
 
4 CONSTRUÏM UNA NOVA 
FORMA DE DECIDIR 
Democràcia participativa  
 
A l’hora de dissenyar la nostra pròpia forma de gestionar-nos establim 
tres prioritats clares: prioritat de la despesa social, participació ciuta-
dana i transparència en la gestió. 

Molins de Rei té un gran teixit associatiu (entitats culturals, associacions 
de veïns, etc.) i una gran diversitat de moviments socials que permeten 
posar sobre la taula estudiar noves formes de prendre decisions que 
vagin més enllà del ple municipal. 

Obrir canals de diàleg i decisió amb la ciutadania, els moviments socials 
i els treballadors municipals enriqueix la presa de decisions i enforteix la 
legitimitat de les decisions. 

Les administracions públiques han de ser més democràtiques i funcionar 
sota criteris de més justícia social i transparència. Així doncs, després 
d’establir les prioritats de ingressos i despeses de l’Ajuntament, presen-
tem les mesures referents a la presa de decisions  
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1 Reglament de parti-
cipació ciutadana 
Cal obrir un període de con-
sulta amb la ciutadania i els di-
ferents moviments socials per 
elaborar un reglament de par-
ticipació ciutadana que esta-
bleixi els canals de participa-
ció adients per a cada procés 
participatiu. 

Hem d’evitar que els proces-
sos de participació de la ciuta-
dania en el ple municipal (per 
exemple: presentació de mo-
cions) ho hagin de fer a través 
dels partits polítics que hi for-
men part. Cal regular mecanis-
mes per tal que la ciutadania 
pugui fer arribar propostes al 
ple directament. 

Cal obrir espais de deliberació 
i decisió conjunts entre les di-
ferents regidories (esports, jo-
ventut, cultura, habitatge) i els 
moviments socials i els tècnics 
municipals de cada àmbit.         
2 Consells ciutadans  
Cal promoure des de l’Ajunta-
ment la creació de consells 
ciutadans sobre els diferents 
sectors de la política munici-
pal (educació, gènere, urba-
nisme, cultura, etc.). Els con-
sells han de estar formats per 
ciutadans i ciutadanes interes-
sades en participar-hi, els mo-
viments socials del sector i els 
treballadors municipals impli-
cats. La seva finalitat és cana-
litzar les propostes ciutadanes 
en els processos de planifica-
ció de polítiques municipals. 
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3 Pressupostos parti-
cipatius 
S’elaborarà un reglament per 
tal que l’aprovació dels pres-
supostos quedi vinculada a un 
procés de debat i participació 
ciutadana vinculant.  

Per tal que sigui un procés 
adequat cal que els represen-
tants polítics es comprometin 
a facilitar la informació dis-
ponible sobre els pressupos-
tos, promogui la participació 
de veïns i veïnes fomentant 
l’associacionisme i s’esforci 
en apropar la gestió munici-
pal a la ciutadania.  

Cal apuntar que cap veí ni ve-
ïna sigui quina sigui la seva 
condició de ciutadania se li 
pot negar el dret a participar 
en igualtat de condicions.      

4 Transparència in-
formativa 
Cal establir un rendiment de 
comptes, actes i contractes 
periòdic a la ciutadania i fer 
públiques les comissions in-
formatives. 

5 Audiències periòdi-
ques  
Els representants públics de 
cada àrea de govern  es com-
prometran a informar periòdi-
cament sobre l’estat de la seva 
àrea, les polítiques aplicades i 
el nivell d’assoliment dels ob-
jectius marcats a l’inici de la le-
gislatura.  

6 Participació dels 
treballadors munici-
pals 
Les decisions sobre la gestió 
de les empreses municipals és 
duran a terme conjuntament 
amb els treballadors munici-
pals i la ciutadania.   

Els treballadors municipals 
són en la majoria dels casos 
els que millor coneixen les 
problemàtiques de la gestió 
dels recursos públics. Cal dig-
nificar la seva tasca, no només 
amb salaris dignes sinó escol-
tant les seves recomanacions.  

7 Consultes ciutada-
nes 
S’establiran mecanismes de 
participació directa en aquells 
aspectes que siguin claus per 
la gestió municipal i la confi-
guració urbanística del muni-
cipi. 

És clau obrir espais de decisió 
directa per tal que els veïns i 
veïnes de Molins de Rei puguin 
escollir els punts claus que de-
terminin el model de vila (o de 
barri) que es construeix. 

Obrir processos de participa-
ció de decisió en el conjunt de 
Molins de Rei o en barris espe-
cífics permet que les reformes 
que s’hi facin siguin el més 
consensuades possible i la 
despesa pública que s’hi fa 
conti amb el suport de la ciu-
tadania.  


