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MOCIÓ PER LA MODIFICACIÓ DELS REGLAMENTS ORGÀNICS DE PARTICIPACIÓ 

CIUTADANA I DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET. 

 

 

Atès que la ciutadania i la societat civil reclamen cada cop més democràcia i augmentar i 

millorar els canals de participació en la presa de decisions dels governs. 

Atès que l’evolució de la societat de la informació i la irrupció i generalització de noves 

tecnologies ha fet que el nivell de participació en la vida política i social de la ciutadania 

s’hagi incrementat en tots els nivells i àmbits. 

Atès que aquesta nova situació, amb més interès de la societat per la política i la gestió de 

les administracions està començant a modificar els marcs de relació de les administracions 

amb la ciutadania. 

Atès que en juny de 2016 el Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet va aprovar una moció per 

millorar l’actual ROPC (Reglament Orgànic de Participació Ciutadana de l’Hospitalet) de 

2013 amb la voluntat d’obrir encara més les decisions municipals a la participació ciutadana. 

Atès que l’Ajuntament ja va fer els primers passos en la direcció d’implementar més i millors 

formes de participació ciutadana, però que continuen sent insuficients. 

Atès que la societat civil reclama més participació en la planificació, 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 moltes entitats, associacions i persones han manifestat la necessitat de modificar 

el ROP (Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet) amb l’objectiu de millorar 

la participació. 

Atès que el Ple Municipal és el màxim òrgan de representació polític dels ciutadans i 

ciutadanes en el Govern municipal. 

Atès que el Ple Municipal és el marc on més es visualitza públicament l’acció política del 

Govern i de l’oposició. 
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Atès que hem de ser capaços de donar a la ciutadania els instruments necessaris perquè es 

pugui implicar en el disseny de la ciutat com un actor actiu en la formulació de propostes  i 

iniciatives així com en la presa de decisions. 

 

Per tot el que s’ha exposat, el grup d’Esquerra Republicana de l’Ajuntament de l’Hospitalet 

proposa l’adopció dels següents. 

 

ACORDS 

 

Primer.- Presentar en un màxim de 6 mesos una nova proposta de reglament de 

Participació Ciutadana que sigui la culminació del treball iniciat en l’anterior mandat. 

Segon.- Presentar en 6 mesos una proposta de modificació del Reglament orgànic del Ple. 

Tercer.- Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, als Consells de Districte, a la 

FAV de l’Hospitalet i a les AA.VV. de l’Hospitalet. 


