
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

PER FER EL  PROGRAMA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL OBERT, 
PARTICIPATIU I TRANSPARENT.

XAVIER MATILLA AYALA, portaveu del Grup Municipal de Terrassa en Comú,
d’acord amb allò que estableixen els articles 57.4 i 73 del Reglament Orgànic
Municipal  de  l’Ajuntament  de  Terrassa,  presenta  la  següent  proposta  de
resolució al Ple d’aquesta Corporació:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Vivim en una situació de profunda desafecció política i desconfiança envers les
institucions polítiques del nostre país. Segons el CIS del mes d'octubre de 2015
el 70,4% de la població espanyola creu que la situació política actual és dolenta
o  molt  dolenta.  Als  darrers  anys  s'ha  posat  de  manifest  el  creixent
descontentament  respecte  a  la  situació  política  d'aquest  país,  a  través  de
nombroses mobilitzacions que han vingut  a reivindicar un paper actiu  de la
ciutadania en la presa de decisions de les qüestions comunes, o el que es pot
dir en definitiva, més democràcia.

A la ciutat de Terrassa la situació té avui molts dèficits. La participació en les
eleccions municipals de 2011 va ser del 48,5% i, encara que en les darreres
eleccions municipals aquesta participació pugés fins al 54,5%, el que indica és
que només 5 de cada 10 habitants majors d'edat i amb dret a vot han decidit la
composició de l'actual consistori. 

Obrir processos participatius on la ciutadania sigui la protagonista hauria de ser
la prioritat de qualsevol govern municipal, processos de caràcter vinculant que
permetin anar generant una cultura de la participació democràtica que incentivi
la ciutadania a prendre part activa de les qüestions que l'afecten més de prop.

El Programa d'Actuació Municipal és una eina que permet definir les principals
línies estratègiques, els objectius, les mesures i les accions que es duran a
terme al llarg d'un any o de mandat, per tant una eina de planificació política del
govern de la ciutat.

Atesa  la  importància  del  Programa  d'Actuació  Municipal,  es  presenta  la
necessitat d'obrir el procés d'elaboració del PAM a la ciutadania de Terrassa,
així com a les organitzacions de la societat civil de la ciutat. En aquesta direcció
hi ha diverses experiències de processos participatius vinculats a l'elaboració
del PAM, com és el cas de Barcelona, on s'ha elaborat una proposta de procés
participatiu que garanteix una participació oberta a la ciutadania i transparent,
amb  desenes  de  trobades  presencials  per  eixos  i  per  barris,  i  amb  una
plataforma digital  a través de la qual  elaborar i  incorporar noves propostes,
generant un complet ecosistema de diàleg, deliberació ciutadana, priorització
de propostes  i,  en  definitiva,  de construcció  col·lectiva del  PAM per  aquest
mandat.

Atès que ni l'actual reglament de participació ciutadana ni l'esborrany del nou
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reglament de participació, aturat des de fa mesos, no contemplen accions de
participació en el PAM ni en matèria de pressupostos, i la necessitat de tenir
una  normativa  clara  i  un  compromís  polític  amb  la  participació  ciutadana.

Atès  que  el  compromís  de  l'actual  govern,  com  així  ho  ha  expressat  en
ocasions anteriors en relació al  pla de mandat, de "facilitar en un entorn de
govern  obert  i  transparent,  el  rendiment  de  comptes  davant  la  ciutadania".

Atès  que  la  voluntat  de  l'actual  consistori,  tal  com  ha  estat  manifestat
públicament,  és  que  el  Pla  de  Mandat  sigui  aprovat  juntament  amb  els
Pressupostos abans que acabi l'any en curs.

Atès que hi ha una voluntat manifesta de l'actual govern de redactar anualment
PAM's que permetin fer el  seguiment dels resultats assolits,  avaluar el  grau
d’execució i  determinar les possibles propostes de millora o de revisió dels
objectius plantejats al llarg del mandat.

Atès  que  fins  a  la  data  de  presentació  d'aquesta  proposta  de  resolució,  el
procés d'elaboració del Pla de Mandat per l'actual govern de coalició s'ha dut a
terme a porta tancada, sense informar a la ciutadania de Terrassa ni del procés,
ni de la metodologia seguida, ni dels continguts que s'hi pensen incloure, ni de
si  hi  ha  alguna  voluntat  d'obrir  a  la  participació  ciutadana  una  qüestió  tan
fonamental  com  és  el  Pla  de  Mandat  i  els  Plans  d'Actuació  Municipal.

És per tot això que proposem al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents:

ACORDS

Primer.  Obrir  un  procés  participatiu  per  l'elaboració  del  Programa  d'Acció
Municipal amb els següents criteris: 

a) Que la ciutadania pugui plantejar nous objectius, mesures i actuacions
concretes tant en l'àmbit de ciutat com a escala de districtes.

b) Que existeixin espais de debat i de discussió sobre l’estratègia operativa
i de gestió, així com les actuacions concretes a desenvolupar. 

c) Que tot el procés sigui transparent, obert a tota la ciutadania de Terrassa
i documentat públicament a Internet.

d) Que  s'estableixi  un  mecanisme  de  seguiment  de  cadascuna  de  les
propostes  ciutadanes  que  permeti  saber  si  les  propostes  han  estat
contemplades,  modificades  o  desestimades  en  el  Programa  d'Acció
Municipal final. 

e) Que s'estableixi un sistema de priorització de propostes ciutadanes i el
govern de la ciutat es comprometi a acceptar les propostes ciutadanes
amb més suport.
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Segon.  Que cada PAM anual vagi acompanyat d'un procés de pressupostos
participatius, de tal  manera que les actuacions definides en el  programa de
manera  participativa  vagin  acompanyades  de  partides  pressupostàries
específiques també elaborades de manera participativa. 

Tercer.  Elaborar,  amb  tots  els  grups  municipals  el  disseny i  les  bases  del
procés participatiu per l’elaboració del Programa d’Acció Municipal i el procés
de  pressupostos  participatius  durant  el  primer  trimestre  del  2016  per  tal
d’iniciar-los al segon trimestre. 

Quart.  Creació  d'una  comissió  de  seguiment  del  procés  participatiu  dels
Programes d'Actuació Municipal Anuals.

Xavier Matilla Ayala
Portaveu del GM TeC

Terrassa 21 de desembre de 2015
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