
 

 

 
 
 
Benvolgut/da, 
 
 
Un dels principals signes d’una societat avançada i amb qualitat democràtica és una 
Participació Ciutadana oberta i activa, que compti amb instruments i mecanismes perquè 
les veïnes i els veïns puguin prendre part en el debat sobre la ciutat i aportin tota la 
riquesa i la pluralitat de criteris i opinions que sorgeix de la societat civil i que és essencial 
per al desenvolupament i el progrés col·lectiu.  
 
El Reglament de Participació Ciutadana aprovat pel Ple de l’Ajuntament el 2006 va 
representar un avanç substancial en la creació d’òrgans amb implicació i vinculació de 
la ciutadania. Però les eines de Participació i les seves normes han d’estar 
permanentment obertes a les noves sensibilitats, avenços i inquietuds socials i 
democràtiques.  
 
Amb la sòlida base del Reglament del 2006 i amb l’experiència del seu funcionament, 
emprenem ara la seva actualització amb l’objectiu de fer més avançat el sistema que 
permet l’anàlisi, la proposta i el debat conjunt dels temes de ciutat entre la ciutadania i 
els representants electes.  
 
L’Ajuntament de Lleida és conscient de la importància de seguir avançant en la 
democràcia participativa i ho vol fer amb el consens de tots els representants socials i 
dels diferents sectors de la ciutat. Per aquest motiu, us presento l’inici d’un nou debat 
per revisar el Reglament, en un procés que cercarà el consens i aprovació de totes les 
entitats, associacions, agrupacions, ONGs i altres moviments socials. Tots estaran 
convocats a participar en diferents tallers en representació de la varietat i la pluralitat 
ciutadana, amb la finalitat d’adaptar, millorar, complementar i innovar el Reglament 
actual.  
 
Iniciem junts aquest procés que, amb l’esforç, amb les reflexions i amb el debat entre 
totes i tots, ens permetrà avançar en la democràcia participativa a Lleida. El nou 
Reglament de Participació Ciutadana ens aproparà a un model d’Administració en què 
el sistema de democràcia representativa s’enfortirà amb l’opinió i la implicació de la 
ciutadania en la presa de decisions que afectin l’interès general.  
 
 
Atentament, 
 

 
 
Àngel Ros Domingo 
Alcalde de Lleida 
 
Lleida, 2 de febrer de 2016 


