TEXT REFOS DEL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
(Aprovat per acord del Ple de l’Ajuntament en data 9 de juny de 2016, publicat al Butlletí Oficial de la
Província de 19 /08/ 2016.
Modificat per acord del Ple de data 11 d’octubre de 2017, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
18 /01/2018).

Preàmbul
Aquest Reglament de Participació Ciutadana és l’expressió del compromís de l’Ajuntament
de Sant Fruitós de Bages per millorar la qualitat de les decisions i accions de govern
mitjançant els mecanismes de participació ciutadana.
Per a la seva elaboració s’han tingut en compte les recomanacions de la Diputació de
Barcelona al 2015 [Marc Parés (coord.) et al: “Repensant la participació de la ciutadania al
món local”. Col·lecció Documents de Treball, Sèrie Igualtat i Ciutadania,21. Diputació de
Barcelona, Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania. Servei de Polítiques d’Acció
Comunitària i participació Ciutadana. Barcelona, Març de 2015]. L’objecte del reglament és
la regulació de les formes, els mitjans i els procediments d’informació i de participació de la
ciutadania de Sant Fruitós de Bages, individualment o col·lectivament, en els afers públics
del municipi.
Amb aquest reglament l’Ajuntament persegueix diversos objectius:
• Fomentar la participació dels ciutadans.
• Garantir el dret a la informació.
• Comunicar-se fluidament amb la ciutadania.
• Fomentar el teixit associatiu.
• Incrementar la influència dels ciutadans, en la formació d’opinió i presa de decisions
d’assumptes de caire municipal.
L’evolució de les Tecnologies de la Informació (TIC), en especial en l’àmbit de la mobilitat
(dispositius mòbils), i la connexió individual i grupal (xarxes socials) són un factor important a
l’hora de modelar i dissenyar les accions.
La participació ciutadana és un dret fonamental, reconegut per l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya en el seu article 29.1, quan 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.»
El text s’estructura en cinc títols, dedicats als drets de participació dels ciutadans, a les
entitats i als col·lectius ciutadans, als serveis municipals d’informació i comunicació, als
òrgans de participació i, finalment, a la participació en els òrgans de govern i de gestió de
l’Ajuntament.
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Títol I. Drets de participació dels ciutadans i ciutadanes
Article 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 aquest reglament.
Article 2. Dret a la informació
1) Totes les persones tenen dret a rebre informació de les activitats municipals, a accedir als
arxius públics municipals, i a utilitzar els mitjans d’informació general que l’Ajuntament
posi a disposició dels ciutadans.
2) L’Ajuntament garantirà l’exercici d’aquest dret i establirà els canals d’informació general
per atendre les peticions que faci qualsevol persona. Queden excloses les matèries
establertes per les lleis, especialment les que facin referència als drets de protecció de la
infància i la joventut, la intimitat de les persones o la seguretat ciutadana.
Article 3. Dret de 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.
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, a través dels mitjans legalment habilitats, i
sense perjudici del seu dret a interposar els recursos administratius o jurisdiccionals
pertinents.
Article 5. Dret d’audiència
Totes les persones tenen dret a ser escoltades en la tramitació dels procediments o en la
realització de les actuacions municipals en els quals es manifesti un interès legítim. El dret
d’audiència es troba regulat per la legislació vigent en matèria de procediment administratiu.
Article 6. Dret a la iniciativa popular
1) Els veïns i veïnes inscrits al padró municipal de Sant Fruitós de Bages tenen dret a
presentar propostes d’acords o d’actuacions, o projectes de reglaments, en matèries que
siguin de competència municipal.
2) El procediment per a l’exercici del dret d’iniciativa popular és el següent:
a) Les persones que promouen la iniciativa s’han de constituir en una comissió
promotora, que ha de redactar un esborrany de text o de proposta d’actuació.
b) La comissió promotora ha de recollir almenys la signatura de suport del 2% dels
habitants inscrits al padró municipal de Sant Fruitós de Bages, en un document que
ha de contenir el nom i cognoms, el domicili i el número del document nacional
d’identitat o equivalent, degudament signat per cada ciutadà.
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c) Una vegada presentada la iniciativa i verificada la concurrència de les condicions
que la permeten, la proposta ha de ser sotmesa a debat i votació al ple municipal,
previ dictàmen favorable de la comissió informativa corresponent, sense perjudici
que després sigui resolta per l’òrgan competent en la matèria.
d) Hi haurà un informe del Secretari, i de l’Interventor en cas que de la iniciativa es
derivi contingut econòmic.
3) El termini per resoldre i notificar sobre la iniciativa serà de 45 dies naturals. Si la iniciativa
inclou una proposta de consulta popular local, s’haurà de tramitar conforme el
procediment corresponent.
Article 7. Dret d’intervenció en les sessions públiques municipals
Totes les persones tenen dret a intervenir en les sessions públiques del Ple municipal de
caràcter ordinari un cop acabada la sessió, a l’apartat de preguntes.
Article 8. Dret a la consulta popular per via de referèndum .
1) La consulta popular per via de referèndum és un instrument de participació directa que
serveix per determinar la voluntat dels electors sobre qüestions d’especial significació,
amb les garanties pròpies del procediment electoral.
2) Les consultes populars es regiran per allò que disposi la llei 4/2010 i la llei 10/2014 quan
aquesta darrera no estigui suspesa o les normes que la substitueixin, sempre amb
coherència amb allò establert a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
regim Local.
Article 9. Dret a la consulta popular no referendària
1) La consulta popular no referendària és un instrument de participació directa que serveix
per conèixer el parer de la població respecte d’un tema determinat, sense les garanties
pròpies del procediment electoral.
2) Pot ser objecte d’una consulta popular no referendària qualsevol afer de competència
municipal, d’abast local.
3) La consulta popular no referendària d’àmbit municipal, segons qui n’exerceix la iniciativa,
pot ésser de les modalitats següents:
a) D’iniciativa institucional, convocada pel govern municipal previ acord de la majoria
simple del Ple.
b) D’iniciativa popular, convocada per acord de la majoria simple del Ple a instàncies
del 2% dels habitants del municipi, mitjançant un document que ha de contenir el
nom i cognoms, el domicili, el número i fotocòpia del document nacional d’identitat
o equivalent, degudament signat per cada ciutadà.
Article 10. Dret a una política municipal de foment de les associacions
Totes les persones tenen dret a què l’Ajuntament impulsi polítiques de foment de les
associacions per reforçar el teixit social i per la promoció d’iniciatives d’interès general.
Article 11. Dret a l’ús d’espais públics per exercir el dret de reunió
Totes les persones tenen dret a fer servir locals, equipaments i espais públics municipals
adequats per exercir el dret de reunió sense més condicionants que els derivats de les
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característiques de l’espai, els reglaments i les ordenances municipals, segons la legislació
orgànica en matèria de dret de reunió.
Article 12. Promoció efectiva dels drets de participació
1) L’Ajuntament promourà i facilitarà l’exercici efectiu dels drets de participació que es
regulen en aquest títol.
2) Els drets de participació, excepte el d’iniciativa popular i el de consulta popular per via de
referèndum, es poden exercir per qualsevol persona que tingui un interès legítim respecte
a algun assumpte gestionat per l’Ajuntament.
3) L’Ajuntament farà el possible per fomentar l’associacionisme de les persones i dels grups
que es trobin amb més dificultats d’interlocució social.
Article 13. Garantia dels drets ciutadans
Els drets reconeguts a la Constitució, a l’Estatut, a les lleis i en aquest reglament seran
objecte de protecció per part de l’Ajuntament, que exigirà les responsabilitats que pertoquin
al personal i autoritats municipal que no els respectin o vulnerin el seu exercici.
Títol II. Drets i deures de participació de les entitats ciutadanes i els col·lectius
ciutadans
Article 14. Concepte d’entitat ciutadana
Als efectes d’aquest reglament, són entitats ciutadanes aquelles que estiguin degudament
donades d’alta en el registre municipal d’entitats i associacions de Sant Fruitós de Bages.
Article 15. Concepte de col·lectiu ciutadà
1) Als efectes del present reglament, són col·lectius ciutadans les agrupacions de persones
físiques sense personalitat jurídica pròpia, que tenen una finalitat comú d’actuació sense
ànim de lucre, d’àmbit municipal i de caràcter temporal predeterminat, per espai de temps
o per assoliment d’objectius.
2) La seva finalitat no pot ser contrària a les lleis.
3) Per constituir-se com a col·lectiu ciutadà caldrà una declaració signada per les persones
que l’integren. A la declaració es manifestarà la voluntat de constituir-se com a tal,
assumint la coresponsabilitat individual sobre les actuacions del col·lectiu, i es descriuran
totes les finalitats del col·lectiu, siguin o no principals. Així mateix, hauran de fer constar
com a mínim les dades de tres persones majors d’edat i residents al municipi, com a
representants dels col·lectiu i a efectes de comunicació amb l’Ajuntament.
4) Sens perjudici que totes les persones puguin exercir davant l’Ajuntament les accions i
drets previstos a l’ordenament jurídic, els col·lectius ciutadans degudament constituïts
tenen els mateixos drets que les entitats ciutadanes, dins del marc de les seves finalitats
i dins la seva temporalitat.
Article 16. Deures de les entitats i dels col·lectius ciutadans
Les entitats i els col·lectius ciutadans tenen, en el marc d’aquest reglament, els deures
següents:
1) Deure d’assegurar un funcionament participatiu i democràtic.
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2) Deure de col·laborar amb l’Ajuntament per aconseguir una millor participació i implicació
ciutadana en els assumptes d’interès col·lectiu.
3) Deure de promoure la convivència i el respecte entre les persones.
4) Deure de divulgació de tots els assumptes que esdevinguin de participació ciutadana,
consulta popular o referèndum.
5) Deure d’informar als membres de les entitats i col·lectius, sobre les convocatòries, actes,
o acords d’aquells processos de participació ciutadana en curs.
Article 17. Foment de la participació ciutadana
1) L’Ajuntament podrà elaborar, en col·laboració amb les associacions i entitats, un
programa de mesures per fomentar i millorar la participació dels ciutadans del municipi,
de caire genèric o puntual per cada consulta.
2) L’Ajuntament podrà fixar, en col·laboració amb les associacions i entitats, els objectius i
els efectes que es pretenen amb la participació, el termini necessari per la seva
consecució, els costos previsibles i les seves fonts de finançament.
3) L’Ajuntament convidarà a les entitats a fi que puguin intervenir en la elaboració de
reglaments de forma participada en l’àmbit propi de cada entitat.

Títol III. Deures dels serveis municipals d’informació i comunicació
Article 18. Informació dels processos participatius municipals
1) L’Ajuntament informarà dels processos participatius municipals per facilitar la intervenció
de la ciutadania. La comunicació pública s’iniciarà en el moment en que s’admeti a tràmit
el procés participatiu.
2) La informació detallada caldrà que com a mínim estigui present en el web municipal, en
els taulers d’anuncis municipals, en les edicions de butlletins o revistes municipals, i en
les cartelleres d’informació municipal a peu de carrer.
Article 19. Gestió de la informació dels processos participatius
1) L’Ajuntament gestionarà la informació dels processos participatius a través de la regidoria
o àrea de comunicació i/o participació ciutadana, o aquella que desenvolupi aquestes
funcions.
2) El regidor/a de l’ àrea de comunicació i/o participació ciutadana, o aquella que desenvolupi
aquestes funcions, designarà un tècnic municipal o treballador municipal responsable de
vetllar per la gestió dels processos participatius i de contacte amb el president/a de cada
comissió o consell ciutadà.
Títol IV. Òrgans de participació
Article 20. Caràcter dels òrgans de participació
1) La constitució dels òrgans de participació és facultativa. La seva creació i modificació ha
de ser acordada pel Ple municipal, per majoria simple.
2) Els òrgans de participació tenen caràcter consultiu. Són l’espai d’assessorament,
informació, debat, estudi i proposta sobre assumptes vinculats als seus àmbits
3) Presideixen els òrgans de participació l’alcalde o el regidor en qui delegui l’alcalde.
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4) Els acords o conclusions dels òrgans de participació són públics.
5) Els òrgans de participació es regiran per aquest reglament en tot cas.
Article 21. El Consell
1) El Consell és l’òrgan mitjançant el qual s’estructura de participació general de la
ciutadania en la política municipal
2) Les seves funcions principals són d’informació, estudi, debat i assessorament, per
l’acompanyament i contrast de l’acció de govern.
3) El Consell és també un espai d’informació i un àmbit per compartir els treballs, informes
o plans realitzats pels tècnics, en cada cas.
4) Els òrgans de participació, han de funcionar a través de la creació d’un Consell, tenint en
compte les seves característiques pròpies en cada cas.
5) Els òrgans de participació podran funcionar mitjançant comissions les quals podran estar
integrades exclusivament per membres sense condició de regidors i/o tècnics.
Article 22. Composició del Consell
1) El Consell serà presidit per l’alcalde o regidor en qui delegui.
2) La composició del Consell estarà formada per representants dels grups polítics del
consistori, tècnics municipals, representants de les diferents entitats representatives del
Consell i ciutadans designats pels diferents grups municipals que l’integren.
3) El tècnic municipal que formi part del Consell serà l’encarregat de garantir-ne el
funcionament, de facilitar els debats i de coordinar amb la resta d’espais de participació.
4) Els representants dels grups municipals que integren cada Consell seran designats pel
Ple.
5) Per petició del President del Consell podran participar-hi ciutadans a títol individual quan
es consideri necessari.
6) Els nous membres d’entitats, o de ciutadans designats pels grups municipals, que
s’incorporin o que es donin de baixa, s’aprovaran en el sí del Consell i es donarà compte
en el primer ple municipal del següent exercici.
7) Quan sigui adequat a les funcions del Consell, en podran ser membres menors d’edat.
Article 23. Funcions del Consell
1) Conèixer i debatre els projectes motiu de la seva creació
2) Emetre propostes d’acord per elevar a l’organisme d’aprovació, sobre els projectes
motiu de la seva creació.
3) Proposar al president l’elaboració de nous informes o estudis, per a millor coneixement de
l’objecte de la seva creació, per la presa de decisions i elevació de propostes.
4) Elaborar propostes i suggeriments en relació a la temàtica objecte de la seva creació.
5) Altres de naturalesa anàloga que es determinin en l’acord de creació i/o modificació.
Article 24. Funcionament del Consell
1) El Consell es reunirà per convocatòria de la seva presidència, almenys una vegada a l’any
en sessió ordinària. També es podrà reunir:
a) A iniciativa de la presidència, quan ho consideri adient.
b) A proposta d’un terç dels seus membres.
2) La dinàmica de les sessions, les convocatòries i altres aspectes de funcionament seran
acordats en el si del propi Consell.
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3) Cada Consell estarà vinculat a una regidoria, relativa a la funció encomanada, i el regidor/a
de l’àrea específica haurà de formar part d’ella.
Títol V. Consells municipals d’obligada existència
S’estableix l’obligada existència dels consells que s’enumeren tot seguit:
a) Consell municipal de Cultura
b) Consell municipal de la Infància
c) Consell municipal de Gent gran
d) Consell municipal de Joventut
e) Consell municipal de Veïnatge
Disposició addicional
El present Reglament entrarà en vigor un cop es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i hagin transcorregut quinze dies des de la seva comunicació a l’Administració
General de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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