La FAV Terrassa elabora les primeres propostes d'esmena al
Reglament de Participació Ciutadana (RPC)

La FAVT, conscient de la transcendència que té el RPC en la millora i
aprofundiment democràtic de la nostra ciutat, ha començat a treballar l'actual
text amb la finalitat de presentar un conjunt de propostes fruit del debat intern.
No obstant la FAVT es planteja obrir aquest procés de reflexió i debat
convocant assemblees obertes en el qual puguin ser presentar aquestes
propostes i escoltar la d'altres entitats o la d'aquells veïns i veïnes que vulguin
participar.
Est és el primer document elaborat per la FAVT:
INTRODUCCIÓ
La FAVT considera el RPC com una eina al servei dels ciutadans i de
l’administració per tal d’ajudar i facilitar les relacions i interactuacions. Com a
eina ha de ser eficient i eficaç, per aquesta raó recolzarem un text senzill, que
no sigui reglamentista sinó que ha de poder desenvolupar-se amb la pràctica,
l’ús i la realitat, sent únicament imprescindible dos coses: la voluntat política i la
responsabilitat social.
Com a FAVT vetllarem per a que la voluntat política sigui més ferma i des de la
responsabilitat social impulsarem la participació interna al si de la federació i de
les associacions que la formen, a l’hora que, des de els òrgans de participació
defensarem actituds proactives.

CONSELLS DE DISTRICTE
La FAVT aposta per avançar cap a un model de ciutat més descentralitzada
fent dels Districtes ens de consulta, participació i de presa de decisions. No
parlem de crear sis nous petits ajuntaments sinó de delegar al territori algunes
decisions que, objectivament, ja haurien de ser gestionades des de la
proximitat.
Així reclamem noves competències i funcions pels Consells de Districte fruit de
l’acord polític del Ple de l’ajuntament. (podríem fer una petita relació de
propostes)

A l’hora que reclamem aquesta delegació cap al territori, també demanem més
capacitat d’interlocució amb l’ajuntament creant mecanismes àgils per portar al
Ple aquells temes, debats, acords que els CD considerin per majoria. Això
significarà la modificació dels articles del reglament que fan referència a les
intervencions al Ple ja que serà el CD qui decideixi quina persona fa de
portaveu per aquella ocasió.
La FAVT aposta per la creació de la figura de la Vicepresidència Associativa
per tal de reconèixer el paper de les nostres entitats i per donar a la direcció del
Districte una veu social.
Així el Ple del CD tindrà una presidència, una vicepresidència associativa, un
representant per cada AAVV, etc... Des de la FAVT considerem que el Ple del
CD no hauria de tenir representants de partits polítics ja que aquests ja tenen
els seus espais propis com són el Ple i les Comissions de l’ajuntament, no
obstant, deixem la decisió final en mans de la Comissió de Participació.
Si que incorporem a aquest Ple la participació de la ciutadania a títol individual.
Per fer-ho proposem utilitzar el sistema de la ciutat de Barcelona, obrir un
registre voluntari de persones que desitgin participar i fer una tria aleatòria. En
concret parlem de 5 o 7 persones, segons el nombre inscrites a l’esmentat
registre.
Els CD hauran d’elaborar memòries anuals amb alguns indicadors de valoració
com: assistència dels seus membres; nombre de reunions; propostes
presentades, debatudes i lliurades a l’ajuntament; pressupost executat, etc.
Aquest nou CD no pot tenir la mateixa dinàmica de reunions que l’anterior per
les seves noves funcions, per aquest motiu es reunirà un mínim de sis vegades
a l’any de manera ordinària i, de forma extraordinària, tantes com es consideri
necessàries.
L’Ordre del dia de les reunions serà debatut i acordat al darrer punt de l’Ordre
del dia de la reunió anterior, incorporant-se tots aquells punts que la
Presidència i la Vicepresidència Associativa acordin entre les proposades pels
membres del Plenari i aquelles que l’actualitat aconsellin.
Les demandes no recollides a l’Ordre del dia hauran de ser raonades per escrit
a llurs promotors.

