
 

 
El grup municipal PSM-IniciativaVerds-Entesa a l’Ajuntament de Palma presenta al proper Plenari, 
previ dictamen de la Comissió Informativa corresponent,  la següent PROPOSICIÓ relativa a: 
 

#jovullparticipar 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Implicar a la ciutadania i promoure la participació en els afers públics és un repte bàsic per a totes les 
institucions democràtiques, i  un eix central de la política municipal. Ens cal una ciutadania 
empoderada, responsable, compromesa,  la qual cosa exigeix informació, transparència i 
mecanismes pràctics de participació que convidin als ciutadans a promoure propostes per millorar els 
nostres pobles i ciutats.  Cal difondre entre la ciutadania el dret de decidir, entès com el dret de totes 
les persones a prendre part activa en els processos de presa de decisions sobre totes les qüestions 
que els afecten. 

Precisament l’efervescència social ens ha de fer reflexionar sobre si no és tant la participació 
ciutadana la que està en crisi, sinó els mecanismes de vehiculació cap a les institucions, la vitalitat 
d’un sistema polític i electoral que no dóna prou joc al ciutadà. Per això, hem d’apostar decididament 
per aprofundir en els instruments de participació democràtica, especialment aquells que impliquen 
una participació directa de les persones. Ens cal un punt d’inflexió i salvar la democràcia amb més 
democràcia, desbordant el model de democràcia representativa que reposa, pràcticament en 
exclusiva, sobre els pilar dels partits polítics. 

Per tot això, des del PSM-IniciativaVerds-Entesa proposam al plenari de l’Ajuntament de Palma 
l’adopció de la següent 

 
PROPOSTA D’ACORD 

 

1. L’Ajuntament de Palma apostarà decididament per aprofundir en els instruments de participació 
democràtica, especialment aquells més propers a la ciutadania (en l’àmbit municipal) i aquells que 
impliquen una participació directa de les persones. Per això, es promocionaran les eines concretes 
que serveixen perquè les persones siguin protagonistes del dia a dia de la gestió del seu poble. 
Aquestes eines són, principalment, l’Agenda local 21, els pressuposts participatius, les iniciatives 
populars municipals i les consultes populars o referèndums. 
 
 
Palma,  10 de desembre del 2012 
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Portaveu del Grup Municipal 
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Antoni Noguera Ortega 
Regidora del Grup Municipal 
PSM-IV-ExM 

 
 


