
 
 
 
El passat dia 16 de novembre el nostre municipi va ser agraciat, amb la concessió de 
la subvenció destinada a municipis i entitats menors de la província de valencià, 
destinada a fomentar la participació ciutadana, la transparència i l’accés a la 
informació publica. 
 
Sueca s’ha posicionat dins de les primeres posicions en la classificació dels municipis 
subvencionats, obtenint un total de 81 punts, que es tradueixen en una concessió de 
6.834,05 €   
 
El motiu ha sigut per haver-hi realitzat projectes punters, com la contractació, així com 
posada en marxa de la plataforma de participació https://participa.sueca.es/  que ha 
permés iniciar una nova etapa en quant a implicació ciutadana en la presa de 
decisions, com ha demostrat la consulta realitzada el passat dia 28 de setembre. 
 
A més d'aquesta tasca, l'ajuntament també ha procedit a confeccionar el primer 
reglament de participació ciutadana per al municipi de Sueca. 
 
Aquest és un reglament que aborda de forma innovadora i completa, la participació 
dels ciutadans en tots els aspectes de l'activitat pública. Per una banda, crea òrgans 
de participació, com el consell municipal de participació, o els consells territorials, 
integrats per membres de la corporació local, i veïns i veïnes o membres de les 
associacions corresponents. Aquests òrgans naixen amb la intenció de ser elements 
dinàmics i que donen resposta ràpida a les necessitats que puguen sorgir. 
 
Per altra part, acceptant el repte que presenta que la ciutadania participe cada vegada 
més en els assumptes públics, el reglament de participació preveu diferents eines 
perquè la població puga participar, ja siga a través de consultes, com la realitzada el 
passat dia 28 de setembre, també la possibilitat d'iniciar campanyes de recepció de 
propostes ciutadanes, o inclús la possibilitat d'intervindre en els plens i presentar 
iniciatives. 
 
Per finalitzar, aquest reglament segueix la línia d'adaptar l’administració pública a les 
noves tecnologies, regulant mitjans de participació preferentment virtuals per tal de 
donar agilitat i dinamisme a aquestes activitats. 
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