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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
L’Ajuntament de Calafell ha decidit que s’ha de dotar d’un reglament de 
participació ciutadana que doni resposta a una aspiració creixent de tot 
el veïnat. Una aspiració, a més, que no es limita a tòpics gastats i 
antics sobre la participació, sinó hereva directa d’uns anys, 
immediatament anteriors a l’aprovació d’aquest reglament, la primavera 
de 2017, en els quals l’anomenada desafecció per la política ha posat 
en qüestió molts factors del sistema representatiu actual. No el sistema 
representatiu per ell mateix, però sí com funciona. 
 
L’Ajuntament, com qualsevol altre poder públic, té una responsabilitat 
directa per fer que tothom pugui sentir-se partícip de les coses 
col·lectives, sense que importi la ideologia i qualsevol altra 
circumstància personal (edat, sexe, credo...) de cadascú. Però també, i 
sobretot, de fer que se sentin autèntics partícips, que poden intervenir 
de forma directa i efectiva en la presa de decisions públiques i en la 
millora del seu municipi. 
 
No és ja la possibilitat d’opinar o d’expressar-se. Aquesta pantalla està 
passada, per dir-ho d’alguna forma. És decidir, que no és sinó la base 
perquè tothom torni a sentir-se la democràcia com a seva, la 
democràcia com un sistema que val la pena. Per això, l’Ajuntament de 
Calafell aprova un reglament de participació ciutadana que recull, 
certament, conceptes imprescindibles com diàleg, proximitat, pluralitat, 
reflexió, deliberació i altres.  
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Però ho fa d’una forma que no esdevinguin simples enunciats. Ens 
equivocaríem si ens quedéssim en uns tòpics bonics, però buits de 
contingut real. No, la societat actual ja no vol només això. I en aquestes 
qüestions no és que vulgui que les coses siguin diferents, que ho vol, 
sinó que en vol més. Molt més. 
 
Entendre això, en un municipi com Calafell, esdevé a més una 
oportunitat històrica: la de superar ancestrals greuges entre els 
diferents nuclis que el formen. I això s’aconseguirà no tan sols decidint 
de forma efectiva, sinó també amb la percepció objectivable que les 
decisions s’han pres amb equilibri i justícia territorial. 
 
Així ho ha entès la corporació municipal que ha tirat endavant aquest 
reglament, conscient d’un moment gairebé històric en aquest racó 
d’Europa, a la vora del Mediterrani. Una corporació amb una gran 
pluralitat política, en la línia d’un gran nombre d’ajuntaments. De 
municipis on una mescla de  canvis i descontent han transformat les 
estructures polítiques tradicionals. 
 
A partir dels canals que aquí es creen per a la participació, tant 
individual com associada, només quedarà que sigui la ciutadania la que 
prengui la paraula, es faci seus aquests instruments, els doni vida i els 
aprofiti... I que reconnecti amb les institucions que la representen i amb 
un sistema polític que, malgrat els seus defectes, continua sent el 
menys dolent de tots. 



REGLAMENT PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA DE CALAFELL 

 
1.- DISPOSICIONS GENERALS 
2.- EL DRET A LA INFORMACIÓ 
3.- EL DRET A LA PARTICIPACIÓ 
4.- LA PARTICIPACIÓ D’ENTITATS 
5.- CONSELLS PARTICIPATIUS 
6.- PROCESSOS PARTICIPACIÓ 
COL·LECTIVA 
7.- EL REGISTRE CIUTADÀ 
8.- DISPOSICIONS ADDICIONALS, 
TRANSITÒRIES I FINAL 

DISPOSICIONS GENERALS 
 

- Es vol regular allò que té relació amb l’arquitectura de la informació 
i de la participació individual i col·lectiva en la gestió municipal. 

- Els dubtes generats els resol la Junta de Portaveus, per vot 
ponderat. Prevaldrà el que asseguri la màxima participació i 
transparència. 

- L’Ajuntament vetlla per la dotació dels processos participatius. 

- L’alcalde pot encomanar a un veí o a una entitat comeses 
específiques de durada determinada i sense retribució. 

- Aquest reglament promou i regula els drets ciutadans a: 
 

1. Conèixer activitats, serveis i obres municipals. 

2. Proposar i presentar peticions, rebent resposta puntual. 

3. Intervenir en òrgans col·legiats municipals i consells participatius. 

4. Participar activament en la gestió dels afers ciutadans. 

5. Ser rebuts en audiència i consultats en assumptes rellevants. 

6. Garantir i fomentar l’associacionisme. 

7. Assegurar una major proximitat en la gestió municipal. 
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EL DRET DE LA CIUTADANIA A LA INFORMACIÓ 
 

Capítol 1. El dret a la Informació individual i col·lectiva. 

- L’ajuntament garanteix el dret a la informació. Qualsevol veí pot 
accedir als arxius públics i als mitjans d’informació pública, prèvia 
petició. La resposta ha de ser en 30 dies. Cal tenir en compte les 
limitacions legals, especialment, a la intimitat, a la protecció de 
menors i a la seguretat. La denegació d’informació ha de ser 
motivada. 

- En casos d’interès públic, l’ajuntament remetrà en 30 dies la 
informació dels acords a la població interessada o afectada. 

- Són prioritats informatives de l’ajuntament: 
 

1. Els acords de Ple. 

2. Les normes i ordenances promulgades. 

3. Les actuacions de govern que afectin amplis sectors de població o 
que afectin individus, però siguin d’interès públic. 

4. La gestió municipal. 

5. Serveis, programes i polítiques aprovats i el sistema d’avaluació. 
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EL DRET DE LA CIUTADANIA A LA INFORMACIÓ 
 

Capítol 2. Serveis d’informació, comunicació i atenció a la ciutadania. Tecnologies. 

- Els veïns tenen dret a ser rebuts pels regidors/es i tècnics, en 30 
dies. Tots els regidors disposaran de correu electrònic. 

- L’ajuntament té el deure de facilitar l’accés a la informació sobre la 
situació de la ciutat i els programes que desenvolupa el Consistori. 

- La informació ciutadana es pot fer efectiva a través dels mitjans de 
comunicació locals, per informació pública individualitzada o 
sectorial i per consulta directa telefònica, telemàtica o presencial. 

- S’impulsaran les tecnologies telemàtiques per a informar, gestionar 
tràmits, debatre, opinar i participar en processos participatius. 

- Es garantirà que els espais públics municipals tinguin accés a la 
xarxa i oberts a la ciutadania, promovent l’ús de les TIC en entitats. 

- L’ajuntament oferirà una web amb informació que faciliti la 
participació ciutadana, la difusió d’activitats del teixit associatiu, els 
tràmits administratius i un espai a la web per a que els ciutadans 
puguin fer comentaris, queixes i suggeriments. 

- L’accés ha de ser lliure a l’arxiu municipal, els acords de Plens, els 
llibres d’actes i decrets, els reglaments, les ordenances, el 
planejament i la informació que els afecti com a interessats. 



REGLAMENT PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA DE CALAFELL 

 
1.- DISPOSICIONS GENERALS 
2.- EL DRET A LA INFORMACIÓ 
3.- EL DRET A LA PARTICIPACIÓ 
4.- LA PARTICIPACIÓ D’ENTITATS 
5.- CONSELLS PARTICIPATIUS 
6.- PROCESSOS PARTICIPACIÓ 
COL·LECTIVA 
7.- EL REGISTRE CIUTADÀ 
8.- DISPOSICIONS ADDICIONALS, 
TRANSITÒRIES I FINAL 

EL DRET DE LA CIUTADANIA A LA INFORMACIÓ 
 

Capítol 3. Els mitjans municipals de comunicació. 

- Els mitjans propis de l’ajuntament han de contenir informació 
complerta sobre l’estructura política, administrativa i els serveis 
municipals. 

- Es donaran a conèixer els projectes i actuacions d’interès 
municipal. períodes d’exposició pública, agenda d’activitats, els 
processos participatius, informació del teixit associatiu i les seves 
propostes. 

- L’ajuntament garanteix la pluralitat i l’expressió d’opinió política i 
d’entitats. És voluntat municipal que els mitjans siguin interactius. 

- Es promouran altres espais de comunicació, en funció de les 
possibilitats, garantint els criteris de contrast i argumentació de la 
informació. 
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EL DRET DE LA CIUTADANIA A LA INFORMACIÓ 
 

Capítol 4. Estudis, campanyes i sondejos d’opinió. 

- L’ajuntament pot fer campanyes de sensibilització, informatives i 
formatives, especialment en els col·lectius joves, nouvinguts i gent 
gran, pel desenvolupament dels valors democràtics i participatius. 

- L’ajuntament s’obliga a fer enquestes de qualitat dels serveis, als 
seus usuaris, per tal de conèixer la seva valoració i les propostes 
de millora. 

- Els sondejos i enquestes seran públiques, a través dels mitjans de 
comunicació municipals. 
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EL DRET DE LA CIUTADANIA A LA PARTICIPACIÓ 
 

Capítol 1. El dret de petició. 

- Tots els veïns es poden dirigir als regidors/es o òrgans municipals 
per a demanar informació i aclariments d’actuacions. 

- La petició pot ser individual o col·lectiva, per via telefònica, per 
instància o per via electrònica, identificant clarament el peticionari. 

- L’acusament de rebut de la petició serà en 7 dies i l’admetrà a 
tràmit, sempre que no s’acrediti suficientment la identitat del 
peticionari, que no sigui competència municipal o que la petició 
tingui un tràmit específic. 

- Es donarà un termini de 10 dies hàbils per a esmenar la petició. 

- La no admissió de la petició serà motivada en 15 dies, després de 
la data de petició. 

- La resposta al peticionari serà dins els 30 dies següents. 
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EL DRET DE LA CIUTADANIA A LA PARTICIPACIÓ 
 

Capítol 2. El dret de proposta. 

- Tots els veïns tenen dret a presentar propostes, via telefònica, per 
instància o per mitjans electrònics. Els destinataris han d’informar 
sobre el curs que tindrà la proposta. 

- La proposta podrà ser incorporada en l’ordre del dia de les 
comissions informatives per l’alcalde o per una cinquena part dels 
regidors/es del Consistori. 

- En el cas que la proposta no sigui acceptada, haurà de ser 
motivada i notificada a la persona interessada. 

- En el cas que la proposta sigui tractada en comissió informativa, el 
Secretari de la Corporació té 15 dies per a enviar l’acta a l’autor. 

- El President/a de la comissió informativa o una cinquena part dels 
membres, poden requerir a l’autor a explicar i defensar la proposta. 
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EL DRET DE LA CIUTADANIA A LA PARTICIPACIÓ 
 

Capítol 3. La iniciativa veïnal. 

- Els veïns amb dret a sufragi actiu a les eleccions municipals 
podran exercir la iniciativa veïnal. Poden promoure-la: 

1. 500 veïns majors de 16 anys. 

2. Un 5% dels veïns residents d’una zona i majors de 16 anys, 
sempre que afecti a algun sector concret del municipi. 

3. Entitats inscrites al Registre d’Entitats Municipals que acreditin un 
mínim de 70 socis, al corrent de pagament de les seves quotes i 
que representin un mínim d’un 10% dels seus ingressos, o el 50% 
de les signatures dels socis de l’entitat, sempre que superin les 50. 

- Les iniciatives, sempre de competència municipal, seran sotmeses 
a votació plenària, previ informes del Secretari/a i l’Interventor/a, i 
podran incorporar una proposta de sondeig popular local. 

- Quan l’ajuntament rebi la iniciativa veïnal i es valori la idoneïtat, 
mitjançant informes tècnics previs, s’ha de sotmetre a exposició 
pública per 30 dies hàbils, en un màxim de 3 mesos, excepte en 
casos d’urgència raonada i resoldre en els 30 dies posteriors. 
L’aprovació pot derivar en un conveni amb els peticionaris. 

- No s’admeten iniciatives sobre actuacions del programa d’actuació 
municipal de l’any en curs i que tingui consignació pressupostària. 
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EL DRET DE LA CIUTADANIA A LA PARTICIPACIÓ 
 

Capítol 4. El referèndum i la consulta veïnal. 

- L’ajuntament pot consultar l’opinió de veïns/es, en matèries de la 
seva competència, mitjançant referèndum o consulta veïnal. 

- Cal garantir el dret a vot dels majors d’edat censats al municipi i el 
dret a expressar les possibles solucions amb la màxima informació 
escrita i gràfica. L’opinió dels joves entre 16 i 18 anys es pot 
consultar amb eines diferents (qüestionaris, enquestes o votació 
electrònica). 

- No es poden fer referèndums o consultes sobre les finances 
municipals. No es poden fer més de 5 consultes o referèndums 
anuals. Tampoc es pot reiterar una mateixa consulta fins quatre 
anys després de la seva celebració. 

- La consulta veïnal constarà d’una o diverses preguntes tancades i 
el redactat serà aprovat per Ple. Les preguntes poden tenir dues o 
més respostes possibles que es poden ordenar per preferències. 

- Abans de concretar les preguntes es pot convocar el Consell 
Ciutadà per a elaborar les preguntes i debatre la temàtica. 

- La iniciativa correspon a l’alcalde, a una cinquena part dels 
regidors/es o a un 10% de les persones amb sufragi actiu. Però, 
l’aprova el Ple per majoria absoluta. 
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EL DRET DE LA CIUTADANIA A LA PARTICIPACIÓ 
 

Capítol 5. L’audiència pública. 

- Les sessions d’audiència pública són actes oberts, amb l’objecte 
de donar informació sobre actuacions municipals, convocades per 
l’alcalde/essa, a iniciativa pròpia o de: 

1. 200 veïns/es, majors de 16 anys. 

2. Un 5% dels veïns residents d’una zona i majors de 16 anys, 
sempre que afecti a algun sector concret del municipi. 

3. Entitats inscrites al Registre d’Entitats Municipals que acreditin un 
mínim de 70 socis, al corrent de pagament de les seves quotes i 
que representin un mínim d’un 10% dels seus ingressos, o el 50% 
de les signatures dels socis de l’entitat, sempre que superin les 50. 

4. una cinquena part dels regidors/es del Consistori. 

- Les peticions s’han de presentar per registre i han d’anar 
acompanyades del plec de signatures, certificat expedit pel 
Secretari acreditatiu dels associats i una memòria sobre l’assumpte 
a debatre que pot acompanyar un informe tècnic o jurídic. 

- La sessió ha de ser efectiva després de dos mesos de la petició, 
convocant els sol·licitants de la petició. Cal que siguin sobre 
assumptes d’especial rellevància i de competència municipal. 
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EL DRET DE LA CIUTADANIA A LA PARTICIPACIÓ 
 

Capítol 5. L’audiència pública. 

- Es convidarà els regidors/es a assistir i hi haurà un portaveu dels 
peticionaris en la mesa. Els grups municipals disposaran de 3 
minuts per a expressar els seus posicionaments sobre els 
assumptes tractats. 

- La convocatòria i els assumptes a tractar estaran disponibles, 15 
dies abans, en els mitjans de comunicació municipals. 

- La Junta de Portaveus establirà el funcionament i la durada de la 
sessió. Es farà en un local idoni. 

- L’acta de la sessió es farà arribar als 10 primers signants o a les 
entitats que l’hagin demanat. En 15 dies, podran fer al·legacions al 
contingut. L’acta definitiva es publicarà a la web municipal. 

- Si es desprèn algun acord, es traslladarà a l’òrgan competent. 

- Es poden fer 4 sessions al llarg de l’any. Es poden convocar per 
als pressupostos municipals, les ordenances fiscals i el programa 
d’actuació municipal o la seva revisió. 

- L’audiència pública no és incompatible amb l’articulació d’altres 
vies de participació ciutadana. 
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LA PARTICIPACIÓ DE LES ENTITATS CIUTADANES 
 

Capítol 1. Reconeixement, definició i drets de les entitats ciutadanes. 

- L’ajuntament reconeix les entitats que tinguin personalitat jurídica 
pròpia i mecanismes de lliure elecció democràtica en l’elecció dels 
seus representants, inscrites al Registre Municipal d’Entitats 
Ciutadanes i portadores d’interessos col·lectius de caràcter general 
o sectorial, les que són radicades en el terme municipal de Calafell. 

- No en formen part les que són de caràcter polític, ja que tenen una 
regulació pròpia. 

- El Reglament els atorga els drets següents: 

1. Ús esporàdic o temporal d’instal·lacions i de recursos municipals, 
amb les condicions que imposi l’ajuntament. 

2. Accés a la informació municipal i accés als òrgans participatius. 

3. Rebre les convocatòries públiques i els acords presos d’òrgans 
col·legiats municipals i tinguin relació amb l’objecte de l’entitat. 

4. Participar en els mitjans de comunicació municipals. 
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LA PARTICIPACIÓ DE LES ENTITATS CIUTADANES 
 

Capítol 1. Reconeixement, definició i drets de les entitats ciutadanes. 

- L’ajuntament promourà: 

1. El foment de l’associacionisme, garantint la participació de 
qualsevol persona física o jurídica del municipi, per a reforçar el 
teixit social i la promoció d’iniciatives d’interès general.  

2. Accions de foment i suport al voluntariat. 

3. Un pla específic de foment de l’associacionisme i de sensibilització 
ciutadana per a promoure la participació d’entitats. 

4. Dotacions econòmiques per a donar suport a activitats i programes 
de les entitats, sempre que sigui d’interès per Calafell. 

5. Convenis amb entitats sense ànim de lucre per a la promoció 
d’activitats d’interès social o la consecució d’un interès públic. 

6. Aquelles activitats d’entitats que responguin a uns criteris de 
qualitat, transparència i igualtat. 

7. Un centre de recursos per a suport, assessorament, formació, 
informació i cessió d’espais per a les entitats. L’oficina ajudarà a 
difondre les entitats i la seva activitat, promovent el creixement 
associatiu. 
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LA PARTICIPACIÓ DE LES ENTITATS CIUTADANES 
 

Capítol 2. Dret de les entitats a rebre informació. 

- L’ajuntament assegurarà, en la mesura de les possibilitats, que les 
entitats tinguin mitjans d‘accés a la informació telemàtica. 

- Les entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats tenen dret, 
sempre que ho demanin, a: 

1. Rebre telemàticament les convocatòries públiques dels òrgans 
col·legiats. 

2. Rebre les publicacions de caràcter periòdic que publiqui 
l’ajuntament o altres informacions concretes, sempre que puguin 
ser d’interès de l’entitat. 

3. Les associacions de veïns tenen dret a rebre informació dels 
projectes urbanístics o iniciatives municipals que afectin el seu 
àmbit d’actuació. 
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LA PARTICIPACIÓ DE LES ENTITATS CIUTADANES 
 

Capítol 3. Dret d’assistència als altres òrgans col·legiats. 

- De forma puntual, per a rebre informació detallada i manifestar 
l’opinió, es garanteix el dret d’assistir als òrgans col·legiats a 
aquelles associacions inscrites al Registre Municipal d’Entitats que 
acreditin ser part interessada en un expedient concret. 

- Les instàncies han d’anar dirigides a l’alcalde/essa, especificant els 
representats que hi volen assistir, amb un màxim de dos. 

- L’òrgan oportú ha d’emetre resolució raonada per a tal sol·licitud i 
ho ha de notificar a les persones interessades. 

- Després de la ponència, es donarà veu a les entitats interessades. 
No seran presents en la deliberació del punt i la votació. 
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LA PARTICIPACIÓ DE LES ENTITATS CIUTADANES 
 

Capítol 4. Utilització dels mitjans públics. Drets i deures de les entitats ciutadanes. 

- Les entitats ciutadanes tenen els deures següents: 

1. Participar en els consells participatius sectorials o territorials. 

2. Promoure la convivència cívica i democràtica de l’entitat. 

3. Fomentar el civisme a l’espai públic. 

4. Vetllar pel bon funcionament dels serveis municipals. 

5. Transparència vers Calafell en els casos que gestionin recursos 
públics (diners, locals, infraestructures,...). 

6. Vetllar per la igualtat de gènere i social dins l’entitat. 

7. Complir els acords presos entre ajuntament i entitat. 

- Es poden cedir locals públics a entitats per a dur a terme les seves 
activitats, reduint al mínim l’ús exclusiu i fomentant l’ús compartit 
d’espais. L’autorització serà de caràcter temporal finit. 

- Es pot concertar la gestió de programes i equipaments vetllant per 
l’accés universal i la qualitat dels serveis, responent a criteris de 
qualitat, transparència i igualtat. 

- Els mitjans de comunicació han de reflectir la realitat associativa. 
Podran fer-ne ús, prèvia instància, en funció de la disponibilitat. 
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LA PARTICIPACIÓ DE LES ENTITATS CIUTADANES 
 

Capítol 5. El Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes. RMEC. 

- L’ajuntament crea aquest registre per a garantir els drets d’entitats i 
associacions ciutadanes, permetent conèixer la representativitat, el 
grau d’interès, la utilitat per a la ciutadania, la seva autonomia 
funcional i les ajudes que rebin d’entitats públiques o privades. 

- Les dades són públiques, excepte aquelles que estableix la llei de 
protecció de dades. 

- El registre té per objecte conèixer el nombre d’entitats de Calafell, 
les finalitats, objectius i representativitat, observar l’evolució interna 
i la seva implantació social, col·laborar en la seva projecció i 
difusió, propiciar la participació activa i actualitzar les dades de 
manera sistemàtica. 

- Poden inscriure’s al RMEC entitats sense ànim de lucre, d’àmbit 
municipal, amb objecte d’activitat d’interès general o sectorial i 
fomentin la millora de la qualitat de vida, radicades a Calafell. 

- Es consideren inscrites totes les Entitats Urbanístiques existents. 
L’ajuntament no pot pactar cap decisió amb altres associacions del 
seu àmbit. 

- No s’admeten entitats que emprin la violència, es regeixin per 
normes antidemocràtiques o demostrin conductes irrespectuoses. 
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LA PARTICIPACIÓ DE LES ENTITATS CIUTADANES 
 

Capítol 5. El Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes. RMEC. 

- El RMEC és únic i depèn de la Secretaria de l’ajuntament o de la 
regidoria en qui es delegui. 

- Les inscripcions es faran per instància, adjuntant estatuts de 
l’entitat, el número d’inscripció al Registre General d’Associacions 
de la Generalitat de Catalunya o aquell que correspongui, dades 
de les persones que la dirigeixen, el domicili social, certificat del 
nombre d’associats, CIF, pressupost de l’any en curs, programa 
d’activitats de l’any i, en cas de ser delegació, certificat de l’entitat 
central. 

- La inscripció es farà en el termini d’un mes i es notificarà a l’entitat. 

- La denegació serà motivada i l’entitat podrà presentar recurs. 

- Les entitats inscrites tenen obligació de notificar la modificació de 
les dades registrades durant el mes següent. L’ajuntament pot 
requerir d’ofici l’actualització de les dades. 
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LA PARTICIPACIÓ DE LES ENTITATS CIUTADANES 
 

Capítol 5. El Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes. RMEC. 

- Causen baixa del RMEC aquelles entitats que ho sol·licitin, es 
dissolguin, perdin la condició per la qual van accedir al RMEC o no 
actualitzin les seves dades, previ requeriment. 

- Les entitats tenen l’obligació de presentar una memòria d’activitats, 
el programa de treball, els pressupostos i l’estat de comptes, en el 
primer trimestre de l’any. L' incompliment faculta a l’ajuntament a 
donar de baixa del RMEC l’entitat i impedeixen accedir a cap ajut, 
previ requeriment i termini de 15 dies per a fer-ho. Serà obligatori 
concedir tràmit d’audiència. 

- Les entitats del RMEC estan dispensades d’aportar les dades que 
ja constin al registre per a qualsevol petició. Però, no estan 
exemptes de presentar els documents necessaris per a cada 
procediment administratiu. 

- L’ajuntament ha de valorar el projecte que desenvolupin les entitats 
i obligar a que tinguin una assegurança de responsabilitat civil que 
cobreixi les possibles indemnitzacions a tercers. 
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ELS CONSELLS DE PARTICIPACIÓ 
 

Capítol 1. Definició, objecte i tipus. 

- Per acord de la majoria absoluta dels regidors, el Ple pot crear 
Consells Municipals de Participació, en funció de les necessitats 
participatives de cada una de les regidories o àmbits d’actuació. 

- La creació de Consells de Participació és de caire obligatori i té 
com a objectiu estimular i canalitzar la participació global dels 
veïns/es en assumptes municipals i fer possible la presa de 
decisions de manera corresponsable. 

- Els consells creats es faran constar en un registre públic municipal, 
accessible en la pàgina web de l’ajuntament i fent constar la data 
de la seva creació. 

- Els consells poden ser Sectorials o Territorials. Els sectorials 
portaran el nom de Consells Municipals amb la denominació de 
cada sector i poden ser temporals o permanents. Els territorials 
portaran el nom de Consells de Barri amb el nom a que faci 
referència. 

- El Consell Ciutadà és el màxim òrgan de consulta i participació. 
Les propostes dels Consells Municipals i Consells de Barri hauran 
de ser aprovades per aquest òrgan. 
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ELS CONSELLS DE PARTICIPACIÓ 
 

Capítol 1. Definició, objecte i tipus. 

- Els Consells de Participació tenen caràcter consultiu i no vinculant. 
Però, el Govern estudiarà i valorarà les propostes que es plantegin, 
justificant les decisions que es prenen. 

- Els Consells de Participació podran: 

1. Fer informes, propostes i suggeriments sobre els serveis i 
equipaments del seu àmbit d’actuació. 

2. Elaborar un pla de treball i un informe anual de l’àmbit d’actuació. 

3. Debatre les prioritats d’actuació en l’àmbit del consell, emetent 
informe sobre el pressupost, sobre les ordenances municipals, el 
programa d’actuació i els criteris de subvencions. 

4. Vetllar per l’harmonia entre els membres del Consell i pel treball 
transversal, prenent consciència de tots els temes que són 
competència de l’àmbit de treball del consell. 

5. Vetllar per la transparència i la equitat en l’establiment de criteris 
de distribució de recursos públics pel teixit associatiu de l’àmbit. 

6. Treballar altres temes encarregats per l’alcalde/essa o pel Ple. 
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ELS CONSELLS DE PARTICIPACIÓ 
 

Capítol 1. Definició, objecte i tipus. 

- La composició dels consells de participació es determinarà en 
l’acord de creació. Però, tenint en compte els principis següents: 

1. President: Serà l’alcalde/essa o regidor/a en qui delegui. 

2. Representants Polítics: Un representant de cada grup municipal 
o persona en qui deleguin. Un representant de les candidatures 
presentades en les darreres eleccions municipals que no tinguin 
representació al Consistori que tinguin una activitat continuada 
després de les eleccions, sempre que ho sol·licitin. 

3. Representants del teixit associatiu: Representants de les 
associacions veïnals, socials, sindicals, professionals i 
empresarials més representatives de l’àmbit del consell, si ho 
demanen. 

4. Veïns: Escollits a l’atzar. Si renuncien, inscrits al Registre Ciutadà. 

5. Prohoms: Tres persones que tinguin especial vinculació amb 
l’àmbit del consell, escollides per la Presidència o una cinquena 
part dels regidors/es. 

6. Experts: Tècnics o representants d’altres administracions i 
col·lectius professionals vinculats a l’àmbit del consell, amb veu i 
sense vot. 
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ELS CONSELLS DE PARTICIPACIÓ 
 

Capítol 1. Definició, objecte i tipus. 

- Podran participar, amb veu i sense vot, un secretari/a designat pel 
President/a i els tècnics municipals o d’altres administracions, 
experts/es en l’àmbit del consell o membres d’altres consells, 
sempre que sigui necessari. 

- Els càrrecs electes no podran ocupar places del consell 
corresponents a entitats o altres col·lectius. 

- Els veïns escollits per sorteig hauran d’haver donat la conformitat 
per a formar part del Consell de Participació. La llista definitiva serà 
pública. El sorteig s’efectuarà el mateix dia de la constitució del 
consell. Els escollits ho seran per un període de dos anys o pel 
temps que duri el consell, en el cas de ser temporal. En cas de 
renúncia, s’escolliran entre els inscrits al Registre Ciutadà. Els que 
no siguin escollits quedaran en reserva per reposar les baixes que 
hi hagin. En cas de tres absències consecutives, seran substituïts 
per la següent persona de la llista de reserva. 

- Només podran formar part dels consells aquelles entitats legalment 
constituïdes que figurin al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes. 
Cada entitat ha de proposar un representant i un substitut.  

- El càrrec de membre del consell no serà remunerat. 
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ELS CONSELLS DE PARTICIPACIÓ 
 

Capítol 1. Definició, objecte i tipus. 

- Els membres dels consells tindran a la seva disposició tota la 
informació dels punts a tractar en el consell, sempre que sigui 
possible en format electrònic.  

- El President/a vetllarà per a que s’enviï tota la documentació i per a 
que el consell participi de manera activa en les decisions 
administratives de l’àmbit. 

- Encara que no formaran part del Consell de Participació, també 
podran participar en les seves sessions amb veu però sense vot i 
els/les veïns/es del barri, que ho desitgin, els/les professionals 
d’equipaments i serveis públics vinculats al Consell, que 
l’Ajuntament determini, en el supòsit que aquest consideri 
convenient la seva participació. 

- El Consell de Participació tindrà un màxim de 21 membres. Si hi ha 
més peticions, haurà d’haver acord polític per majoria absoluta del 
Ple o fer un sorteig. 

- La seu del Consell de Barri s’haurà d’ubicar, preferentment, a un 
immoble cèntric i adaptat per a celebrar-hi els consells a cada 
barri. En cas de no haver-hi cap equipament suficientment 
condicionat i adaptat, es podrà celebrar en un altre àmbit territorial. 
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ELS CONSELLS DE PARTICIPACIÓ 
 

Capítol 2. Organització, funcionament i règim intern dels Consells de Participació. 

- Els objectius dels consells de participació són: 

1. La participació informativa. 

2. La participació propositiva, en l’estudi i debat de propostes. 

3. La participació en la gestió i el control municipal. 

4. La potenciació de la democràcia, el pluralisme, l’autonomia i la 
participació. 

 

- Cada consell establirà les seves competències, funcions i àmbit 
d’activitat. Estarà format per diversos òrgans: 

1. La presidència. 

2. La vicepresidència. 

3. El plenari. 

4. Els grups o taules de treball. 

5. La secretaria. 
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ELS CONSELLS DE PARTICIPACIÓ 
 

Capítol 2. Organització, funcionament i règim intern dels Consells de Participació. 

- Els membres dels consells cessen del càrrec per: 

1. Per sol·licitud del grup municipal o entitat que representen. 

2. Per voluntat pròpia, fent-ho per escrit. 

3. En el cas que deixin d’assistir en tres sessions consecutives del 
plenari, en cas de grups municipals, entitats i institucions. 

4. En el cas que deixin d’assistir en tres sessions consecutives del 
plenari, en cas de ciutadans/es a títol individual. 

- El president/a podrà expulsar o demanar la substitució dels 
membres del Consell que impedeixin el funcionament d'aquest, 
desprès d’haver-lo advertit. Es demanarà a l’entitat representada la 
immediata substitució o aquesta es quedarà sense representació. 

- Per a la vàlida constitució del plenari, caldrà la presència del 
President/a, del Secretari/a i de la meitat més un dels seus 
membres, en primera convocatòria. Si, 30 minuts després, en 
segona convocatòria, no s’ha arribat a 1/3 dels membres, la sessió 
quedarà anul·lada i convocada, de nou, en menys d’una setmana. 
Queda constituït quan hi siguin tots els membres. 
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ELS CONSELLS DE PARTICIPACIÓ 
 

Capítol 2. Organització, funcionament i règim intern dels Consells de Participació. 

- La convocatòria serà amb set dies d’antelació, enviant l’ordre del 
dia. Es podran fer arribar propostes fins a dos dies abans de la 
celebració. L’ordre del dia inclourà l’aprovació de l’acta anterior i 
precs i preguntes. També s’inclouran les propostes que enviïn els 
membres al President/a. 

- El President/a del consell pot convidar a qualsevol persona per a 
explicar o informar sobre temes inclosos a l’ordre del dia. 

- Les propostes dels consells s’hauran d’incloure en els expedients 
que tramitin els organismes municipals, fent constar el suport i 
opinions obtinguts dels diferents col·lectius que el formen. 

- Els consells estaran oberts a la incorporació de noves entitats, 
sempre que compleixin aquest reglament. 

- Les reunions del consell seran: 

1. Ordinàries: amb periodicitat mínima semestral, on es podran 
incloure punts, un cop iniciades, si la majoria absoluta dels 
membres ho considera convenient. 

2. Extraordinàries: convocades amb 48 hores d’antelació, per escrit 
del president o d’una cinquena part dels membres dels consells 
participatius. 
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ELS CONSELLS DE PARTICIPACIÓ 
 

Capítol 2. Organització, funcionament i règim intern dels Consells de Participació. 

- Les sessions són públiques, sempre que no s’acordi el contrari per 
la majoria absoluta dels membres. Es facilitarà tota la informació 
necessària al públic assistent de la manera més adient. 

- Si cal votació, es farà a mà alçada. Si es vol votació secreta, cal 
que ho demani la majoria simple dels membres. Els vots seran 
personals i intransferibles. 

- Les decisions es prendran per majoria simple. Si l’abstenció és 
majoritària, caldrà continuar el debat, procedint a una nova votació. 
En cas d’empat, el President/a té un vot de qualitat. 

- Les sessions plenàries tindran una durada màxima de dues hores. 
El Secretari aixecarà acta i s’aprovarà en la següent sessió. 

- Les sessions tindran lloc a la seu de cada Consell de barri en un 
horari que possibiliti la participació dels seus membres i de les 
persones del barri. 

- En 15 dies hàbils, els acords hauran de penjar-se a la web 
municipal i trametre a tots els membres del consell. 

- Les reunions dels grups de treball s’estipularan per acord dels seus 
membres, tenint en compte els objectius i les necessitats fixades. 
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Capítol 3. Els òrgans del Consell. 

- El Plenari és el màxim òrgan representatiu. Té les següents 
funcions: 

1. Demanar informació sobre qualsevol matèria de l’àmbit. 

2. Formular propostes a l’ajuntament sobre allò que l’afecti. 

3. Emetre informes que demani l’ajuntament o una cinquena part del 
consell, sobre matèries de l’àmbit del consell. 

4. Emetre propostes pel bon funcionament dels serveis i organismes 
municipals. 

5. Definir un pla de treball del consell. 

6. Decidir la creació i la finalitat dels grups o taules de treball, fent el 
seguiment de la mateixa, fomentant la transversalitat, la 
comunicació i la bona relació entre elles. 

7. Vetllar i fer el seguiment del Programa d’Actuació Municipal en 
l’àmbit de treball del consell. 

8. Demanar reunions extraordinàries del Consell Ciutadà. 

9. Qualsevol altra que li assigni el Ple, a través d’acord municipal. 
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Capítol 3. Els òrgans del Consell. 

- La Presidència representa el Consell. Té les següents funcions: 

1. Convocar el consell. 

2. Presidir, moderar debats, suspendre i aixecar les sessions. 

3. Vetllar per l’execució dels acords que s’hagin pres. 

4. Autoritzar la presència en el Plenari a persones de reconeguda 
vàlua dins l’àmbit del consell. 

5. Trametre els acords a la resta d’organismes municipals. 

6. Coordinar-se amb els presidents de la resta de consells. 

7. Emetre un vot de qualitat, en cas d’empat en les votacions. 

 

- El President pot delegar la gestió d’una taula de treball en un/a 
tècnic/a municipal o en un representant del teixit associatiu. 

- També pot delegar la presidència, en cas de causa justificada. 
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Capítol 3. Els òrgans del Consell. 

- La Secretaria té les següents funcions: 

1. Assistir al Plenari, a les reunions o taules de treball, amb veu i 
sense vot. 

2. Trametre dins els terminis establerts les convocatòries, la 
informació dels punts a tractar i els acords, a membres del consell. 

3. Custodiar la documentació del Consell. 

4. Preparar el despatx dels temes, les actes de les sessions, els 
informes i tots els documents que es desprenguin. 

5. Donar compte dels acords al Consell. 

6. Assessorar la Presidència i els vocals, en la gestió del Consell. 

7. Coordinar-se amb els tècnics/ques municipals vinculats al Consell. 
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Capítol 3. Els òrgans del Consell. 

- Tindran la condició de vocals la resta de membres assistents al 
Consell. Els correspon: 

1. Disposar de la convocatòria de la sessió i la documentació dels 
temes a tractar. 

2. Proposar temes per a incloure en l’ordre del dia del Consell, amb 
10 dies d’antelació. També podrà fer-ho per urgència, amb 72 
hores d’antelació, enviant escrit a tots els membres del Consell. 

3. Assistir a les reunions i excusar la no assistència en el Consell. 

4. Treballar la documentació rebuda, prèviament a la reunió. 

5. Participar en el debat de les sessions i exercir el seu dret a vot, tot 
justificant-lo. 

6. Fer suggeriments, propostes, precs i preguntes. 

7. Obtenir la informació necessària per a fer les seves tasques. 

8. Traspassar al suplent la informació, en cas de no poder assistir. 

9. Mantenir degudament informat el col·lectiu al qual representa. 

10. Representar el seu Consell en el Consell Ciutadà, fent el retorn. 
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Capítol 4. El Consell Ciutadà. 

- El Consell Ciutadà és el màxim òrgan consultiu i de participació. 

- Estarà format per dos representants de cada un dels consells de 
participació. Però, també, tindrà una vicepresidència primera que 
recaurà en un representant del moviment associatiu i una 
vicepresidència segona que recaurà en el regidor delegat de 
participació ciutadana. 

- Els membres són designats pel Ple, a proposta dels Consells de 
Participació que representen, amb un màxim de dos per consell. 

- La periodicitat de les reunions del Consell Ciutadà serà de, com a 
mínim, quatre vegades a l’any. El mes d’agot serà inhàbil. Es 
podran convocar sessions extraordinàries per a temes urgents. 
Sempre es convocaran amb set dies d’antelació. S’aixecarà acta 
de tots els acords, intervencions, assistents,... 

- Cal dotar de recursos, coneixements i informació als seus 
membres, per a poder prendre decisions. 

- Es permet l’assistència de tècnics/ques i la creació de taules de 
treball monogràfiques sobre temes d’interès. 

- La no assistència en tres sessions o més, en dos anys, suposarà la 
pèrdua del dret a vot i el possible cessament del Consell Ciutadà. 
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Capítol 4. El Consell Ciutadà. 

- Els objectius del Consell Ciutadà són: 

1. Opinar, debatre i fer propostes sobre temes d’interès municipal. 

2. Aconsellar en la presa de decisions i la gestió municipal. 

3. Detectar temes d’interès en els diferents consells de participació. 

4. Conèixer i debatre el Pla de Mandat, ordenances i reglaments, els 
resultats dels indicadors de la gestió municipal i els estudis sobre 
temes estratègics d’interès del municipi. 

5. Impulsar processos de planificació estratègica, proposant el 
desenvolupament equilibrat i sostenible, la cohesió dels barris i 
accions per a la millora de la qualitat de vida. 

6. Fomentar la solidaritat, el pluralisme, el teixit associatiu, la 
democràcia i la participació ciutadana per a definir el futur del 
municipi. 

7. Recollir propostes dels consells de participació i valorar la viabilitat, 
fer propostes d’interès municipal i plantejar processos participatius 
per a valorar-les i prioritzar-les, modificant i consensuant el Pla de 
Mandat amb el Consistori o plantejant mocions al Ple. 

8. Plantejar una distribució equitativa dels recursos per a inversions. 
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Capítol 5. Els Consells de Barri. 

- Els Consells de Barri tenen la finalitat de promoure i canalitzar una 
reflexió conjunta, entre entitats i veïns, sobre un territori concret. 

- Els territoris són les unitats en les que es divideix el municipi i 
s’acordaran en Ple. 

- Els representants de les entitats seran d’aquelles que tenen seu en 
el territori on desenvolupen la seva activitat. 

- Les persones escollides a títol individual seran majors de 16 anys, 
escollides per trams d’edat i sexe, residents o que treballin en 
aquest territori. Se n’escollirà un per cada 500 habitants del 
territori, amb un màxim de 6 i un mínim de 2, a través d’un sorteig 
aleatori. En cas de renúncia, s’escolliran entre els inscrits al 
Registre Ciutadà o quedaran vacants. 

- El Registre Ciutadà es regula en aquest mateix reglament. 
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Capítol 5. Els Consells de Barri. 

- Els Consells de Barri tenen les següents funcions: 

1. Mantenir un espai d’informació, debat, estudi i avaluació, entre els 
agents del territori i l’ajuntament, sobre els problemes i els temes 
importants del territori. 

2. Fer possible la consulta i la participació en la presa de decisions en 
aquell territori, promovent la màxima participació de les entitats i la 
corresponsabilitat. 

3. Elevar al Consell Ciutadà propostes sobre els problemes, 
propostes de millora dels serveis i la planificació en aquell territori, 
recollint les opinions veïnals. 

4. Valorar i debatre els plans d’actuació municipal. 
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Capítol 5. Els Consells Municipals. 

- Per a cada àmbit d’activitat municipal es podran crear Consells 
Municipals Sectorials. 

- Tenen les següents funcions: 

1. Ser consultats abans que els organismes municipals aprovin 
assumptes d’incidència en aquell sector, especialment en les 
ordenances referents al sector. 

2. Proposar solucions a problemes concrets del sector. 

3. Participar en estudis, campanyes i elaboració de projectes. 

4. Fer el seguiment de la gestió municipal en els temes del sector. 
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Capítol 1. Pla d’Acció Municipal participatiu. 

- En el primer semestre d’un nou mandat, el Ple Municipal aprovarà 
un Pla d’Acció Municipal per a tota la legislatura, amb participació 
ciutadana que es farà durant el primer any de mandat. 

- El Ple ratificarà la metodologia del procés que s’acordarà en el 
Consell Ciutadà. 

- Els programes del Pla d’Acció Municipal es traslladaran al Consell 
Ciutadà per a que valori la possibilitat de desenvolupar-los amb 
participació ciutadana i en coordini el procés, si és així. 
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Capítol 2. Pressupostos Participatius. 

- En l’elaboració del pressupost, cal donar poder de decisió a la 
ciutadania. D’aquesta manera s’assegura la implicació dels 
veïns/es. L’aprovació del pressupost, no obstant, recaurà sempre 
en el Ple. 

- Es destinarà un mínim de l’1% dels ingressos corrents del 
pressupost a propostes derivades dels pressupostos participatius. 

- No es poden sotmetre a votació les despeses obligatòries (sous, 
consums, sentències judicials, serveis obligatoris,...). 

- S’aplicarà la següent metodologia: 

1. S’aprovarà un reglament específic que reguli el procés. 

2. Es farà una reunió informativa sobre el procés a seguir i les 
condicions contemplades en el reglament. 

3. Es farà una primera fase de recollida de propostes ciutadanes. 

4. Es destinarà un temps a la valoració de les propostes presentades. 

5. Es sotmetrà a votació popular les propostes valorades. La votació 
serà vinculant. S’aniran seleccionant les propostes més votades 
fins a exhaurir el pressupost. 
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Capítol 3. Nuclis d’Intervenció Participativa. NIP. 

- Els Consells de Participació promouran NIP per a fomentar la 
participació dels veïns/es, en temes concrets i moments puntuals, 
especialment on no hi hagi teixit associatiu consolidat. 

- Els NIP són grups de persones escollides a l’atzar que, després 
d’un procés d’informació plural i una deliberació col·lectiva, emeten 
un informe sobre un tema col·lectiu que necessita una resposta. El 
Ple aprovarà el nombre de persones que el formaran, preveient un 
suplent per a cada una. 

- El Ple aprovarà el NIP i podrà ser d’ofici (obligat per normativa 
pròpia), per iniciativa d’alcaldia o de la Junta de Govern Local, a 
petició del Consell Ciutadà, a petició d’una cinquena part dels 
regidors o a petició del 10% dels veïns/es majors de 16 anys. 

- Caldrà especificar el tema a tractar (sempre de competència 
municipal) i el procés de participació del NIP, a celebrar dos mesos 
després de l’aprovació per Ple. 

- El NIP constarà de tres fases: preparació, realització i conclusió. El 
dictamen serà concret, garantint la contribució dels participants. 

- Les sessions podran seguir les metodologies oportunes que cregui 
l’equip organitzador. L’organització la farà el Consell Ciutadà. 
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Capítol 4. Processos de Participació Ciutadana. 

- Democràcia representativa-deliberativa: la responsabilitat de 
prendre decisions recau en els polítics (autoritats), però incorporant 
processos de deliberació pública que legitimen les decisions, les 
fan més intel·ligents i més fàcils d’assumir pels ciutadans i 
d’implementar. La racionalitat tecnocràtica es complementa amb la 
racionalitat deliberativa. 

- Processos de Participació: són experiències puntuals i concretes 
que tenen un moment inicial i un moment final, on es pren una 
decisió. Cal deixar clar els límits (equilibrar les expectatives amb 
les d’altres; restriccions econòmiques; prioritats dels governants) i 
les dificultats de fons (limitada cultura participativa; excessiva 
estructura burocràtica; risc de seducció metodològica; banalitzar la 
participació; percepció simplificada del poder). 

- Cal definir l’agenda participativa i la diversitat dels agents 
participatius. Cal definir què farem i allò que deixarem per més 
endavant, determinant les prioritats. La diversitat (què pots aportar 
de diferent) contrasta amb la representativitat (en nom de quants 
parles), és més rica en la presa de decisions i ofereix una mirada 
polièdrica. Cal centrar-se, doncs, en la diversitat dels agents 
participatius. 
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Capítol 4. Processos de Participació Ciutadana. 

- Tot Procés Participatiu contempla tres fases: informació, debat 
ciutadà (promou el diagnòstic, el debat i la generació de 
propostes), retorn (on s’explica el resultat del procés) i seguiment. 

- A l’inici del mandat, el Ple aprovarà l’agenda participativa, on es 
recolliran tots els processos participatius a desenvolupar durant tot 
el mandat. 

- Quan els processos siguin sectorials o territorials serà suficient un 
informe participatiu, que s’incorporarà a l’expedient a tramitar, per a 
conèixer tots els posicionaments durant el debat i l’aprovació. 

- Les memòries participatives són impulsades per l’ajuntament, 
emeses pel servei de Participació Ciutadana, recollint els 
participants, les actuacions i els procediments. 

- Els informes participatius s’apliquen a un procés que afecta a un 
sector o territori determinat. S’emeten pels Consells de Participació 
i s’expliquen els processos seguits per al debat. Es traslladaran als 
òrgans de govern. 
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Capítol 5. Etapes dels Processos de Participació Ciutadana. 

- Mapa d’actors: L’objectiu és garantir la diversitat, definint les 
persones concretes i entitats, així com els perfils individuals i 
associatius més rellevants del procés a impulsar. No n’hi ha prou 
convidant-los, cal tractar-los com a diferents i facilitar la inclusió. 

- Estratègies per a la inclusivitat: Oferir compensacions a qui 
dedica el seu temps. Dedicar recursos a capacitar els participants. 
L’objectiu és aconseguir escoltar totes les veus possibles, usant 
mètodes participatius diversos. Cal distribuir recursos per a facilitar 
la participació de qui té menys capacitat de fer-ho. 

- Estratègies comunicatives (explicar): Convidar a formar part del 
procés, amb estratègies segmentades o focalitzades. Proporcionar 
la informació necessària (format, límits i objectius del procés). 
Esforç de traducció i fer atractiva la informació. Claredat i 
honestedat. Els informes participatius s’apliquen a un procés que 
afecta a un sector o territori determinat. S’emeten pels Consells de 
Participació i s’expliquen els processos seguits per al debat. Es 
traslladaran als òrgans de govern. 
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Capítol 5. Etapes dels Processos de Participació Ciutadana. 

- Mètodes de participació (escoltar): Cal preveure la metodologia 
de treball, el calendari, regles de joc i explicar-les amb claredat, 
consensuant-los amb els participants. Cada procés és únic i 
irrepetible. Cal pensar en la diversitat de perfils (Cal imaginació i 
innovació participativa). Capacitat d’incorporar les veus que se 
senten excloses per incomoditat amb el procés participatiu. La 
deliberació ha de propiciar el diàleg entre les parts. Exposar i 
escoltar altres. Intercanviar arguments. Cal assegurar torns de 
paraula, fer que parli qui té més dificultats, moderar el to, refusar 
intervencions poc respectuoses, vetllar pel seguiment del guió,... 

- Retorn (Respondre): Cal explicar la incidència de la participació 
en la presa de la decisió. Els polítics han de rebre i recollir, 
analitzar i valorar, respondre i decidir. Cal demostrar que s’ha 
escoltat. Document de conclusions i Document d’impacte del 
procés participatiu (doble columna propostes-conclusions i 
respostes-impactes). 
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PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ COL·LECTIVA 
 

Capítol 6. Mecanismes de Coordinació Participativa. 

- L’Agenda Participativa definirà els processos que es duran a terme 
durant tot el mandat. L’aprovació recau en el Ple. Té les següents 
finalitats: 

1. La planificació de les accions en matèria participativa. 

2. La coordinació interna i l’organització de processos participatius. 

3. La divulgació de processos participatius entre la ciutadania, per a 
fomentar la informació i la participació. 

- L’ajuntament podrà aplicar altres metodologies, en funció de les 
finalitats i els projectes, amb la finalitat d’augmentar el grau de 
participació dels veïns/es. L’aprovació recau en el Consell Ciutadà. 

- També, els diferents Consells de Participació podran proposar una 
modificació en l’agenda participativa, en funció del calendari o dels 
nous temes a tractar. 
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EL REGISTRE CIUTADÀ 
 

Capítol 1. Objecte del Registre Ciutadà 

- El Registre Ciutadà es regula per l’article 25 del Reglament de 
participació Ciutadana de Calafell com un recull de les dades de 
totes aquelles persones que han manifestat explícitament el seu 
interès per estar informades de l’activitat municipal, i per a 
participar en els òrgans i processos que aquest porti a terme. 

- La inscripció en el Registre tindrà caràcter voluntari i gratuït. 

- El Registre Ciutadà garanteix la confidencialitat de les dades, així 
com el seu ús correcte per part de la pròpia administració 
municipal. 

- La seva gestió ordinària correspondrà al Servei de Participació. 
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EL REGISTRE CIUTADÀ 
 

Capítol 2. Requisits d’inscripció i manteniment de les dades 

- Seran considerats veïns i veïnes de Calafell susceptibles 
d’inscriure’s en el Registre ciutadà totes aquelles persones 
empadronades a Calafell més grans de 16 anys; o que acreditin 
desenvolupar la seva activitat professional a la ciutat. 

- Per a formalitzar la inscripció caldrà omplir una butlleta que 
recollirà les dades personals i els possibles temes d’interès de la 
persona sol·licitant. A la vegada s’assenyalarà si el/la sol·licitant 
està empadronat o bé desenvolupa la seva activitat professional. 

- En un termini inferior a un mes a la recepció de la sol·licitud 
d’inscripció, es notificarà a la persona sol·licitant la inscripció en el 
Registre ciutadà i es considerarà donada d’alta. 

- Per a donar-se de baixa del Registre caldrà omplir una butlleta que 
reculli la sol·licitud de baixa. En un termini inferior a un mes, es 
notificarà a la persona que ha estat donada de baixa en el Registre 
Ciutadà a tots els efectes. 

- Cada quatre anys l’Ajuntament farà una actualització de dades per 
regularitzar la informació del Registre. Causaran baixa en el 
Registre, les persones que, requerides per l’Ajuntament, no donin 
resposta a aquestes comunicacions. 
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EL REGISTRE CIUTADÀ 
 

Capítol 3. Participació en mecanismes i consells de participació 

- Les persones inscrites en el Registre Ciutadà obtindran informació 
continuada dels projectes que es desenvolupin en els seus 
territoris o àmbits d’interès. A la vegada, quan l’Ajuntament endegui 
algun tipus de procés participatiu s’adreçarà a elles per a informar-
les i motivar la seva implicació en el procés endegat.  

- També podran formar part d’altres òrgans de participació com a 
taules o grups de treball que es creïn. 

- Entre tots els registrats podran ser escollides per cobrir les places 
adscrites en els consells de participació a ciutadans/es a títol 
individual, seguint el procediment que es defineix en el Reglament 
de Participació Ciutadana, en l’apartat dels Consells Participatius. 

- Aquest sorteig es farà per territoris, trams d’edat i sexe per garantir 
una òptima representativitat de la ciutadania, es defineixen com a 
trams d’edat les franges de població següents: 16 a 40 anys i 
majors de 40 anys, i com a territoris els límits geogràfics de 
cadascun dels consells territorials constituïts. 
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EL REGISTRE CIUTADÀ 
 

Capítol 4. Formació i seguiment 

- Un cop inscrits en el Registre els ciutadans/es rebran una Guia de 
participació de Calafell, on es recolliran els principals aspectes que 
regula el Reglament de Participació i els canals que el ciutadà/na 
pot utilitzar per a implicar-se en el dia a dia de la ciutat i permetin 
garantir a les persones inscrites i seleccionades la seva capacitat 
de participar. 

- A aquells ciutadans que siguin escollits per a formar part d’un 
Consell territorial se’ls impartirà una sessió formativa sobre el 
funcionament i característiques dels consells de participació i 
s’establiran unes trobades de seguiment amb els tècnics 
responsables de cada consell territorial. 
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DISPOSICIONS 
 

Disposicions addicionals. 

- Tot el previst en el reglament es remetrà a la legislació vigent. 

- La modificació del Reglament recau en el Ple Municipal, previ 
informe consultiu del Consell Ciutadà. 

- L’ajuntament es compromet a implantar el servei de Participació 
Ciutadana, en el termini d’un any, després d’aprovar el Reglament. 

Disposicions transitòries. 

- El Consell Ciutadà farà el seguiment de l’aplicació del Reglament 
de Participació Ciutadana. 

- Aquest Reglament tindrà preferència davant d’altres normes 
municipals, en allò que entri en conflicte. 

Disposició derogatòria única. 

- Amb l’entrada en vigor del Reglament queden sense efecte totes 
les ordenances, normes i reglaments que entrin en contradicció. 

- Queden sense efecte tots els acords que incompleixen o no 
s’adeqüen a aquest Reglament. 
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