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MOTIVACIÓ DE LA PROPOSTA

En l'actualitat, però accentuat en aquest darrers quatre anys, l'actuació des del Govern 
d'Arenys de Munt s'ha caracteritzat per un allunyament cada vegada més gran de la 
ciutadania i de la seva  capacitat de prendre decisions. El que ha representat, a la 
pràctica, una reducció dels drets polítics dels vilatans d'Arenys de Munt.

Els actuals governants s'han dedicat a gestionar formalment la 'democràcia' d'acord amb 
els interessos del poder econòmic que se'ls hi ha apropat, deixant de banda qualsevol 
actitud generadora d'espais per la participació dels ciutadans.

Aquesta ha estat una reclamació constant en totes les taules de treball i de debat que 
hem realitat amb diferents col·lectius i vilatans. La reclamació ha estat clara i rotunda: 
'demanem que es democratitzi l'Ajuntament', 'demanem que ens deixin participar de les 
decisions de l'Ajuntament'.

Recollint aquesta reclamació hem avaluat diferents possibles actuacions. Ens trobem que 
actualment existeix un ordenament jurídic que, malgrat les seves limitacions, permet 
certs mecanismes de participació ciutadana que cerquen potenciar els drets de tots els 
ciutadans en la seva vinculació en les decisions polítiques dels municipis, però aquests 
mecanismes no s'han portat mai a la pràctica per una manca de voluntat política 
expressa en el reforçament d'aquestes vies per la participació democràtica en els afers 
del poble. Aquesta manca de voluntat política no és una particularitat exclusiva d'Arenys 
de Munt, sinó que succeïx de forma general en tots els municipis atès que és una 
pràctica habitual dels partits polítics convencionals. En aquest sentit es pot destacar una 
excepció que és la que representa el municipi de Marinaleda.

La democràcia és molt més que anar a votar cada 4 anys un paquet d'opcions polítiques 
inamovibles i sovint poc representatives de la realitat social.

La democràcia real és la que permet decidir dia a dia el model de societat que volem i el 
model de poble que volem i necessitem. Des de l'Ajuntament tenim una gran oportunitat 
per fer-ho. 

S'ha de retornar la política a la ciutadania. S'ha de potenciar l'organització autònoma de 
la gent del poble. S'ha d'aconseguir crear canals de participació realment efectius, 
garantir que s'utilitzin i que serveixin perquè els vilatans puguin intervenir en les polítiques 
positives per al poble.

Aquesta opció es planteja com l'única alternativa possible a la, cada dia més creixent, 
desafecció ciutadana cap a les institucions i cap a l'estructuració democràtica de la 
societat. 

Des de la CUP volem aprofitar totes les eines al nostre abast per tal que els ciutadans 
puguin participar activament en totes les preses de decisions que els afectin, per poder 
canviar la forma d'entendre la política a l'Ajuntament, de tal forma que es permeti 
recobrar la confiança en l'institució i es torni a despertar l'interès dels vilatans pels afers 
públics, que són els que ens afecten a tots, i aconseguir una major implicació de la 
ciutadania en la política d'Arenys de Munt.

La proposta que presentem és una proposta innovadora, que aprofundeix en 

Proposta per potenciar la participació ciutadana: 
ASSEMBLEA DE POBLE 4 de 8



experiències participatives i d'autoorganització que condueixin la ciutadania a un 
protagonisme real i un major poder en la presa de decisions dels governants, en el 
control de la gestió i en la total transparència de les actuacions que es duguin a terme.

PROPOSTA

La present proposta és la següent:

Assemblea de Poble

Ha de ser l'instrument que possibiliti a tots els ciutadans participar en les decisions de 
l'Ajuntament per tal d'afavorir l'activació de la ciutadania i la seva implicació en l'acció 
municipal.

Aquesta activació i implicació de la ciutadania passa perquè puguin disposar de la 
màxima informació en qualsevol dels afers que gestioni l'Ajuntament.

Qui podrà participar en l'Assemblea de Poble?

Tot aquell arenyenc que desitgi participar i que prèviament hagi manifestat aquesta 
voluntat de participar-hi. Els regidors i el Batlle del consistori formaran part de 
l'Assemblea de Poble de forma automàtica.

La participació es farà sempre a títol individual i haurà de respondre a interessos 
col·lectius. 

Que es podrà discutir i decidir en l'Assemblea de Poble? 

Qualsevol qüestió que desitgi qualsevol dels arenyencs que participin a l'Assemblea de 
Poble.

Qui podrà presentar propostes a l'Assemblea de Poble?

Qualsevol ciutadà que formi part de l'Assemblea de Poble. 

Es podran fer propostes col·lectives atenent a la dimensió de la proposta, o el seu àmbit, 
o la seva complexitat, o la concurrència de voluntats diverses sempre que els proposants 
siguin membres individuals de l'Assemblea i responguin a interessos públics dels 
municipi.
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L'Assemblea restringirà expressament la participació de persones que actuïn directa o 
indirectament en connexió amb grups externs a l'Assemblea. Això no impedirà que grups 
externs puguin proposar a l'Assemblea assumptes que puguin ser d'interès col·lectius o 
públic. 

Com es podrà decidir sobre qualsevol qüestió a l'Assemblea de Poble?

L'Assemblea disposarà d'un dinamitzador que serà el receptor i canalitzador de totes les 
propostes que li facin arribar qualsevol dels membres de l'Assemblea. 

Qui serà el dinamitzador de l'Assemblea de Poble?

Qualsevol arenyenc que hagi estat escollit per l'Assemblea de Poble. Per garantir la 
neutralitat de tot el procés el dinamitzador no podrà estar vinculat a cap formació política 
ni podrà ser regidor de l'Ajuntament.

Com s'escoll irà el dinamitzador de l'Assemblea de Poble?

S'escollirà entre tots els participants de l'Assemblea que hagin presentat la seva 
candidatura a aquesta funció.

De quins mitjans disposarà el dinamitzador?

Dels mitjans tecnològics necessaris per poder desenvolupar la seva tasca. També, 
entenent que la seva tasca és de dinamitzar l'Assemblea i fer participar a tots els vilatans, 
disposarà d'un espai mensual a la ràdio municipal, d'una hora com a mínim, per motivar 
a la ciutadania a participar i per explicar els projectes i propostes que es vagin 
presentant.

Quina periodicitat tindrà l'Assemblea de Poble?

L'Assemblea es reunirà com a màxim cada dos mesos. Per qüestions extraordinàries es 
podrà convocar amb menys antelació. 

Quina serà la dinàmica de funcionament de l'Assemblea de Poble?

Les propostes d'actuació a fer es presentaran a l'Assemblea per part del ciutadà o del 
col·lectiu proposador. Prèviament s'hauran dirigit al 'dinamitzador' que serà la persones 
encarregada de vehicular-les cap a l'Assemblea i incorporar-les al l'Ordre del Dia de la 
següent  Assemblea a realitzar.

Les propostes hauran de ser argumentades per escrit. Com a mínim, s'haurà de justificar 
la seva necessitat, s'hauran de contemplar les seves repercussions i s'haurà de plantejar 
la seva viabilitat econòmica.
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El ciutadà o col·lectiu proposador a més de l'argumentació escrita podran utilitzar els 
mitjans audiovisuals que considerin convenients per fer la seva presentació davant de 
l'Assemblea.

Una vegada realitzada la proposta es disposarà de dos mesos per part de la resta de 
membres de l'Assemblea per presentar esmenes, al·legacions o modificacions a la 
proposta inicial. Aquestes esmenes, al·legacions o modificacions també hauran d'ésser 
argumentades per escrit.

En tot moment el presentador serà coneixedor de les propostes presentades i podrà 
variar la seva proposta inicial per tal de millorar-la. 

Tots els participants de l'Assemblea de poble seran coneixedors de totes les esmenes, 
al·legacions o modificacions presentades.

També es podran presentar esmenes a la totalitat, el que implica rebutjar la proposta 
inicial.

Passat el termini de dos mesos, la proposta inicial es reformularà en funció de les 
modificacions acceptades pel proposador, es presentaran les esmenes no incorporades a 
la proposta inicial, que s'hauran de votar i finalment la proposta inicial amb les esmenes 
incorporades s'haurà de votar.

Abans de qualsevol votació s'obrirà un torn tancat de paraules sobre la qüestió a votar. 
Finalitzat el torn de paraules el ciutadà proposador podrà explicar o rebatre les 
argumentacions del torn de paraules. 

En el cas de ser acceptada la proposta es passarà a iniciar els tràmits administratius 
corresponents per tal de ser presentada a l'Ajuntament o al Ple, en funció de les seves 
característiques.

En el cas de presentació d'esmenes a la totalitat i que aquestes siguin acceptades, la 
proposta serà rebutjada i només es podrà tornar a presentar, una vegada millorada, 
transcorregut un any des del seu rebuig.

Qui establirà l 'Ordre del dia de l'Assemblea de Poble?

Serà el dinamitzador.

Com establirà l 'Ordre del Dia?

Per estricte ordre d'arribada de les propostes al dinamitzador.

Podran participar els Regidors a l'Assemblea de Poble?

No només podran participar sinó que ho haurien de fer i haurien de seguir el procés 
establert. Per  evidenciar una voluntat de claredat i transparència en totes les accions de 
govern i dels grups municipals seria convenient una participació activa dels regidors, 
presentant propostes i projectes, ja sigui des de l'Equip de Govern ja sigui des de 
l'oposició, presentant esmenes, modificacions o al·legacions per millorar les propostes 
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presentades pels proposadors o presentant esmenes a la totalitat en el cas que 
considerin que les propostes són inviables per dur-les a terme.    

Malgrat això, els Regidors no hi venen obligats per la legislació a seguir aquest procés, 
sinó que depèn de la seva voluntat política de fer-ho o no.  

Intervenció de l’Assemblea de Poble en la vida polít ica municipal

La intervenció de l’Assemblea de Poble en la vida política municipal es canalitzarà a 
través de quatre vies diferents: 

a. Propositiva. Elaborant propostes que hauran de ser traslladades al Ple 
Municipal. 

b. Informativa. L’Ajuntament donarà informació a l’Assemblea d’aquells aspectes 
que els siguin d’interès o dels quals des de l’Assemblea s’hagi reclamat la seva 
informació.

c. Consultiva. Determinats aspectes a considerar en el Ple podran ser consultats a 
l’Assemblea.

d. Decisiva. Determinats aspectes podran vincular la decisió dels regidors en el Ple.

L’Assemblea de Poble, en conjunció amb els regidors que participin a l’Assemblea, el 
R.O.M. i els serveis jurídics de l’Ajuntament determinaran quins tipus d’assumptes es 
tractaran per cada via.

L’Assemblea de Poble, en tant que mecanisme de participació ciutadana, no podrà ser 
plataforma d’acció política  alternativa al Ple. S’evitarà, i si cal s’impedirà, l’acció política 
dels grups amb representació al Ple o d’altres grups de pressió política, social o 
econòmica.
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