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ASSEMBLEA MUNICIPAL OBERTA.
Propostes ciutadanes amb seguiment a la web
DESCRIPCIÓ
Les Assemblees Municipals Obertes (AMO) són una eina de participació ciutadana que permet
que les entitats i els veïns i veïnes de Vilanova i la Geltrú puguin presentar propostes sobre
temes d'interès per a la ciutat, per ser debatudes i finalment votar-les en l'assemblea.
El principal element innovador de les AMO és la traçabilitat online que es pot fer d’aquestes
propostes.
Les AMO s'impulsen arrel d'una moció presentada al Ple Municipal i pretenen renovar i
enfortir les dinàmiques de treball i participació vigents al municipi, per tal d’afavorir-ne la
seva vitalitat, eficàcia i transparència. Hi ha el compromís de realitzar-ne dues cada any.

SITUACIÓ ACTUAL – GRAU D’IMPLANTACIÓ
En l’actualitat s’han celebrat 5 assemblees d’aquest tipus i han participat en total 400
persones:
1a AMO: 16 de novembre de 2013
2a AMO:10 de maig de 2014
3a AMO: 27 de febrer de 2016
4a AMO: 26 de novembre de 2016
5a AMO: 26 de maig de 2018
De les AMO han sorgit una trentena de propostes ciutadanes de les quals:
APROVADES I TANCADES: 17
EN FASE DE DEBAT O EN CURS: 6
NO APROVADES: 5
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A través d’una pestanya del web municipal es detalla el seguiment de cadascuna de les
propostes aprovades a les Assemblees. Així, a més de l’accés al reglament participatiu i a les
actes de les assemblees, es pot consultar el contingut de cada proposta i veure el seu estat
d'execució amb uns indicadors fàcilment interpretables: verd (proposta aprovada), taronja
(en fase de debat) i vermell (no aprovada). A més, s’ha fet accessibles un vídeo de cada
assemblea així com una enquesta de valoració celebrada ad hoc entre els seus participants.
Es pot consultar l’estat d’execució en AQUEST ENLLAÇ

INDICADORS - RESULTATS
Tots els indicadors i resultats actualitzats es poden consultar a l’enllaç abans esmentat

MÉS INFORMACIÓ
Web Assemblees Municipals Obertes
Web Fitxa descriptiva del Banc de Bones Pràctiques de la FMC
Regidoria de Participació Ciutadana
Tel. 93 814 00 00 ext 2040
Sílvia Ruiz Miracle
participacio@vilanova.cat
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