
Moció per incentivar la Participació als Plens de les associacions, 
entitats i col·lectius

El Ple és l'organisme que permet debatre els temes que marquen la vida del municipi entre les 
diferents forces politiques, i marcar el camí per on anirem els ciutadans i ciutadanes  d'una vila. 
Aquests temes han d'arribar al poble, el poble els ha de conèixer. Però,  tant o més important és 
que els temes del poble arribin al Ple. I sabem que moltes vegades no coincideixen amb el que 
les forces polítiques pressuposen. Les inquietuds del carrer són diverses i moltes vegades no 
troben l'oportunitat de ser expressades i debatudes.

La participació ciutadana en les decisions municipals és voluntat de totes les forces polítiques, i 
en aquesta direcció treballem amb el Pla de Participació Ciutadana. Però cal incentivar-la 
expressament perquè no quedi en un text a l'armari. Per molt que nosaltres formalment fem 
possible la participació a partir d'un Pla, de res servirà si no comencem per estimular a les 
entitats, associacions i col·lectius per tal d'utilitzar-lo, de participar activament en la vida política. 

Cal crear una dinàmica on  la participació primer sigui incentivada i més tard flueixi normalment 
perquè el mecanisme ja ha estat interioritzat per tothom. No és un bon propòsit, és una necessitat 
perquè la política arribi a connectar amb qui representem, i no continuïn mirant-nos de lluny.

En línia amb aquesta voluntat, el Grup Socialista proposa convidar, des de la Regidoria de 
Participació Ciutadana,  a les entitats, associacions i col·lectius del Masnou perquè a cada Ple 
facin una demanda o proposta que el plenari debatrà en el següent Ple.  Així,  cada col·lectiu 
tindrà l'oportunitat de pensar en les necessitats de la seva entitat, d'una zona del poble, de 
necessitats concretes d'un grup d'edat, etc.  

Es tracta, en definitiva,  d’ una proposta de participació activa que, a més a més, ens ajudarà a 
pensar més obertament i ser més a prop de les demandes reals de la ciutadania i, sens dubte, 
contribuirà a enriquir la vida pública i política de la ciutat i repercutirà positivament en el be comú.

En base a l’exposa’t, proposem al Ple l’aprovació dels següents acords: 

1. Que la regidoria de Participació Ciutadana estableixi un ordre aleatori per convidar a 
totes les entitats, associacions i col·lectius del municipi  a preparar un tema per dur-lo al 
Ple en forma de proposta.

2. Que l’associació, entitat o col·lectiu exposi i argumenti la seva demanda en el Ple.

3. Que sigui la voluntat de totes les forces politiques  estudiar el tema proposat  i debatre'l 
adequadament en el següent ple.

4. Que les resolucions a les que s'arribin siguin convenientment informades i vetllades per 
la Regidoria de Participació Ciutadana i la resta de forces politiques perquè  es duguin a 
bon terme els acords presos.
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