Moció per la realització d’audiències
públiques
Les audiències públiques permeten que en dates determinades la ciutadania pugui ésser
informada, així com presentar i debatre propostes amb les responsables del govern en
relació a les diverses polítiques públiques i, si s’escau, també amb personal tècnic.
Es tracta d’espais d’informació, de seguiment i fiscalització de l’acció de govern, i de
deliberació, on es convoca la ciutadania a tractar una qüestió d’interès públic.
D’acord amb l’article 39 del Reglament de Participació Ciutadana actualment vigent,
l’audiència pública,
“1. És la trobada en una data determinada dels i de les responsables municipals amb la
ciutadania per donar informació sobre determinades activitats o programes, i recollir les
propostes de la ciutadania i les organitzacions.
2. L’Audiència Pública pot ser convocada a proposta d’Alcaldia, del Consell de Ciutat, a
demanda de 3 dels consells municipals, d’un 25 % de les associacions inscrites en el
Registre d’Entitats Ciutadanes, les quals hauran d’acreditar la seva voluntat, mitjançant
certificació de l’acord de l’assemblea en que es decidí, o d’un 3% de les persones inscrites
en el padró municipal que siguin majors de 16 anys.
3. També es podran convocar audiències públiques de districte, a proposta del regidor/a de
Districte, un terç dels membres del Consell de Districte, el 25 % de les associacions del
districte inscrites en el Registre d’Entitats Ciutadanes o del 3% dels veïns i veïnes del
districte inscrits en el padró municipal que siguin majors de 16 anys.”
En el cas dels districtes, l’RPC a l’article 64 estableix que la seva convocatòria pot ésser
sol·licitada pel 25 % de les associacions del districte inscrites al registre d’entitats o pel 3%
dels veïns i veïnes majors de 16 anys i empadronades al districte.

Les audiències també poden anar relacionades amb els plens ordinaris i extraordinaris,
essent equiparables als precs i preguntes del Ple. Poden permetre la realització de
preguntes de forma prèvia, per tal que puguin ser respostes in situ, i poden tenir actes
associades a les audiències, de manera que els precs i preguntes fets, i les seves
respostes, siguin públics.
Les audiències públiques, ja siguin temàtiques, per zones, o vinculades als plens, permeten
una major proximitat de les entitats i les persones implicades en els diversos projectes de
govern amb l’acció institucional, fet que facilita la resolució de conflictes, la canalització de
les demandes veïnals, i redueix la desafecció democràtica.

En els municipis on les audiències es realitzen, el veïnat pot avançar el contingut de la seva
pregunta o proposta per correu-e, per tal que el dia de l’audiència pugui rebre respostes
més adequades.
A la nostra ciutat no s’estan realitzant audiències públiques, malgrat que són una eina
importantíssima per a prevenir o treballar conflictes derivats de l’acció municipal als
diferents barris, o per a treballar i enriquit temes clau com poden ser els pressupostos i les
ordenances.
Des de l’Alternativa creiem que és indispensable oferir les audiències com a espais de
participació i debat, especialment en aquests moments, quan fa més d’un any que no es
realitzen plens amb participació de ciutadania i entitats.
És per això que el GM de l’Alternativa d’Unitat Popular proposem, amb aquesta moció, que
s’iniciïn de forma urgent les audiències públiques, també relacionades amb el Ple, a a partir
de l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER. Realitzar audiències públiques de forma almenys bimensual per aquelles
qüestions que afectin zones concretes de la ciutat, o per a aquells temes que són clau i/o
generen preocupació entre la ciutadania. Realitzar les audiències de forma descentralitzada,
en diferents equipaments de la ciutat en funció del tema a tractar.
SEGON. Realitzar acta pública de les audiències, i permetre a la ciutadania i les entitats fer
arribar preguntes i propostes amb antelació, per tal que puguin ser respostes de forma més
adequada durant l’audiència.
TERCER. Convocar l’espai de precs i preguntes del Ple com a “audiència pública” i realitzar
acta pública de les sessions.
QUART. Mentre els plens siguin en línia, permetre a la ciutadania enviar preguntes
prèviament per correu-e per a ser respostes durant l’audiència o el Ple. Durant el Ple es
llegirà la pregunta i la resposta que es dóna a la persona o entitat interessada.

