Proposta ponència
Congrès ordinari PSA ‐ 16 de maig del 2015

“Per a una participació ciutadana”
Susanna Vela Palomares

La participació ciutadana és una peça essencial del sistema democràtic; un eix d'unió
entre l'acció de govern i les necessitats de la ciutadania que comporta la millora dels
serveis i de la qualitat de vida de les persones, afavorint el diàleg i el consens. Des del
PS apostem per una ciutadania activa, implicada i protagonista de la política.
Per fer‐ho és bàsic el reconeixement del dret de la ciutadania a intervenir ‐directament
o mitjançant les associacions‐ en la gestió dels afers públics. La participació s’ha
d’estendre a totes les persones residents majors de 16 i cal continuar facilitant la
participació dels més joves, a través del ja existent Consell dels Infants.
Per fer efectiva la participació ciutadana, és necessari establir i portar a terme
processos de participació que afavoreixin la implicació de les entitats socials i de la
ciutadania i establir els diferents òrgans, processos i mecanismes de participació, que
s’han d’aplicar en funció de cada circumstància concreta, i, així poder reflectir la
pluralitat de realitats i sensibilitats que conformen la comunitat local.
Una condició per a que es doni aquesta participació és l’accés a la informació i el
coneixement de les dades de la gestió comunal. Per fer efectiu aquest principi de
transparència, els comuns hauran de definir un conjunt d’indicadors d’activitat, costos,
eficàcia, eficiència i qualitat, els valors dels quals han de ser publicats anualment. Els
ciutadans i les ciutadanes tenen dret a ser informats de les activitats comunals, a
accedir als arxius públics i a utilitzar tots els mitjans d’informació general que els
comuns estableixin mitjançant l’ús de qualsevol de les tecnologies al servei de la
comunicació i la informació, en els termes i condicions que determinin les normes
sobre la matèria1.
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Per assegurar aquesta participació, els comuns han d’impulsar l’ús de metodologies
participatives, promoure les tecnologies de la informació més adients i, molt
especialment, garantir l’existència de canals de participació suficients, oberts i flexibles
per fer possible la bona interlocució amb el govern comunal.
Proposta d’acord per ser aprovada al Congrés ordinari de 16 de maig del 2015:
1. Promoure la subscripció la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets
Humans a la Ciutat (Saint‐Denis, 2000) en la major part del seu
articulat.
2. Elaborar un Pla Estratègic de Participació Ciutadana, una eina, resultat
d'un procés de reflexió i de participació, que ha de servir per establir les
pautes i directrius per al foment de la participació, amb la voluntat de
aconseguir una administració de qualitat que busqui la implicació de la
ciutadania en els assumptes i les decisions que els afectin.
3. Vetllar perquè els principals plans i programes de la parròquia es facin
contemplant un procés de participació ciutadana com són: l’aprovació
del pressupost, els plans d’actuació comunal, d’ordenació urbanística,
els estratègics, els de joventut, de gent gran, de serveis socials...
4. Redactar una Carta de serveis que contempli els deures, drets i
responsabilitats de la ciutadania, recollint els estàndards mínims de
qualitat del servei, els indicadors i els instruments per a mesurar‐la així
com el règim econòmic aplicable i la forma d'avaluació.
5. Crear un òrgan estable de participació: el Consell de parròquia/Consell
de participació social i garantir‐ne la independència, representativitat i
vinculació a la presa de decisions. Un òrgan de participació, de consulta i
emissió d’informes que debatrà i valorarà les grans línies estratègiques i
els afers principals.

Escaldes‐Engordany, 30 d’abril del 2015
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