
Recollida2011 presenta una carta oberta a l’Ajuntament de
Montcada i Reixac i als partits polítics del municipi

Benvolguts i benvolgudes,

Al novembre vam iniciar la Recollida2011, una iniciativa ciutadana de recollida d'idees per
millorar Montcada i Reixac. Una de les conclusions que ja hem pogut extreure de la nostra
activitat és la que a continuació us presentem amb l'objectiu de conèixer la vostra valoració.

Una notable part de les idees recollides per millorar la localitat fan referència a l'exercici de
l'administració pública. Fet que demostra el grau de responsabilitat que atribueixen els
ciutadans a la política local com a motor de transformació. Creiem que aquesta tasca de
comunicació i de participació ciutadana que hem desenvolupat activament de porta a porta,
seria de gran interès si fos realitzada per part de l'Ajuntament, a fi d'oferir les oportunes
respostes, independentment de les competències que disposa l'administració local per complir
amb cadascuna de les demandes. Encara que sigui per canalitzar les voluntats dels diferents
públics, ja és un pas per desencallar situacions històriques o espontànies del dia a dia.

Després d'aquesta conclusió voldríem conèixer la valoració sobre la següent proposta:

Crear la figura de l'interlocutor municipal, entre l'administració local i els diferents
públics de Montcada I Reixac.

- Per recollir les diferents demandes de tots els públics de Montcada i Reixac, a través
d'una comunicació activa i personalitzada, tant de manera presencial com electrònica. A
partir d'una tasca indefinida, amb disponibilitat flexible de dilluns a diumenge, per
aconseguir la màxima participació ciutadana possible.

- Fer constar les voluntats històriques o esporàdiques dels ciutadans a les diferents àrees
de l'organigrama municipal. Alhora fer constar l'oportunitat, a la persona interessada, de
conèixer qui és la persona responsable d'oferir-li una resposta i de fer pública la petició,
l'estat de la qual i la resposta final, des d'un apartat especial del web de l'Ajuntament.

- Per dur a terme aquesta activitat, recomanem una persona, com a mínim, amb formació
i experiència en relacions públiques, en processos creatius de participació ciutadana i
en gestió de les tecnologies de la informació i de la comunicació. Si pot ser, amb
experiència a Montcada i Reixac en activitats similars.

Amb la fi d'aconseguir una relació més propera i satisfactòria entre l'administració local i la
ciutadania, ens agradaria poder obtenir una resposta de la vostra part a:
recollida2011@gmail.com abans del dia 30 d'abril. Només demanant una pròrroga del termini
d'entrega de la resposta s'entendrà que la idea presentada encara no és descartada per la
vostra part.

Us agraïm la vostra valuosa col·laboració,

Salutacions cordials,

Eduard Motos Auqué
Portaveu de Recollida2011
recollida2011.wordpress.com

Montcada i Reixac, 12 d’abril de 2011


