MOCIÓ DE MOVEM LLAVANERES PER A LA REACTIVACIÓ DELS CONSELLS MUNICIPALS DE
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I es que, aquesta crisi social i sanitària provocada per la Covid, ens ha deixat una quantitat inesgotable
de desgràcies: confinament, malalties greus, morts, impediments per a la nostra vida afectiva i un llarg
etcètera; però també ha provocat que un gran volum de gent estigui més al dia de la política, de què es
fa i de què no es fa. Un allau d’idees que es queden en no res al no poder tenir accés directe en la
participació de la política i que, nosaltres, com a administració més propera a la població, tenim la
obligació i els mitjans per fer-ho possible.
És una pena que, tenint ja creats uns Consells Municipal per a donar veu a la gent, no en fem un ús
actiu, participatiu i informatiu dels mateixos. Alguns d’ells estan desactivats, altres desactualitzats al
web de l’Ajuntament i, els que estan actius i funcionant, deixen de tenir sentit al no disposar d’un
pressupost amb el que poder executar les propostes que surten dels seus membres.
Creiem que la informació és fonamental per a la transparència de les nostres institucions. Si visitem el
web de l’Ajuntament trobem molta informació que es fa d’un gran interès i això és d'agrair, però pel
que fa a la informació dels Consells municipals només hi trobem penjades les actes de les sessions i,
com ja em dit abans, desactualitzades. Per posar exemples, trobem que la darrera acta del Consell
Municipal d’Esports data del 27 de febrer de 2020, la del Consell de Medi Ambient del 19 d’abril de
2018, la de la Cavalcada de Reis del 27 de febrer de 2020, la de Treball i Empresa del 28 de gener de
2019, la del Consell Escolar de 21 de juliol de 2020 i la del Consell d’Infants del 18 de novembre de
2020. Sabem del cert que se n’han fet més en dates posteriors ja que el nostre grup municipal procura
estar present en tots i cadascun dels consells o comissions que es convoquen, però si no es pengen les
actes per a que estiguin a l’abast de la ciutadania difícilment podrem fer arribar tota aquesta informació
i propostes que es van fent.
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El nostre Ajuntament disposa d’un seguit de Consells Municipals i Comissions de diferents àrees que
serveixen per donar veu a la ciutadania dins del consistori. Des de Movem Llavaneres creiem que
aquests Consells o Comissions son una gran eina de participació i de transparència per poder fer arribar,
de forma efectiva i bidireccional, la informació als llavanarencs i llavanarenques. Tan és així que el
nostre Grup Municipal ha estat més d’un any reclamant que es reactivés el Consell de Medi Ambient,
que duia ja dos anys inactiu. Malgrat això, trobem que hi han altres consells o Comissions que estan
desactivats malgrat els seus reglaments confirmen que hi hauran reunions trimestrals. En especial
volem remarcar un, tan important en aquests temps de crisi, com és el Consell Municipal de Treball i
Empresa. Estem segurs que el nostre teixit empresarial té molt a dir en les possibles polítiques que
tenen a veure en la seva subsistència actual i en la necessitat de veure com, des de l’administració
pública, es fa tot el possible per a no perdre els llocs de treball que tan necessaris es fan avui dia.

Pel que fa a les propostes que surten dels Consells Municipals, aquestes solen quedar en no res,
recollides en un acta i oblidades en un calaix. Ni tan sols trobem respostes a les mateixes per escrit,
verbalment o amb les accions posteriors del Govern. Creiem que si se li dona a la població un espai de
participació on poder fer propostes però després queden sense efecte per manca de resposta o de
pressupost estem produint l’efecte contrari a l’esperat inicialment i acabem per desactivar a la gent que
s’havia mobilitzat.
Veiem necessari un canvi en les polítiques de participació pel que fa als Consells Municipals i a les
Comissions per a la seva reactivació i que incideixin d’una manera efectiva en les decisions del Govern.

Ajuntamen
t de Sant
andreu de
Llavaneres

És per això i per tot l’exposat anteriorment que el Grup Municipal de Movem Llavaneres proposa a
l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres a adoptar els següents:
ACORDS
1. Reactivar els Consells i Comissions Municipals latents. Definir un calendari de convocatòries i
incloure en l’ordre del dia el debat sobre el futur, viabilitat i actuació de cada Consell i Comissió
per al període 2021-2023.
2. Estudiar la possibilitat de crear nous Consells i Comissions Municipals basats en l’esperit del
Reglament de Participació Ciutadana aprovat durant el mes de gener del 2019.
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3. Vetllar perquè els membres dels Consells i Comissions siguin coneixedors del pressupost de les
regidories afectades pel Consell o Comissió. Assumir el compromís perquè els consensos i les
propostes debatudes i aprovades en aquests marcs puguin tenir dotació pressupostària.
4. Crear una campanya de comunicació i de promoció per a fer una crida a la participació
ciutadana de la població en els Consells i Comissions, que per la seva naturalesa així ho
permetin, un cop superats els acords dels punts 1 i 2.
5. Donar trasllat de l’adopció d’aquests acords a tota la ciutadania a través de tots els mitjans de
comunicació de què disposa l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres (Lloc web, xarxes
socials, butlletins digitals, revista en paper, grup de difusió de Telegram, etcètera).

