
                                                                                                                                                       
                              

 

 

 

MOCIÓ PER LA CREACIÓ D'UN REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
Atès que tenim una ciutadania més exigent que reclama més democràcia i més presència en els diferents àmbits 
de participació ciutadana. 
 
Atès que els principals elements de canvi social i polític ens obliguen a repensar la participació ciutadana. 
 
Atès que la ciutadania reclama més participació en el disseny, desenvolupament, execució i seguiment de les 
diferents actuacions municipals. 
 
Atès que la participació ha de ser un dels motors en les relacions entre l'Ajuntament i la ciutadania. 
 
Atès que hem de ser capaços de donar a la ciutadania els instruments necessaris perquè es pugui implicar en el 
disseny del poble com un actor actiu en la formulació de propostes i iniciatives així com en la presa de decisions. 
 
Atès que cal promoure una participació ciutadana amb incidència real i que empoderi als veïns i veïnes. 
 
Atès que les noves tecnologies estan canviant el marc de relació de les administracions amb la ciutadania. 
 
Atès que moltes entitats, associacions i persones ens han manifestat la necessitat de crear aquest reglament amb 
l'objectiu de millorar la participació ciutadana. 
 
Atès que l'Ajuntament de Pallejà té encara pendent la creació d'un ROM que tractés aquest reglament de 
Participació Ciutadana. 
 
Els grups municipals ESQUERRA REPUBLICANA de CATALUNYA, ENTESA PER PALLEJÀ, PARTIT dels SOCIALISTES de 
CATALUNYA, PARTIT pel DESENVOLUPAMENT de FONTPINEDA i CONVERGÈNCIA i UNIÓ a petició de la plataforma 
ANEM A MIL proposen l'adopció dels següents acords: 
 
1. Que es posi en marxa una comissió formada per tots els grups polítics i tècnics de l'Ajuntament per tal de 
promoure un procés per la creació del Reglament de participació Ciutadana. 
2. Que aquesta comissió un cop formada i en una fase avançada de treball, convidi a diferents associacions, 
entitats i col·lectius del poble, perquè col·laborin en la proposta del Reglament de Participació Ciutadana. 
3. Que un cop la comissió doni per validada la proposta, l'equip de govern porti a sessió plenària l'aprovació del 
Reglament. 
4. Que un cop aprovat el Reglament de Participació Ciutadana en sessió plenària, l'Ajuntament faci la difusió 
necessària per què tots els Pallejanencs i Pallejanenques coneguin el reglament. 
 
No obstant això, el Ple acordarà el que estimi més adient. 
 
Pallejà, 21 de juliol de 2016


