
 

MOCIÓ PRESENTADA PER LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR PER UNS PLENS 
MUNICIPALS PARTICIPATIUS A MANLLEU  
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

Des de la Candidatura d'Unitat Popular de Manlleu entenem la participació no només com un dret, 
sinó com un factor imprescindible de l’organització municipal. Considerem que una política que 
afavoreixi realment la participació ha de tenir en compte tant l’organització municipal com el teixit 
social. 

D’una banda, les polítiques de participació han de travessar tota l’organització municipal i han 
d’impregnar tant el personal al servei de la Corporació com els polítics en el govern i a l’oposició. 
Tots i totes, amb major o menor grau, tenim la responsabilitat directa de fer possible aquesta 
organització participada, atenta a les iniciatives i suggeriments ciutadans.  

És un deure dels representants municipals vetllar per la implicació i participació de la ciutadania en 
la gestió dels afers públics, i garantir que les decisions i les línies d’acció municipal s’adiguin a la 
voluntat ciutadana, a través dels instruments necessaris i adequats en cada moment, a fi d’evitar 
la desafecció política, l’allunyament entre ciutadania i administració i la poca implicació en els 
afers públics. 
 
L’altre element necessari és un teixit social actiu i eficaç, una ciutadania que no es limita a exercir 
el seu dret de participació en els interessos col·lectius de manera indirecta, mitjançant els 
representants escollits democràticament, sinó que en pren part activa en la gestió dels interessos 
de la seva ciutat, des d’òptiques diferents. La ciutat necessita de la iniciativa dels seus ciutadans i 
ciutadanes; la ciutat, per estar viva, no pot limitar-se a aquells projectes que neixen de la voluntat i 
capacitat dels òrgans de direcció política o tècnica. Cal sentir la veu de les persones que hi viuen, 
cal permetre la seva intervenció en la millora de les polítiques sectorials o territorials i cal facilitar 
les eines.  

Amplis sectors de la ciutat han demostrat la seva predisposició i voluntat de participació política, i 
són moltes les persones que estan implicades en la vida associativa manlleuenca. 
 
Les eines de les quals disposa actualment l’Ajuntament de Manlleu per a aquesta funció, com ara 
les que estableix el Reglament Orgànic Municipal (ROM), s’han de replantejar, adaptar i difondre 
adequadament per tal que esdevinguin eficaces i es consolidin com a vies per a fomentar la 
participació ciutadana.  

Atès que fa més de 4 anys que proposem, de manera reiterada, la introducció de mecanismes de 
participació als Plens municipals de Manlleu sense que s’acabin portant a terme i que considerem 
aquestes propostes necessàries per afavorir la participació real de la ciutadania en les qüestions 
municipals. 
 
Des de la Candidatura d'Unitat Popular de Manlleu proposem al Ple de l’Ajuntament de Manlleu 
l’adopció del següents,



ACORDS:
 
1. Crear una comissió de treball amb representació dels diferents partits polítics del consistori per 
tal de treballar i consensuar la modificació de l’actual Reglament Orgànic Municipal per tal 
d’introduir-hi mecanismes de participació, fent-ho de tal manera que no impliquin un entorpiment 
del normal funcionament del Ple, en la línia de permetre a les entitats, al teixit associatiu i a la 
població: 
 

a. Intervenir en els Plens municipals en aquells punts que figurin en l’ordre del dia en els 
que es vegin implicats o tinguin alguna relació, prèvia sol·licitud corresponent. 
 

b. Permetre als col·lectius de Manlleu presentar i defensar propostes de mocions al Ple 
municipal, prèvia sol·licitud corresponent, per tal que la moció figuri en l’ordre del dia. 
 

c. Participar en el torn de precs i preguntes, prèvia sol·licitud corresponent. 
 
2. Fer efectiva abans de finalitzar l’any 2016 la modificació del Reglament Orgànic Municipal que 
permeti Plens participatius a Manlleu. 
 
3. Difondre a la població aquestes modificacions i promoure d’una forma activa la participació del 
teixit associatiu i de la població als Plens municipals de Manlleu. 


