’un sistema democràtic i 
contribueix a una millor rendició de comptes per part dels governants als ciutadans. 
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Per això ja fa uns anys que vam posar en funcionament l’Open Data, la plataforma 
digital de Govern Obert Cornellà, i darrerament l’Oficina de Transparència Municipal. 

 

Però tot i això, creiem que cal continuar ampliant mirades en aquest sentit, perquè 
encara queda molt de camí per recórrer amb noves propostes, vertebrant amb noves 
mesures la nostra acció pública en aquest àmbit del compromís ciutadà envers al 
funcionament de la seva administració més propera. Amb aquesta finalitat al març  
del 2015 es va aprovar a la Junta de Govern Local l’estudi de noves propostes de 
mesures de Governança, encaminades a ampliar i incentivar la intervenció i 
participació de la ciutadania en la millora de la corresponsabilitat en la gestió pública. 

 
En aquest mandat, fruit de les reflexions compartides amb tècnics municipals, entitats 
ciutadanes i ciutadania en general, es té previst: desenvolupar el projecte Construint 
Consensos, generant un sistema de participació ciutadana sobre els temes de 
redisseny i millora de l’espai públic, per tal d’incorporar-lo en el procés d’elaboració 
dels projectes, amb la finalitat de la recerca del consens amb tots els agents implicats 
en la intervenció. També desenvolupar una proposta relacionada amb la confecció del 
Pla d’Actuació Municipal per tal de poder recollir i incorporar propostes públiques en 
la seva fase d’elaboració. Crear un projecte de participació en l’elaboració del 
pressupost municipal, que posi a consideració de la ciutadania una part del  
pressupost d’inversions, referent a un conjunt d’actuacions a desenvolupar en el 
territori, per tal poder prioritzar i executar els projectes que disposin de més suport 
popular. I finalment, elaborar una proposta per crear tallers de  ciutadania 
encaminats al coneixement de la funció pública, de les competències, del seu 
funcionament, per tal de facilitar la seva participació en l’activitat de participació, 
col·laboració i corresponsabilitat amb l’administració. 

 
Per tal de desenvolupar el projecte de participació en l’elaboració del pressupost 
municipal que posi a consideració de la ciutadania una part del pressupost 
d’inversions, entre els mecanismes que s’utilitzaran per aquest procés, considerem 
que en una primera fase no s’ha de tenir en compte el nivell de representativitat o 
suport de les propostes recollides fetes per tota la ciutadania major de 16 anys i per 
tant es tindran en compte totes les propostes que seran analitzades i s’avaluaran 
tècnicament. Posteriorment, en una segona fase de votació dels diferents projectes 
relacionats i posats en consideració, caldrà establir els nivells necessaris de 
representativitat i suport de la ciutadania en l’elecció dels diferents projectes. 

 
Per tot això exposat, el PSC presenta al Ple l’adopció dels següents: 

 
ACORDS 

 

Primer.- Ampliar la comissió tècnica de treball de les noves mesures de governança, 
amb la incorporació de representats dels diferents grups municipals, i amb 
representants tant del Consell de Ciutat com dels diferents consells sectorials de 
participació. 



 

 
 

 

Segon.- Concretar el desenvolupament de l’acord de millores de governança aprovat 
en Junta de Govern Local en una proposta d’actuació en la primera sessió d’aquest 
òrgan en el mes d’abril. 

 

Tercer.- Presentar a la segona quinzena d’abril, la proposta d’actuació per 
desenvolupar el projecte de participació en l’elaboració del pressupost municipal que 
posi a consideració de la ciutadania una part del pressupost d’inversions. 

 
Quart.- Obrir un procés de recollida de propostes per part de la ciutadania, 
relacionades amb les ordenances fiscals entre els mesos de juny i juliol, per analitzar- 
les de cara als pressupostos i ordenances del 2017. 

... 


