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INTRODUCCIÓ

Amb aquest projecte tenim la ferma voluntat de dissenyar i dur a terme una
Planificació Estratègica que garanteixi la implementació d’una Democràcia
Participativa de qualitat en la nostra ciutat.

Per aconseguir-ho es fa imprescindible involucrar a l’administració pública,
als seus dirigents, a tots els agents associatius i al teixit social. Per tant, la
voluntat

alhora

d’implementar

aquest

procés

participatiu

no

depèn,

exclusivament, de la direcció administrativa de l’Ajuntament d’Alcoi. Involucrar
als diferents col·lectius socials, econòmics i polítics legitimarà aquest
procediment de democràcia real.

Sens dubte, en les societats actuals la democràcia representativa es
insuficient per a garantir l’eficàcia i l’eficiència en la gestió pública. Les
decisions que es prenen en la producció de polítiques públiques ens afecten a
tots i a totes. Per això, cada vegada més, es fa imprescindible incloure als
ciutadans i ciutadanes en els processos deliberatius, de discussió i decisionals
de la Nova Gestió Pública.

Els acords i exigències que surtin d’aquest processos participatius estaran
dotats de suficient càrrega legitima com per a desenvolupar i fiscalitzar els
eixos estratègics i estructurals de la ciutat que volem.
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Tot i ser conscients de les carències democràtiques de les nostres
administracions públiques, no podem executar precipitadament un procés com
aquest. Per això, en cap cas, podem descuidar l’educació en formació continua
i participativa dels nostres veïns i veïnes. Sobretot, dels més menuts i les més
menudes. Invertir en capital social, a través d’iniciatives que estimulin la
participació dels ciutadans i ciutadanes i del teixit associatiu, ha de ser una de
les prioritats del Govern Municipal si volem consolidar en el temps un procés de
Democràcia Participativa com aquest.

Invertir en Democràcia Participativa, es converteix en l’estratègia
principal per articular, comprometre i consolidar un procés basat en els valors
de la dialèctica en favor d’unes polítiques participatives que permetin la
construcció d’una ciutat incloent i amb perspectives de futur.
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OBJECTIUS GENERALS

El Govern de la Ciutat d’Alcoi, a través de la Regidoria de Participació
Ciutadana, amb aquest projecte té com a objectius:

A

Dissenyar una estratègia participativa que sigui referent en les nostres
comarques.

B

Desenvolupar processos de deliberació col·lectiva que inverteixin en la
qualitat de les polítiques públiques.

C

Crear fòrums de discussió i consens per a legitimar el nou servei públic.

D

Fomentar la informació i la formació del teixit associatiu d’Alcoi amb la
voluntat de consolidar la implementació d’aquest ambiciós repte de
pràctica democràtica.

E

Mobilitzar el teixit social de la nostra ciutat en base a uns valors
participatius que dinamitzin la construcció d’una ciutat en moviment.
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OBJECTIUS ESPECÍFICS

Per garantir l’èxit d’aquest procés de democràcia participativa ens
centrarem en els següents eixos estratègics:

1 Blindarem el projecte participatiu a través d’una revisió del reglament de
participació ciutadana. Aquest procediment serà enterament participatiu. Tant
per encetar-ho com per a revocar-ho, en cas que sigui necessari.

2 Prioritzarem la implementació d’una cultura formativa, crítica i de base
per a estimular a la ciutadania la participació en tots els àmbits d’interès de la
seva ciutat.

3 Potenciarem l’ús de les ferramentes on-line per a arribar al major número
de ciutadans i ciutadanes. Sens dubte, invertirem en la modernització
institucional mitjançant les cartes de servei, potenciarem la e-democracia a
través de la seu electrònica i consolidarem un espai virtual que apropi al
ciutadà a la gestió local. L’adequada difusió d’aquest procés de Democràcia
Participativa serà una de les claus d’aquest Govern per a consolidar aquest
procediment.

4 Fomentarem la modernització dels processos administratius vinculats als
procediments de decisió de les polítiques públiques amb la voluntat de facilitar i
aproximar als ciutadans i ciutadanes a la seva ciutat.
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5 A través de jornades de formació participativa, de fòrums de debat sobre
diferents àmbits i de jornades tècniques dinamitzarem i enfortirem el teixit social
i participatiu de la nostra ciutat.

6 Oferirem formació continua als directius públics, tècnics municipals i
líders d’opinió de l’entramat socioenòmic.

7 Consolidarem els procediments de transparència de l’administració local
per garantir les bones pràctiques en els processos de decisió i, evitar així, el
possible clientelisme (mostrant públicament els criteris avaluables en
contractacions, subvencions, etc.)

8 La Democràcia Participativa involucra a tota l’administració local, no sols
a la Regidoria de Participació. Per tant, fomentarem la transversalitat per a
garantir l’èxit de les polítiques públiques implementades des del Consistori.

9 Garantirem la sostenibilitat econòmica i temporal del projecte de
Democràcia Participativa. Per a que perduri en el temps es fa imprescindible
una dotació econòmica suficient i un compromís polític contundent.
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4 IMPLEMENTACIÓ

A continuació mostrarem les accions recomanades per a garantir l’èxit del
projecte de Democràcia Participativa.

FORMACIÓ
La formació dels tècnics, dels directius públics i dels líders d’opinió es fa
imprescindible. Al igual que la formació continua de la ciutadania, posant
l’èmfasi en els més joves. A través de cinefòrums, jornades d’experts en
participació, jornades tècniques per al personal de l’Ajuntament, portant
experiències d’altres Ajuntaments i consolidant espais deliberatius i decisionals
per al conjunt de la població.

ACTORS A TENIR EN COMPTE
En cap cas, ens podrem oblidar dels diferents protagonistes i dinamitzadors
potencials del teixit social de la nostra ciutat.

Govern Municipal

Consells de Participació Ciutadana
(de Ciutat i per departaments)

Tècnics de l’Ajuntament

Teixit associatiu (Per barris)

Teixit comercial i empresarial

Centres Educatius (Primària)

Ciutadans

Mitjans de Comunicació

Institucions Educatives (Universitats, Instituts)
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FÒRUM DE DEBAT
La Ciutat d’Alcoi s’ha de convertir en un referent de les Comarques
Centrals a nivell de Planificació Estratègica vinculada a la Democràcia
Participativa. Per això, es fa imprescindible oferir un model de mobilització
ciutadana que estimuli la seva participació en els processos deliberatius i,
sobretot, en la presa de decisions estratègiques. Per tant, hem de dotar a la
població de la musculatura participativa suficient. Alcoi s’ha de reconvertir en
un fòrum de debat crític i formatiu permanent. Per aconseguir-ho, realitzarem
tot tipus d’esdeveniments que fomentin l’intercanvi d’experiències i faciliti el flux
de coneixements d’una forma transversal.

Debats sobre els diferents
àmbits estratègics de ciutat
Organització de Jornades

Organització de Jornades
formatives

Organització de Congressos

Tècniques
Enquestes de qualitat per avaluar
la producció de polítiques públiques
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