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

AUDIÈNCIES PÚBLIQUES:
DONAR COMPTE DE LA FEINA FETA A LA CIUTADANIA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Vivim moments d’intensa desafecció de la ciutadania cap a la política institucional. La crisi
econòmica i social, i la crisi del sistema institucional, l’esfondrament de les perspectives de
futur i dels projectes de vida de milions de persones arreu dels països democràtics
“avançats” i la falta d’espais de participació ciutadana han exacerbat la percepció que
el sistema actual no funciona i que els polítics tradicionals no són capaços d’oferir
alternatives.
Es molt evident que necessitam, de manera urgent, una nova forma de fer política, que
connecti clarament la participació ciutadana i la presa de decisions polítiques. El camí cap a
una autèntica democràcia, molt més participativa, passa per trobar mecanismes que
canalitzin el dret a decidir de la ciutadania i que promoguin la seva participació en els
afers públics. Es tracta d´un repte fonamental per al conjunt de les institucions
democràtiques i que ha d´esdevenir l´eix central, sobretot, de la política municipal.
Tenim molt clar que la democràcia no només és anar a votar cada quatre anys i, com a
càrrecs electes i servidors públics, els regidors i regidores tenim el deure de passar
comptes de la feina feta amb la ciutadania. És un obligat exercici de transparència i
d’accés a la informació de l’Ajuntament de Palma cap els ciutadans. També un termòmetre
que assenyala el compliment de l’acord signat amb la ciutadania a través del programa
electoral. I un necessari apropament de les institucions a les persones
Per tot això, des del MÉS per Palma proposam al plenari de l’Ajuntament de Palma l’adopció
de la següent
PROPOSTA D’ACORD

1. El plenari de l’Ajuntament de Palma insta als regidors i regidores de la corporació a
comparèixer en audiència pública oberta a la ciutadania, com a mínim una vegada a
l’any, per explicar les línies de treball, donar compte de la feina feta i resoldre els
dubtes que els ciutadans puguin tenir en relació a la gestió municipal.
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