TALLER ENTITATS. Resum de les aportacions:
El taller es va desenvolupar entorn als mecanismes i espais de participació de
l’administració: consells sectorials, intervencions en el Ple, audiències públiques i
consultes prèvies.
Resum del debat:
 Els consells sectorials:
En general no són coneguts. Les entitats presents no hi ha participat. No són visibles,
ni es sap com funcionen.
El paper de les entitats dins aquests espais hauria de ser més decisiu, més equilibrat
amb el que té la institució.
Es qüestiona la funció consultiva en tant que és un dels motius que desmotiva a la
participació. Les entitats proposen, opinen, dediquen un temps que sovint els és
escàs i uns recursos, però poques vegades veuen que se les tengui en compte a
l’hora de decidir.
 La intervenció en els Plens:
Aquest mecanisme és una mica més conegut però no es sol utilitzar. Resulta difícil
obtenir-ne informació: quan es fan, temes, procediment per a intervenir,.....
Estan d’acord que la ciutadania hi ha de poder intervenir, associada o no.
L’accés a la informació hauria de ser més fàcil i s’haurien de potenciar els mitjans
tecnològics: accessibilitat, facilitat, transparència.
En aquest punt, es parla també de la complexitat burocràtica del Consell envers les
associacions, que han de repetir les gestions per a cada tràmit que fan amb diferents
departaments i serveis. La simplificació i la coordinació interna són una exigència.
 Les audiències públiques:
En general, no es coneix aquest mecanisme.
Acord en que han de ser periòdiques i, sobre tot, que s’han de reglamentar prou bé
per evitar: que es converteixin en “pseudomitins” per part dels representants
polítics o en debats estèrils amb intervencions ciutadanes sense contingut.
Es important que:
-

La ciutadania tengui accés previ a la informació amb documents resum.
Ídem del procediment.
Que hi pugui haver un debat previ (digital), i que es pugui donar suport a
preguntes.
Es faci un retorn de les audiències i que sigui públic.

-

Que hi hagi una bona informació prèvia del calendari i els horaris de les àrees
temàtiques que s’han de tractar. Això pot facilitar l’assistència.
Tenir clara l’estructura: els temps de les intervencions.

 Les consultes públiques prèvies:
En general es desconeix aquest mecanisme, fins i tot que sigui un precepte legal.
Tornant sempre al mateix punt, no hi ha informació o està tan amagada que la
ciutadania no hi pot accedir.
Es critica, i molt, el llenguatge que es fa servir en aquests casos i que no entén ningú
del “món real”.
L’accés a la informació no només ha de millorar quant a facilitar el camí, també s’ha
de fer més atractiva, més visual.

