MOCIÓ PER LA CREACIÓ D'UN PROCÉS PARTICIPATIU QUE MILLORI L'ACTUAL
REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE L'HOSPITALET

Atès que tenim una ciutadania més exigent que reclama més democràcia i més
participació en els diferents àmbits de participació ciutadana.
Atès que les noves tecnologies estan canviant el marc de relació de les
administracions amb la ciutadania.
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 de la ciutat 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 l’Ajuntament de l’Hospitalet va aprovar un Reglament de Participació
Ciutadana l’any 2013
Atès que aquest reglament ha significat un pas per promoure la participació en la
nostra ciutat però que continua sent insuficient.
Atès que moltes entitats, associacions i persones han manifestat la necessitat de
modificar el reglament amb l’objectiu de millorar la participació.
Atès que tots els grups polítics de l’Hospitalet han manifestat d’ençà la primera Junta
de Portaveus celebrada el juny el del 2015 la necessitat de reformar el ROM i el
Reglament de Participació Ciutadana.
Atès que durant aquest any el govern de la Ciutat no ha convocat cap trobada per
posar en marxa els mecanismes necessaris per modificar el ROM i el Reglament de
Participació ciutadana tai com s’havia acordat.
El grup Municipal d’ERC demana al ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet.
1. Que es posi en marxa una comissió formada per entitats, associacions, grups
polítics i experts per tal de promoure un procés de participació que tingui com a
objectiu que en un màxim de 7 mesos es presenti una proposta de nou
Reglament de Participació Ciutadana.
2. Donar trasllat d’aquesta moció al Consell de Ciutat, a totes les entitats de
l'Hospitalet, als consells de districte i a la Federació d’AAVV de l’Hospitalet.

