APORTACIONS RECOLLIDES EN EL PROCÉS DE CONSULTA PREVI
A L'APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
on es recull
l'enquesta

Centre Cívic
La Florida
Centre Cívic
Mas Costa

A) Quines problemàtiques creieu que es
D) Creieu que es podrien utilitzar altres
B) Per què considereu necessari aprovar C) Quines finalitats considereu que han
poden solucionar amb l'elaboració
mecanismes per substituir aquest
un reglament d'aquest tipus?
de ser prioritàries?
d'aquest reglament?
reglament?

Malentesos

Centre Cívic
Can Taió
Centre Cívic
Can Taió
Centre Cívic
Can Taió
Escola de
música

No conec aquest nou reglament.

La equitat, la igualtat, els drets i
deures de qui fa ús
Que la participació ciutadana serveix
per que es tingui en compte no per
que ho sembli
Poder tenir un bon ambient i no haver Respecte i educació
de tenir malentesos
Per tenir unes Normes d'ús que facilitin Claredat i bona planificació per a l'ús
el bon funcionament de les
de les instal·lacions.
instal·lacions, usuaris i activitats.
No conec aquest nou reglament.

El desconec

Un reglament unifica

Escola de
música

Veinals, urbanístics, administració
pública, movilitat

Per la poca aportació dels organismes
públics (tard i malament).

Biblioteca

Ús dels equipaments públics,
normativa i reglamentació. Qui pot
usar-los, per a quins fins i quant.
Manca de participació en la política
local per part de la ciutadania.
Escoltar les opinions de tots.

Per establir normes d'ús dels espais
Reglamts d'usos d'espais públics.
No
públics per fer polítiques participades. Reglamt de funcionament de consells
participatius i cosultius.

Aclarir dubtes que la gent pugui tenir

Centre Cívic Respecte amb els usuaris
Mas Costa
Centre Cívic El Optimització dels recursos en i per a
Vapor
les instal·lacions.

Centre Cívic
La Creueta
Centre Cívic
La Creueta

Per reduïr queixes i donar un millor
servei
Els reglaments són normes clares i això
ajuda

Fer saber quines són les preocupacions Per fer participar a la població
del ciutadà
Per evitar conflictes.

Protecció i lleure
Ajuda per a tots els ciutadans
La necessitat prioritària hauria de ser
poder garantir les necessitats de la
població.
Socials i veinals.

Serà un reglament consensuat per tots. Clara i conscisa.

Que els ciutadans estiguin més
Per a un bon funcionament.
informats dels canvis o actuacions del
poble.

Informar i tenir en compte les
necessitats reals dels ciutadans.

E) Altres aportacions que ens vulgueu
fer.

No

Fulls informatius a l'hora d'utilitzar els
centres
Una coordinadora d'usuaris i entitats
amb les reunions necessàries.
Assemblees amb els usuaris.
Huríem de fer reunions si és
democràtic
On-line, fer arribar la informació

Segurament els organismes públics ja
tenen prevista la solució a aquests
problemes (defensor del menor, del
consumidor, síndic de greuges,...),
però no funcionen a la pràctica.

Ser més competents i exigents amb
aquells departaments de l'ajuntament
que tenen competències en aquests
temes.

Crec que no queda massa clar que és
un reglament de participació fora dels
centres cívics. Recull el funcionament
dels consells? dels processos
participatius?

No
Donar ajudes i motivar als nens:
exemple, nens amb bones notes
recompensar-lo per exemple amb un
bono de 15 dies a la piscina. Donar
ajudes a la gent gran.

on es recull
l'enquesta

A) Quines problemàtiques creieu que es
D) Creieu que es podrien utilitzar altres
B) Per què considereu necessari aprovar C) Quines finalitats considereu que han
poden solucionar amb l'elaboració
mecanismes per substituir aquest
un reglament d'aquest tipus?
de ser prioritàries?
d'aquest reglament?
reglament?

Centre Cívic
La Creueta

Perque estigui al dia en quant a les
necessitats del veinatge.

Tenir en compte i acollir totes les
idees, preocupacions o
problemàtiques dels veïns.
Inversions i desicions de govern

M'agradaria sogerir una idea: en algun
tram del Parc de Palau instal·lar un
camp de descgolf.

via web

Prioritzar inversions segons necessitats Involucrar la ciutadania en desicions
ciutadania i decisions de govern

via web

(les respostes que he donat a les
Perquè és imprescindible la
preguntes són a partir de les
participació de la ciutadania i cal definir
suposicions fetes sobre què serà
com podem participar.
aquest reglament i en què consistirà).
Definir on, quan i com pot participar la
ciutadania i on quan i com és necessari
demanar la participació de la
ciutadania pel desenvolupament del
nostre poble. Quins són els
mecanismes de participació...

Definir nous espais de participació
Segurament podríem opinar-ne si
ciutadana, ja siguin consultes, obrint coneguéssim més profundament en
els plens municipals, jornades... i com què consistirà.
s'han de desenvolupar.

via web

Civisme i seguretat

Millorar el poble amb les aportacions i
una participació equilibrada que
representi tots els barris

via web
via web

Tots sabrem a on estem i per què
estem

Per tal d'implicar la ciutadania
directament i poder participar
activament en alguns assumptes
municipals
Per posar ordre i millorar la normativa
existent
Per que les voluntats i els interessos
poden ser poden ser molt particulars

E) Altres aportacions que ens vulgueu
fer.

No totes participacions han de ser
vinculants

Fomentar la participació ciutadana
no
plural i real
Afavorir la Participació la Col·laboració No mes hi ha la Voluntat i la
i el Respecte
Comprensio

És difícil donar l'opinió sobre un fet si
no se'n té informació. No he sabut
trobar en què consistirà aquest
reglament ni quins objectius té...

on es recull
l'enquesta

A) Quines problemàtiques creieu que es
D) Creieu que es podrien utilitzar altres
B) Per què considereu necessari aprovar C) Quines finalitats considereu que han
poden solucionar amb l'elaboració
mecanismes per substituir aquest
un reglament d'aquest tipus?
de ser prioritàries?
d'aquest reglament?
reglament?

via web

Cap. Si d'entrada la participació
ciutadana s'ha de sotmetre a un
"conjunt de regles i disposicions a
seguir o complir en l’execució d’una
llei, per al règim d’una societat, una
dependència, etc." (que això vol dir
"Reglament", segons el DIEC) estem
perduts com a ciutadans participatius.
La participació ciutadana o és
espontània i lliure, o és una nova
manera de ser sotmesa al poder
establert i els seus interessos.

via web

Cap. Si la participació ciutadana s'ha
de sotmetre a un "Reglament" no és
participació sinó submissió.

via web

Que l'administració actua i decideix
sense tenir en compte les preferències
o les opinions dels ciutadans d'aquest
municipi

No ho considero necessari en absolut.
Més aviat sembla que ho necessiteu els
del poder establert, a la vista de la
distància cada vegada més gran que us
separa de la ciutadania realment
existent.

Que la gent que manteniu el poder
sortiu al carrer, escolteu la gent, veieu
la netedat o la brutícia dels carrers i
les persones, parleu i escolteu,
escolteu, escolteu, que sapigueu quan
plou i quan ve la primavera. No són en
absolut prioritaris els vostres projectes
(molt menys els vostres grans
projectes), ni les vostres ideologies, ni
els vostres cenacles, ni la necessitat de
salvar el món, sinó les necessitats, les
il·lusions, la banalitat, les queixes i les
felicitacions, les dificultats i els
progressos de la gent que no us ha
votat ni us votarà, ni de la gent que us
ha votat i no us votarà, ni de la gent
que us ha votat i us votarà, el que es
parla al carrer i a les cases, a les
escoles, entre les tribus, en veu alta i
en veu baixa. Que perdeu la
desconfiança en la gent, el complex de
superioritat, el paternalisme.

Evidentment. Sortir al carrer i
promoure assemblees obertes sense
més règim de funcionament que el
respecte, la capacitat d'encaixar i la
voluntat de mantenir-se fidels per
sempre més al servei d'aquest poble, i
no al dels projectes del clan rector del
municipi de Santa Perpètua de
Mogoda.

Que el poder surti al carrer, escolteu,
toqueu la netedat i la brutícia, parleu.
No són prioritaris els projectes, ni les
ideologies, ni els vots, sinó les
necessitats, les il•lusions, la banalitat,
les queixes, les felicitacions, les
dificultats i els progressos de la gent.
Que perdeu la desconfiança en la gent
i el paternalisme.

Promoure assemblees obertes sense
més règim de funcionament que el
respecte, la capacitat d'encaixar i la
voluntat de mantenir-se fidels per
sempre més al servei d'aquest poble, i
no a les intencions de vot ni als
projectes del clan rector del municipi.

Perque si aquest Ajuntament vol
La finalitat ha de ser que prevalgui les No
realment participació ciutadana, ho ha opinions majotiraries a decisions
de demostrar amb compromís. I el
polítiques
reglament de participació obliga a
l'administració a haver de tenir en
compte als ciutadans

E) Altres aportacions que ens vulgueu
fer.

Seria bo començar fent públic el
reglament bo fins i tot crear organs de
treball del mateix amb ciutadans i
empleats públics

