REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
TÍTOL PRELIMINAR
Disposicions generals

Article 1. És objecte del present reglament el desenvolupament del que es preveu al Capítol quart
Títol I del reglament Orgànic Municipal respecte a la regulació de les formes, mitjans i
procediments de la informació i participació de les entitats ciutadanes en la gestió municipal i de la
informació municipal, d’acord amb el que preveuen la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les
Bases de Règim local, la Llei 8/1987, 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya i altra
legislació aplicable.
La informació i participació individuals són regulades per les concretes previsions del Reglament
Orgànic Municipal (ROM).
Article 2. L’Ajuntament pretén amb aquest reglament els objectius i principis reguladors següents:
a) Facilitar l’accés dels ciutadans a la informació sobre activitats, obres i serveis
municipals.
b) Promoure la participació de les entitats i associacions ciutadanes en la gestió
municipal, sense atemptar mai contra les facultats de decisió i de govern corresponents
als òrgans representatius municipals.
c) Fomentar la vida associativa de la ciutat i apropar la gestió municipal als ciutadans
millorant la seva eficàcia.
Article 3. Més enllà del que estableix aquest reglament, les entitats i associacions tenen els drets
següents:
a) Ser informats, prèvia petició raonada, i dirigir sol·licituds a l’Administració Local en
relació als expedients i documentació municipals, d’acord amb el que preveuen l’article
105 de la Constitució Espanyola de 1978, el Reglament Orgànic Municipal, aquest
mateix Reglament de Participació Ciutadana i altra normativa aplicable.
b) Dret a col·laborar, en el sentit més ampli, amb l’administració municipal amb l’objectiu
d’aconseguir una millor gestió i prestació dels serveis municipals.
c) Facilitar l’acció municipal en tot allò que es refereix a la inspecció, fiscalització i
seguiment dels temes relacionats amb els seu àmbit d’actuació.
d) Aquells altres drets establerts per les legislacions vigents i pel present Reglament.
Article 4. Límits de la participació ciutadana.
1. La forma, els mitjans i els procediments de participació ciutadana no atemptaran contra
les facultats decisòries i de govern dels òrgans representatius municipals, i serà nula i
ineficaç qualsevol actuació contraria a l’establert anteriorment.
2. Pel que respecta a la participació dels ciutadans davant el ple de la corporació, aquesta
queda regulada per la disposició addicional primera del ROM.

TÍTOL PRIMER
De la Informació Municipal
Article 5. L’Ajuntament mantindrà als ciutadans puntualment informats de la gestió municipal amb
aquells mitjans al seu abast que permetin una gran difusió de la informació.
L’ordre del dia, les convocatòries de les sessions i els acords de les Comissions de Govern de
l’Ajuntament, seran notificats i publicats d’acord amb el que estableix la legislació vigent, amb la
finalitat de garantir l’accés dels ciutadans a aquesta informació.
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Article 6. L’Ajuntament des de les corresponents unitats administratives, informarà als ciutadans
d’aquells tràmits i gestions que hagin de resoldre, durant l’horari d’atenció al públic.
Article 7. La Corporació Municipal vetllarà per que es respecti el dret a la llibertat d’expressió de
tots els ciutadans i organitzacions municipals, oferint segons les seves possibilitats els mitjans
públics de comunicació local per garantir aquest dret. S’hauran de considerar aquestes opinions
per tal d’aconseguir la finalitat establerta en aquest reglament.
Article 8. En tot allò no previst en el present Títol, la Informació Municipal i els drets i facultats dels
ciutadans en aquesta matèria, es regiran pel que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre del
Règim jurídic de les Administracions Públiques i el procediment administratiu i comú, i de les
normes que la desenvolupen.

TÍTOL SEGON
De les entitats i associacions ciutadanes

CAPÍTO I
Normes generals

Article 9. Seran entitats contemplades dins l’àmbit del present reglament aquelles, que, sense
ànim de lucre tinguin el seu àmbit d’actuació dins el terme municipal i com objectiu estatutari
fonamental el foment, la defensa i la millora dels interessos generals o sectorials, cívics i culturals,
dels veïns d’aquest municipi d’acord amb el requisits desenvolupats al Capítol II del present Títol.
Article 10. La participació de les entitats i associacions pretén la incorporació dels ciutadans a les
tasques de col·laboració en la gestió de les activitats municipals i dels serveis públics locals, així
com en l’el.laboració de disposicions i normatives o en l’adopció de decisions transcendentals per
al municipi.
Article 11. Per promoure l’accés de les entitats i associacions als instruments de participació
social, siguin Consells o Comissions, que es puguin crear d’acord amb la legislació sectorial, es
considerarà la relació entre els objectius de l’entitat o associació en concret i els específics que es
volen aconseguir amb l’òrgan de participació en qüestió.

CAPÍTOL II
Del Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes

Article 12. El Registre Municipal d’Entitats I Associacions Ciutadanes té l’objectiu que l’Ajuntament
conegui el nombre d’entitats existents al municipi, així com els seus objectius i representativitat, per
permetre una política municipal de foment de l’associacionisme.
Article 13.
1. Les entitats i associacions s’hauran d’inscriure al Registre Municipal d’Entitats i Associacions
Ciutadanes per exercir els drets específics reconeguts al present reglament.
2. Es podran inscriure al Registre que ens ocupa aquelles entitats sense ànim de lucre que
tinguin el seu àmbit territorial d’actuació habitual dins del municipi i representin interessos
sectorials econòmics, comercials, professionals, científics, socials, culturals, esportius o
similars.
Article 14.
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1. El Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes es portarà a la Secretaria General
de l’Ajuntament a través de la Regidoria d’Informació i Participació Ciutadana i les dades que
hi contingui seran públiques. La inscripció al registre es realitzarà a petició de les associacions i
entitats interessades i aquestes hauran d’aportar un dossier amb els següents document sobre
l’entitat o associació:
a) Estatuts.
b) Certificats d’inscripció al Registre General d’Associacions i d’altres registres públics
d’obligatòria inscripció.
c) Domicilio social.
d) Número d’Identificació Fiscal.
e) Nom de les persones que ocupen càrrecs de direcció o representació.
f) Certificació del nombre de socis.
2. Dins un període de 15 dies després de la sol·licitud d’inscripció l’Alcalde/sa, previ informe
jurídic, resoldrà la inscripció de l’entitat al Registre Municipal d’Entitats i Associacions
Ciutadanes, sense perjudici de les ampliacions del període necessàries per resoldre omissions
o defectes a la documentació. Igualment, l’Alcalde/sa, resoldrà en el mateix termini i amb
caràcter provisional fins la seva definitiva certificació, el reconeixement d’aquelles entitats i
associacions que, per inscripció originaria al Registre General d’Associacions, no presentin el
corresponent certificat d’inscripció previs a l’apartat b) anterior, sina el certificat de sol·licitud
d’aquesta.
3. La denegació d’inscripció haurà d’ésser sempre motivada i la resolució que s’adopti en aquest
sentit passarà per la via administrativa. Els interessats podran interposar recursos d’acord amb
la Llei 30/1992, 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i de
Procediment Administratiu Comú.
4. Quan a si d’una entitat es produeixi alguna modificació de les dades i document essencials per
a la inscripció de les associacions i entitats al Registre Municipal, els seus responsables
estaran obligats, en el termini màxim de 30 dies naturals, a contar des de la modificació, a
realitzar la modificació registral corresponent. No caldrà fer efectives les modificacions del que
preveu la lletra f) de l’apartat 1 d’aquest article.
5. L’incompliment d’aquestes obligacions, així com la dissolució o extinció per qualsevol causa
(admesa o declarada en dret) produirà la cancel·lació de la inscripció al registre mitjançant
resolució d’Alcaldia, que passarà a la via administrativa. Contra aquest acte, els interessats
podran interposar els recursos adients d’acord amb la Llei 30/1992, 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i de Procediment Administratiu Comú.

CAPÍTOL III
Del suport de l’Ajuntament a les Entitats i Associacions
Article 15. L’Ajuntament assumeix el compromís de fer efectiu el dret que tenen entitats i
associacions a l’ús dels mitjans públics, amb les limitacions que imposin la coincidència de l’ús per
part d’altres entitats o el propi Ajuntament . Per poder fer ús d’aquests mitjans les entitats i
associacions ho hauran de sol·licitar per escrit amb l’antelació establerta i responsabilitzar-se de
l’ús donat a les instal·lacions.
Article 16. L’Ajuntament es compromet a garantir el dret de les entitats i associacions a la
informació municipal en la forma que estableixen el Reglament Orgànic Municipal al seu Títol
primer, o l’article 105 de la Constitució. Igualment són d’aplicació a les entitats i associacions tots
aquells drets que fan referència a la informació que són recollits al Títol primer d’aquest reglament.
Article 17.
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Les entitats i associacions tenen dret a establir convenis amb l’Ajuntament i a rebre
subvencions d’aquest per dur a terme les seves activitats , millorar les seves infrastructures o
permetre el seu funcionament habitual.
Per amortitzar aquestes necessitats del mon associatiu amb la intenció de l’Ajuntament de
promoure i potenciar aquelles activitats que donin un servei als ciutadans, afirmin la identitat
cultural del poble, o ens projectin fora del nostre terme municipal, l’administració local realitzarà
anualment convocatòries de convenis a les que podran concórrer totes les entitats inscrites al
Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes. Els criteris a seguir en aquestes
convocatòries estaran en funció dels objectius bàsics que es pretenen aconseguir, i per tant hauran
de considerar:
a) El programa d’activitats i el pressupost anual de l’entitat sol·licitant, i el número de gent a la
que arriba la seva activitat.
b) La capacitat de cada entitat per obtenir recursos propis o d’altres institucions, com a mostra
del seu grau d’autonomia i de la importància del seu projecte i per saber quines entitats
necessiten més recolzament. En cap cas l’Ajuntament subvencionarà en la seva totalitat el
funcionament d’una entitat.
c) Prioritzar la col·laboració amb aquelles activitats que vagin en la direcció del servei als
ciutadans o promoguin una cultura popular i un oci de qualitat.
d) El compliment dels compromisos assolits, així com la justificació de despeses
subvencionades, en anteriors convocatòries.
2. Es crearà una comissió encarregada de proposar l’adjudicació dels convenis als òrgans
competents de l’Ajuntament. La comissió estarà composada pels regidors responsables de les
àrees afectades, i haurà de consultar als representants de les entitats ciutadanes.

TÍTOL TERCER
Dels Òrgans de Participació Ciutadana
CAPÍTOL I
Dels Consells Municipals Sectorials
Article 18.
1. Els Consells Municipals són òrgans consultius en la gestió municipal, i tindran funcions
d’informe i proposta, no vinculants i de col·laboració amb el sector de l’activitat municipal que
es tracti.
2. L’Ajuntament facilitarà als Consells de Participació la informació necessària relacionada amb
els temes de la seva competència, segons la legislació vigent.
3. Seran competències dels Consells Sectorials les següents:
a) Ser òrgans de consulta pels processos de reglamentació dels serveis que els afectin i en
aquells temes d’especial incidència d’aquests.
b) Presentar iniciatives, propostes, informes, suggeriments i queixes a l’Ajuntament per que
puguin ésser discutides pels òrgans competents.
c) Ésser informats per l’Ajuntament de les decisions que s’adoptin en aquells temes d’interès
per al seu sector.
d) Promoure els procediments adequats per la participació dels ciutadans als serveis
municipals.
Article 19. Per cada sector d’activitat municipal es podrà constituir un Consell Municipal de
Participació, previ acord del Ple de la Corporació.
Article 20. Els Consells Sectorials de Participació estaran presidits per l’Alcalde/sa o pel Regidor/a
en qui delegui, amb la participació de les entitats i associacions veïnals vinculades amb els sectors
municipals de les activitats que es tractin.
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CAPÍTOL II
De les Comissions de Treball
Article 21. Dintre de l’àmbit dels Consells Municipals de Participació o fora d’aquests es podran
constituir aquelles comissions de treball que es creguin convenients per donar participació a les
entitats en l’estudi de temes concrets d’un àrea o interdisciplinaris.
Article 22. Les Comissions de Treball tindran la duració que el tema en estudi reclami. En acabar
l’estudi i emetre un judici deixaran d’existir.

TÍTOL QUART
De la Participació Popular
CAPÍTOL I
De l’Audiència Pública
Article 23. L’Ajuntament podrà convocar audiències públiques per tractar qualsevol materia de
competència municipal, especialment transcendent per la Ciutat, segons el que disposa l’article 37,
Títol Segon, Capítol Tercer del Reglament Orgànic Municipal.
Disposició Addicional. En tot allò no previst en aquest Reglament s’estarà al que disposen el
Reglament Orgànic Municipal, el RD 2568/1986, de 28 de novembre, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, la
Llei 8/1987, de 15 d’abril i altres legislacions autonòmica i/o estatal d’aplicació.
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