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DRET A LA PARTICIPACIÓ EN ELS AFERS PÚBLICS

Responsabae de aa feaatofia (eno� i icontaicte)

Joan Ta�ayo Saaa

Obsefvaicions sobfe aa iniiciatval ea icontnan�t i aabast dea Paa de Dfets H��ans de Cataa�nya en anenefaa 

Observacions relatves a la situació del dret o drets objecte de debat en aquesta #ÀgoraDeDrets

Pefq�è es ico�paeixi aq�est dfet icaa �na ici�tadania a�b icapaicitat de deicisió i no �efa�ent icons�atvaa Es dona
s�poft a totes aes �es�fes q�e apofta ea paa en ea se� doic��ent iniiciaaa LÀanofa sha icentfat bàsiica�ent a�b 
eae�ents de pafticipaició a niveaa aoicaal ico� a ad�inistfaició �és pfopefaa Es feitefa aa neicessitat i aa 
i�poftànicia de anafantf q�e totho�l sense icap tp�s de disicfi�inaició tnan�i aicicés a aa pafticipaició poaltica de 
tot tp�s (epefsones a�b disicapaicitatl i��ianfantsl etica)a

Observacions relatves a les Mesures del Pla de Drets Humans

 Quines modifcacions suggeriu? Per què?

Cap



 Quines mesures afegiríeu? Per què?

1a Fo�entaf des de aAd�inistfaició q�e es raicin Reanaa�ents Ofanàniic M�niicipaas (eROM) pef taa 
dassoaif q�e aa pafticipaició ici�tadana sian�i feaa�ent aictva i ereictvaa pef taa de fean�aaf de
�anefa ereictva aa pafticipaició de fepfesentants de aa ici�tadanial a�b ve� i votl en eas iconseaas 
dad�inistfaició de aes e�pfeses ��niicipaasl pef taa de pfopoficionaf �és a�tono�ia aas Conseaas 
de Distfiicte i pef taa de dotaf eas ufanans pafticipat�s de �és icapaicitat de deicisió́

2a Fo�entaf eas dos pfinicipis de aAd�inistfaició M�niicipaa: tfanspafènicia i s�bsidiafietatl a�b aes 
neicessàfies dotaicions pfess�postàfies La tfanspafènicia ha de sef �n eix pfiofitafi pef a aes 
ad�inistfaicions pefq�èl en deifnitva es de�en a aa voa�ntat de aa ici�tadaniaa I ea Pfinicipi de 
S�bsidiafietat és rona�entaa pefq�è aes ad�inistfaicions aoicaas raicin poaltq�es �és eificients de 
icafa a anafantf eas dfets soiciaas (ehabitatanel ed�icaiciól saa�tl tfebaaal �na vida diannel etica)a

3a Exianif aobaianatofi ico�pai�ent de aes fesoa�icions q�e sapfovin aas  Paens M�niicipaas deas 
Aj�nta�ents ico� a �es�fa di�p�as a aa icfedibiaitat de�oicfàticaa

 Quines mesures suprimiríeu? Per què?

CAP

 Q�ins aictofs icfeie� q�e sha�fia de tenif en ico�pte pef aa i�pae�entaició daq�est dfet i daq�estes 
Mes�fes?

Ea Aj�nta�ents tenen �oat a dif ico� a Ad�inistfaició �és pfopefaa La ici�tat és aespai on es pot desenvoa�paf 
�és aa de�oicfàicial feicoaçat pef �na reina aeanisaatva dea Pafaa�ent de Cataa�nyaa

 Q�ins à�bit i/o seictofs de aAd�inistfaició icfeie� q�e ha�fien destaf �és i�paiicats en aexeic�ició de aes 
�es�fes?

Aj�nta�ents

 Q�ins ha�fien de sef eas eixos pfiofitafis pef taa de ref �n sean�i�ent dea ico�pai�ent de aes �es�fes?

Ea Pfopi Paa de Dfets H��ans de Cataa�nya i aa Cafta E�fopea de Saavaan�afda deas Dfets H��ans a aa Ci�tata


