
REGLAM ENT PARTICPACIO CIUTADANA

Vilobí d'Onyar

Preàmbul - consideracions generals

L'elaboració d'un reglament de participació ciutadana és fruit del compromís
d'aquest consistori a obrir l'activitat i la gestió municipal a tothom.

Amb això es pretén garantir el dret a la informació, gestionar el nostre municipi
amb major transparència, establir els canals de comunicació més fluids amb la
ciutadania, potenciar i ajudar al teixit associatiu i fomentar la participació dels veïns
i veïnes.

La participació ciutadana és un dret fonamental, reconegut per la Constitució
Espanyola il'Estatut d'Autonomia de Catalunya en el seu article 29.L, que
assenyala que:

"els ciutadans de Catalunya tenen dret a participar en condicions d'igualtat en els
afers públics de Catalunya, de manera directa o bé per mitjà de representants, en
els supòsits i en els termes que estableixen aquest Estatut i les lleis"

Aquest reglament de participació ciutadana ha de permetre millorar el
funcionament del nostre ajuntament, així com la relació d'aquest amb el conjunt de
ciutadans i ciutadanes de Vilobí d'Onyar.

TITOL I - Drets de participació dels ciutadans i ciutadanes

Afticle 1. Dret a la participació

Totes les persones tenen dret a participar en els assumptes públics locals
directament o mitjançant associacions ciutadanes, utilitzant els òrgans i els canals
de participació establerts en les lleis i en aquest reglament.

Afticle 2. Dret a la informació
Totes les persones tenen dret a rebre informació de les activitats municipals,
accedir als arxius públics municipals i utilitzar tots els mitjans d'informació general
que estableixi I'ajuntament.

Afticle 3. Dret d'audiència
Totes les persones tenen dret a ser escoltades en la tramitació dels procediments o
en la realització d'actuacions municipals en els qual es manifesti interès legítim.

Article 4. Dret a presentar queixes, reclamacions i suggeriments.
Totes les persones tenen dret a presentar queixes, reclamacions i suggeriments
respecte de l'activitat municipal i dels serveis públics locals, sens perjudici del seu
dret a interposar els recursos administratius o jurisdiccionals pertinents.

Article 5, Dret a reunir-se amb I'alcalde/ssa, regidors/es i tècnics/ques
Totes les persones tenen dret a sol.licitar entrevistes tant amb I'alcalde/ssa, com
amb els regidors/es, i/o amb els tècnics/ques.



Article 6. Dret a petició

Totes les persones tenen dret a fer peticions o sol.licituds al govern municipal en
matèries de la seva competència o demanar aclariments sobre les actuacions
municipals, utilitzant qualsevol mitjà vàlid en dret que permeti deixar constància
fefaent de la identitat del peticionari i l'objecte de la petició, i sense més limitacions
que les establertes per les lleis.

Afticle 7. Dret a la iniciativa popular

Els veïns i veïnes inscrits al padró municipal tenen dret a presentar propostes
d'acords o d'actuacions, o projectes de reglaments, en matèries que siguin de
competència municipal.

Aquest dret és pot exercir promovent una iniciativa o donant-hi suport.

El procediment per a l'exercici del dret d'iniciativa popular és el següent:

- Cal constituir una comissió promotora que ha de redactar un esborrany del
text normatiu o de proposta d'actuació.

- La comissió promotora ha de recollir almenys la signatura del 2olo dels
habitats de Vilobí d'Onyar. Aquest document ha de recollir, nom i cognoms,
DNI i signatura.

- Un cop presentades les signatures a l'ajuntament i entrades per registre
d'entrada, la proposta ha de ser sotmès a debat i votació del ple municipal,
sens perjudici que després sigui resolta per l'òrgan competent en la matèria.

- En tot cas, és imprescindible, un informe previ de legalitat de la secretaria
de l'Ajuntament, així com un informe de la intervenció municipal, quan sigui
una iniciativa que afecti els drets i obligacions de contingut econòmic de
l'ajuntament.

- L'òrgan municipal competent en la matèria comunicarà a la comissió
promotora la seva resolució en un termini màxim de 45 dies naturals, tot
indicant, en cas afirmatiu, quines actuacions o mesures es prendran.

Article 8. Dret d'intervenció en les sessions públiques municipals

Totes les persones tenen dret a intervenir en les sessions públiques del Ple
municipal que siguin de caràcter ordinari, d'acord amb les prescripcions següents:

- Quan el ple tractiu una proposta ciutadana presentada en exercici del dret
d'iniciativa popular regulat a l'article 7 d'aquest reglament,

- Una vegada finalitzada la secció, amb la formulació de precs i preguntes.

Afticle 9: Dret a la consulta ciutadana

Els veïns de Vilobí d'Onyar tenen dret a ser consultats sobre assumptes d'especial
rellevància municipal, mitjançant la consulta popular o referèndum o altres
mecanismes més adequats com ara els sondejos d'opinió i enquestes, amb la
finalitat de conèixer l'opinió dels ciutadans i recollir propostes.

Article 10. Dret a relacionar-se amb I'administració a través de mitjans
electrònics.
Els veïns i veïnes de Vilobí d'Onyar tenen dret a relacionar-se amb l'Administració i

obtenir documents a través de formats electrònics. També es reconeix el dret a

disposar de continguts de qualitat, accessibles itransparents. L'ajuntament es
compromet a adaptar de forma gradual els sistemes informàtics propis amb la

finalitat de fer possible aquesta relació.



Article 11. Dret a utilitzar espais públics de reunió i trobada
Tots els ciutadans tenen dret a fer ús dels locals i equipaments públics municipals
per exercir el dret de reunió, sense més limitacions que els derivats de les
característiques de l'espai, la seva normativa específica, les ordenances municipals i

el compliment dels requisits exigits d'acord amb la llei.

fÍfOl II - Foment de t'associacionisme

L'ajuntament ha d'impulsar polítiques de foment de les associacions amb la finalitat
de reforçar el teixit social i promocionar iniciatives d'interès general

Afticle 12. Registre municipal d'entitats i col.lectius
El registre municipal d'entitats icol.lectius, que està inscrit en el registre de fitxes
de l'Agència Catalana de Protecció de Dades, és el registre en el que s'inscriuen les
entitats, col.lectius ciutadans ifundacions que tinguin el seu àmbit d'actuació
principal al municipi, per acreditar la seva condició davant de l'ajuntament.

Aquest registre és una eina dinàmica per conèixer la realitat associativa del
municipi i analitzar-ne les variacions, amb la finalitat de poder elaborar polítiques
eficaces de foment i millora de l'activitat.

El registre ha de conèixer la missió o l'objectiu principal dels ens inscrits, amb la
finalitat de classificar-los adequadament.

Es consideren entitats del municipi aquelles associacions formalment constituides,
això com aquelles agrupacions informals sense ànim de lucre, que demostrin de
manera eficaç la seva coresponsabilitat amb el teixit associatiu del municipi i una
gestió transparent de la seva acció, que fomentin el respecte i els valors cívics, així
com el compliment dels drets bàsics de convivència.

AÉicle 13. Drets de les entitats
Es reconeix amb caràcter general el dret d'informació i de participació a totes les
entitats ciutadanes inscrites en el Registre d'Entitats de l'Ajuntament i que es
regula en aquest reglament i se'ls reconeixen, en particular, els següents drets:

- Dret a rebre suport municioal: d'acord amb les possibilitats municipals.
- Dret a l'ús de locals de titularitat municipal d'acord amb les ordenances

municipals i normes d'utilització pròpies.
- Dret a rebre informació dels afers municioals que per la seva matèria els

puguin interessar, així com rebre comunicació d'acords d'especial interès
que afectin en el seu àmbit d'actuació.

- Dret a rebre subvencions per a la realització de projectes o activitats que
promoguin interessos generals o sectorials des ciutadans de Vilobí d'Onyar.

- Dret a rebre les convocatòries de les sessions públiques municioals sempre
que es tractin matèries relacionades amb l'objecte social de l'entitat i que ho
hagin sol.licitat.

- Dret a poder participar als mitians de comunicació de titularitat municipal
d'acord

amb les seves normes de funcionament

rÍrOl III - Ets òrgans de paÉicipació ciutadana
Els òrgans de participació de l'Ajuntament de Vilobí d'Onyar tenen un caràcter
consultiu. Les seves missions ifuncions es corresponen amb els diferents àmbits de



la seva intervenció i constitueixen l'espai a l'assessorament, la informació, el debat,
l'estudi i la proposta sobre assumptes vinculats al territori.

Els òrgans de participació es regiran per aquest reglament.

AÉicle 14. El Consell Municipal

El Consett Municipatés l'òrgan de participació general a Vilobí d'Onyar. És l'espai de
posada en comú i debat entre la ciutadania, associacions i responsables polítics
sobre els assumptes públics de la vila, ja es tractin de temes que afectin a

col.lectius o sectors específics com al global de la vila.

AÉicle 15: presidència del Consell Municipal

El Consell Municipal és presidit per l'alcalde o alcaldessa. Les seves funcions són:

- Exercir les tasques de representació del Consell Municipal

- Convocar les reunions del plenari detallant l'ordre del dia a proposta de la

comissió permanent

- Presidir les reunions de poble

El consell també tindrà un vici-president, que serà el regidor de participació
ciutadana o aquell regidor que designi el consell. Les seves funcions són:

- Substituir la presidència en cas d'absència

Afticle 16: la composició del Consell Municipal

La composició del Consell Municipal s'organitza de la següent manera:

- La comissió permanent

- Reunió de poble

La comissió permanent estarà formada per:

- President

- Vicepresident

- 4 representants ,com a màxim, d'entitats que siguin de diferents àmbits;
culturals, esportives, solidàries, etc.

- Un regidor de cada grup polític amb representació a l'ajuntament

- Un registre de màxim 4 persones inscrites voluntàriament per formar part de
la comissió permanent.

- El tècnic municipal de participació ciutadana, i en cas d'absència, un tècnic
que es designi per aquestes funcions,

La comissió permanent ha de ser el motor del Consell Municipal, és l'encarregat de
dinamitzar, dotar de continguts i fer el seguiment del consell. Les seves funcions
són:

- Proposar el temes a tractar a la reunió de poble

- Fer el seguiment dels acords presos en la reunió de poble.

La reunió de poble serà l'òrgan de màxima representació el consell municipal i

estarà format per:

- President

- Vice-president



Comissió permanent

Secretari (funcionari o treballador municipal que es designi com a tal que
tindrà les funcions de: redactar l'acta de les reunions de poble i de la
comissió permanent, així com de les altres comissions, preparar les
convocatòries i elaborar la memòria anual del consell de la vila)

I tota la població que hi assisteixi en convocatòria oberta.

Article 17: funcions del Consell Municipal

Les funcions del Consell Municipal són:

- Conèixer i debatre els projectes i el pla d'actuació municipal, i emetre
informes preceptius.

- Emetre informes sobre altres qüestions, a petició de l'alcalde o l'alcaldessa,
de la junta de govern local o de la majoria simple del ple municipal.

- Altres de naturalesa anàloga que es determinin en l'acord de creació i el seu
reglament.

Així mateix, el Consell Municipal debatrà i aprovarà un informe anuals de les
actuacions realitzades durant el període, amb propostes d'iniciatives per millorar-
les, Aquest informe serà dirigit al ple de l'ajuntament.

Article 18: funcionament del Consell Municipal

El Consell Municipal es reunirà a convocatòria de la seva presidència, almenys una
vegada a l'any en sessió ordinària. També es podrà reunir:

- A iniciativa de la presidència, quan ho considera adient

- A proposta d'un terç de les persones membres de la comissió permanent

La dinàmica de les sessions, les convocatòries i altres aspectes de funcionament
seran acordats mitjançant el seu reglament específic.

Article 19. Els òrgans de participació sectorials
Són òrgans de participació sectorials aquells que canalitzen les iniciatives i

inquietud ciutadanes en temes concrets d'interès per a la vila.

Els òrgans de participació sectorial es poden constituir com a consells independents
o com a comissions o seccions del Consell Municipal.

El ple de l'ajuntament, per acord de la seva majoria simple, podrà constituir
organisme de participació sectorial :

- A proposta de l'alcalde o alcaldessa

- A proposta d'un terç de les entitats inscrites al registre municipal d'entitats i

col.lectius en un àmbit o sector concrets.

Les funcions dels òrgans de participació sectorial són:

- Conèixer i debatre les actuacions a l'Ajuntament en l'àmbit que els sigui
propi

- Emetre informes a petició de I'alcalde o alcaldessa, de la junta de govern
local o de la majoria simple del ple municipal

- Elaborar propostes i suggeriments en relació amb el funcionament del
serveis municipals en l'àmbit que els sigui propi.



Altres de naturalesa anàloga que es determinin en l'acord de creació

TITOL IV - Processos i mecanisme de participació ciutadana

El procés participatiu es defineix com un procediment destinat a facilitar la
incidència dels ciutadans en projectes públics d'especial transcendència, ja sigui per
l'impacte ciutadà que pugui generar o l'abast que aquest pugui tenir.

Els acords obtinguts en un procés participatiu no són vinculats, però si preceptius i

han de contenir les següents fases:

1- FASE D'INFORMACIÓ: Difondre la informació motiu del procés de participació
2- FASE DE DABAT: emprant les metodologies més adequades es promou

l'anàlisi de la informació, la diagnosi (debat) i proposta.
3- FASE DE RETORN: Trasllat als participants ial conjunt de la ciutadania el

resultat del procés.

Els processos participatius poden ser impulsat per l'equip de govern o bé a proposta
del Consell Municipal o d'un nombre de persones igual o superior al 10o/o dels veTns
i veïnes empadronats majors de 16 anys i degudament identificats.

En cap cas, els processos de participació i altres mecanismes, òrgans o mesures de
participació ciutadana substituiran les facultats decisòries dels òrgans
representatius de la corporació municipal.

El govern proposarà les metodologies de participació més adequades dins dels
processos de participació ciutadana. En cada procés es determinarà, en consens
amb la ciutadania i a través del Consell Municipal, quina és la metodologia més
apropiada i la manera més convenient per portar-la a terme.

Els més important dels processos participatius és el retorn a la ciutadania, Pêr
aquest motiu s'estableix:

1. Després de cada procés participatiu s'elaborarà un informe de resultats que
es farà arribar via correu electrònic als participants del procés. Aquests
informes també es podran consultar a l'expedient administratiu i al web
municipal.

2. Sessió de retorn: un cop finalitzat el procés participatiu, l'equip de govern
convocarà a la ciutadania per retornar els resultats d'una manera presencial.
En aquesta sessió l'equip de govern explicarà quines propostes os
suggeriments ciutadans s'han incorporat al projecte i quins no,

3. Elaboració d'una memòria participativa. Un cop finalitzat el procés
participatiu, s'elaborarà una memòria que contindrà: metodologia emprada,
els resultats del procés, el calendari d'execució, la valoració del procés i quin
serà el mecanisme de seguiment.

rÍrOl V - Els serveis municipals d'informació i comunicació

Els mitjans de comunicació municipals

A¡ticle 2O. Web municipal

El web municipal és I'espai de referència per a la consulta del serveis que presta el
consistori i en general de tota aquella informació que promogui i faciliti la
pa rticipació ci utadana.

També ha de ser un espai des d'on poder realitzar determinats tràmits
administratius que per les seves característiques es puguin adaptar a aquest mitjà,



Article 21. Oficina d'atenció ciutadana

És el portal principal des del que s'atén qualsevol qüestió, tràmit o sol'licitud
adreçada a l'ajuntament, ja sigui de forma presencial, telefònica o telemàtica.

L'oficina té la funció d'informació, de registre de peticions, queixes, suggeriments,
iniciatives i propostes, així com la realització de tràmits administratius que es
determinin,

Afticle 22. Taulers d'anuncis
L'ajuntament mantindrà suports i elements de comunicació en espais d'especial
concurrència o d'interès territorial amb la funció d'informar a la ciutadania, a
disposició també de les associacions de Vilobí d'Onyar.

Article 23. La revista municipal
L'ajuntament promourà i mantindrà l'edició de la publicació escrita "Tosquija" amb
la finalitat de transmetre amb objectivitat i imparcialitat la informació a la
ciutadania. Es procurarà especialment donar a conèixer els projectes i actuacions
d'interès municipal, els períodes d'informació pública i l'agenda d'activitats, i farà
difusió dels actes i processos de participació ciutadana que es produeixin al
municipi.

La revista municipal tindrà el seu propi reglament específic.




