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Reglament de participació ciutadana de I' Ajuntament de Calafell 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La participació deis ciutadans i ciutadanes en la construcció de la seva comunitat local, és 
no només una aspiració cada dia més gran d'una gran majoria sinó també un compromís 
que ha de desplegar l'administració municipal. 

Cada individu de la comunitat ciutadana és una pec;:a clau en la vida social de la ciutat, en 
la seva cultura, en el seu desenvolupament económic, en la seva educació i en la seva 
expressió identitaria. Les ciutats són de les seves persones, amb independencia de credos, 
ideologies, edats i sexe. Des d'aquesta óptica, les administracions locals han de fer 
possible que el bo i millar de cadascun deis ciutadans i ciutadanes s'expressi lliurement a fi 
que aquesta expressió contribueixi a la pluralitat de les aspiracions socials de la ciutat. La 
participació deis ciutadans i ciutadanes opera, en l'administració municipal de forma que 
aquesta millora !'eficacia i !'eficiencia de les seves accions i respon amb més proximitat a la 
població. 

L'Administració local ha de garantir el dret a la participació activa de tothom - ja sigui 
individualment o bé a través de les legítimes associacions - en els afers que són propis de 
la comunitat. Aquesta participació ha de permetre que els seus actors la sentin com a 
element de reflexió i com a instrument de proposta per al desenvolupament de la vida 
ciutadana. 

El conflicte, el contrast, la pluralitat, la diversitat, la territorialitat, etc. són manifestacions 
inequívoques de la vida col -lectiva en les nostres ciutats. 1 són expressió de la riquesa 
d'interessos i d'aspiracions de la ciutadania. La democracia participativa ha de fer possible 
la cerca d' amplis consensos socia Is, d' acords basics, entre els ciutadans i ciutadanes basats 
en les seves expressions necessariament diverses. 

Així dones, l'Administració municipal ha de garantir el dialeg entre la ciutadania i la seva 
representació política. La descentralització, la practica de les audiencies, les respostes 
administratives, l'atenció deguda a les iniciatives ciutadanes,etc., són, des d'aquest punt 
de vista, recursos imprescindibles pera l'exercici quotidia d'aquesta garantía. 

Tanmateix, la participació de la ciutadania en els afers de la seva ciutat necessita una 
estructura que faci possible l'analisi, la proposta i el debat amb els representants electes 
sobre aquells temes de la vida urbana que importen a la ciutat i a la seva gent. 

Amb l'aprovació d'aquest Reglament de Participació Ciutadana, l'Ajuntament de Calafell 
fa explícita la voluntat d'incrementar els canals de participació de la ciutadania en els afers 
públics del nostre municipi. 

La implicació deis ciutadans i ciutadanes en el bon funcionament de la vida col-lectiva del 
municipi no s'ha de limitar a l'elecció deis seus representants a l'Ajuntament. El bon 
funcionament de la ciutat no és una responsabilitat exclusiva de l'administració municipal: 
les actituds de respecte i civisme vers les persones que convivim a Calafell, la 
corresponsabilitat en les decisions que ens afecten a tots i totes, la participació activa i 
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responsable en entitats i assoc1aoons, són alguns deis elements claus que permeten 
configurar una ciutadania conscient i activa. 

És també funció d'aquest Reglament de Participació Ciutadana la creació d'estructures 
col·lectives de deliberació i d'acords sobre el funcionament de la ciutat, que fomentin una 
reflexió i visió global de Calafell per damunt de visions sectorials limitades a interessos i/o 
problemes immediats o de tipus corporatiu. 

Una altra de les finalitats d'aquest Reglament de Participació Ciutadana és la d'ajudar a 
fomentar la formació cívica i democratica de la ciutadania de Calafell, promovent un millar 
coneixement de les institucions democratiques locals i la corresponsabilitat en els afers 
públics. En aquest sentit, l'Ajuntament assumeix el compromís de facilitar la maxima 
informació sobre les activitats, obres i serveis municipals per mitja deis diversos suports 
materials i tecnológics que avui existeixen i, alhora, de recollir i donar resposta a les 
opinions o demandes que li arribin a través de qualsevol d'aquests mitjans. 

Finalment, l'Ajuntament assumeix que el foment de la participació ciutadana és un e1x 
vertebrador de la totalitat de les arees municipals. 
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actuacions municipals. Així mateix, tots els regidors i les regidores han de disposar de 
correu electrónic per poder atendre directament els ciutadans i les ciutadanes de Calafell. 

Article 11 

La web de l'Ajuntament de Calafell ha de permetre la sol -licitud i tramitació de diferents 
gestions municipals i de tramits administratius. 

Article 12 

L'Ajuntament de Calafell ha de tenir en compte les noves tecnologies i el seu ús en tots els 
camps. Així mateix, s'ha de desenvolupar noves formes de participació ciutadana lligades a 
aquestes noves tecnologies, xarxes socials, fórums, xats, etc. 

Capítol 4.Estudis, campanyes i sondeigs d'opinió 

Article 13 

L'Ajuntament de Calafell pot fer campanyes de sensibilització dirigides als ciutadans i les 
ciutadanes. 

Article 14 

L'Ajuntament de Calafell, per tal de tenir parametres objectius, ha de fer enquestes de 
qualitat a les persones usuaries deis serveis municipals, a fi de coneixer les seves 
valoracions i propostes sobre el servei concret que han rebut, i millorar-los d'acord ambles 
propostes i fer les campanyes de sensibilització necessaries. 

Article 15 

Tots els grups municipals, els órgans de participació que hi tinguin relació i les entitats i 
associacions han de ser coneixedores de les campanyes de sensibi lització i de les enquestes 
de qualitat que es duguin a terme. 

TÍTOL 111 -EL DRET A LA PARTICIPACIÓ 

Capítol 1.EI dret de petició 

Article 16 

Tots els ciutadans i les ciutadanes poden dirigir-se a qualsevol reg idor, reg idora o órgan 
municipal per demanar informació i aclariments d'actuacions municipals. Hom s'ha 
d'atendre al que disposen les lleis generals sobre la materia, amb les particularitats que 
s'estableixen en els articles següents. 

Article 17 
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La petició es pot cursar per telefon al Servei d'Atenció al Ciutada i la Ciutadana, per 
instancia al Registre Municipal, per via telematica o fent servir qualsevol via de 
comunicació que tingui establert l'Ajuntament de Calafell. 

Article 18 

La petició pot ser individual o col-lectiva. 

Article 19 

La petició, que no estigui regulada pel procediment administratiu, s'ha de respondre en el 
termini maxim d'un mes pel responsable de la regidoria a la que es dirigeix la petició. 

Capítol 2. El dret de proposta 

Article 20 

Tots els ciutadans i ciutadanes tenen dret a presentar davant l'Ajuntament propostes 
d'actuació en relació amb les competencies municipals o d'interes local. El destinatari o la 
destinataria de la proposta ha d'informar el signatari sobre el curs que pensa donar a la 
proposta. 

Article 21 

La proposta es pot cursar per telefon al Servei d'Atenció al Ciutada i la Ciutadana, per 
instancia al Registre Municipal, per via telematica o fent servir qualsevol via de 
comunicació que tingui establert I' Ajuntament de Calafell. 

Article 22 

La petició pot ser individual o col-lectiva. 

Article 23 

En cas que la proposta es converteixi en objecte de tractament en alguna com1ss10 
informativa, la Secretaria general, un cop tractada la qüestió, ha d'enviar en el termini 
maxim de quinze dies, una copia de la part corresponent de l'acta de la sessió al seu 
autor. Així mateix, el/la president/a de la comissió informativa que hagi de tractar la 
proposta pot requerir la presencia de l'autor/a perque l'expliqui i la defensi . 

Capítol 3.La Iniciativa Popular 

Article 24 

24.1. Els ve·1ns i ve·1nes que gaudeixin del dret de sufragi actiu a les eleccions municipals 
podran exercir la iniciativa popular, presentant propostes d'acord o actuacions o projectes 
de reglaments en materia exclusiva de competencia municipal. Les esmentades iniciatives 
s'hauran de subscriure per un mínim de 1.000 signatures deis ve'i'ns del municipi de 
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Calafell. Aquest percentatge es modificara d'acord amb la llei i d'acord amb el volum de 
població del municipi de Calafell. 

24.2 . Les iniciatives seran sotmeses a debat i a votació en el Ple, sens perjudici que puguin 
ser resaltes per l'órgan competent per raó de la materia. En tot cas, es requerira el previ 
informe de legalitat del secretari de l'ajuntament, així com !'informe de !'interventor quan 
la iniciativa afecti drets i obligacions de contingut económic de l'Ajuntament. Les 
iniciatives populars podran incorporar una proposta de consulta popular local, que sera 
tramitada d'acord amb el procediment prevista la legislació vigent. 

Article 25 

Quan l'Ajuntament rebi formalment la iniciativa i n'hagi valorat la pertinen~a mitjan~ant 
els informes tecnics i económics previs, els termes d'aquesta s'han de sotmetre a 
informació pública durant trenta dies habils, excepte en aquelles ocasions en que la 
urgencia en faci raonable un termini més breu. 

Article 26 

26.1. L'Ajuntament ha de resoldre sobre la iniciativa ciutadana en el termini de trenta dies 
a partir de l'endema de la data de finalització de l'exposició pública. La decisió, en tot cas, 
ha de considerar l'interes públic de la iniciativa. 

26.2. La regidoria o area competent estudiara la seva viabilitat técnica i pressupostaria i ho 
sotmetra a consideració de la comissió informativa. 

26.3. En la fase d'estudi es podra demanar aclariments complementaris a la persona o 
col·lectiu que ha fet la proposta. 

Article 27 

27.1. Si el Ple de l'Ajuntament aprova la iniciativa ciutadana, que tindra en compte 
principalment l'interes públic i les aportacions que realitzin els ciutadans i les ciutadanes, 
fara pública la forma amb que es dura a terme i el ca lendari, i s'hi fara la modulació 
pressupostaria corresponent. 

27.2. L'aprovació d'una iniciativa ciutadana comporta la formalització d'un conveni entre 
I' Ajuntament i les persones o entitats peticionaries en el qual es concretaran els 
compromisos, les obligacions i les responsabilitats que corresponen a cada part i també el 
contingut precís de l'actuació. 

Article 28 

En cap cas no es realitzaran per iniciativa ciutadana actuacions concretes ja incloses en 
programes d'actuació municipal. 

Capítol 4.EI referendum i Ja consulta ciutadana 

Article 29 
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La sessió d'audiencia pública és convocada i presidida per l'alcalde/ssa o el regidor/a que 
aquest designi en el termini maxim de dos mesas. Segons el tema a tractar acudiran a la 
sessió, a més, els tecnics municipals i funcionaris que designi el president, el qual també 
designara entre aquests, un secretari de sessió. D'altra banda, es convidara a la sessió tots 
i tates els/les regidors/es per si desitgen assistir-hi. A la mesa de la sessió d'audiencia 
pública de proposta, s'hi integrara un representant deis peticionaris. 

Article 38 

L'Ajuntament ha de difondre la convocatoria a través deis mitjans de comunicació. 

Article 39 

La sessió ha de tenir lloc en el local que estableixi l'Ajuntament, el qual ha de ser idoni. 

Article 40 

40.1. La durada de la sessió i també el nombre d'intervencions, repliques contrarrepliques, 
la fixa el president al comen~ament d'acord amb els representants sol ·licitants. 

40.2 . Quan es tracti d'entitats, prendra la paraula el seu representant o qui aquest designi. 

40.3. Encasque no es tracti d'entitats, l'ordre de prendre la paraula dependra del plec de 
signatures pel qual es va sol-licitar !'audiencia pública. 

Article 41 

41.1 . L'acta de la sessió es fara arribar a les entitats que hi hagin intervingut i als deu 
primers signants, si es tracta de persones físiques o que hagin concorregut amb les 
entitats. 

41.2. En el termini de quinze dies, a partir de la recepció de l'acta, els interessats podran 
fer al·legacions del contingut. 

41 .3. L'expedient així complert sera trames a l'organ competent segons la materia de que 
es tracti. 

41.4. Una copia de l'acta es publicara al web municipal. 

Article 42 

En les sessions d'audiencia pública no correspon prendre acords assemblearis i executius. 
Si després de la sessió es desprengués alguna proposta d'acord per elevar a l'organ 
municipal competent, correspondra a la mesa recollir-lo i traslladar-lo a qui en 
correspongui la presentació. 

Article 43 

Ates el caracter complementari de !'audiencia pública respecte deis altres mecanismes de 
participació a l'abast deis ciutadans i les ciutadanes, i que es recullen en aquest 
Reglament, s'estableix com a maxim que es puguin fer cinc sessions d'aquest tipus al llarg 
de l'any a petició d'entitats o ciutadans i ciutadanes. 
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L'Ajuntament reconeix el dret d'intervenció oral en relació amb algun punt de l'ordre del 
dia del Ple municipal a entitats i associacions inscrites en el Registre Municipal d'Entitats, a 
través d'un representant. 

Article 52 

52.1. Les entitats que vulguin intervenir en les sessions del Ple, per formular precs i 
preguntes sobre els punts inclosos a l'ordre del dia del Ple, ho faran tot sol·licitant la 
paraula en el moment en que el president obri el torn de paraules al públic. 

53.2. Cada entitat tindra un maxim de cinc minuts per formular el seu prec i pregunta. El 
regidor disposara de 2 minuts per respondre cada prec o pregunta. L'alcalde podra 
ampliar aquest temps, si es considera necessari. 

Article 53 

53.1. Les entitats que vulguin intervenir en les sessions del Ple, per formular precs i 
preguntes sobre assumptes no inclosos a l'ordre del dia del Ple, ho han de sol -licitar per 
escrit, com a mínim 24 hores abans de la convocatoria de la sessió plenaria. 

53.2 . Cada ciutada tindra un maxim de cinc minuts per formular el seu prec i pregunta. El 
regidor disposa de 2 minuts per respondre cada prec o pregunta. L'alcalde pot ampliar 
aquest temps, si es considera necessari . 

Article 54 

Cap entitat o associació ciutadana pot presentar més de cinc peticions I' any. 

Capítol 4. El dret d'assistencia als a/tres órgans col·legiats 

Article 55 

55.1. De forma puntual, a l'únic efecte de rebre informació detallada i manifestar l'opinió, 
per aquest reglament es garanteix el dret d'assistir a les comissions informatives, als 
consells i ales reunions deis organismes autónoms municipals, a les persones representants 
d'aquelles associacions degudament inscrites al Registre d'Entitats que acreditin ser part 
interessada d'un expedient concret i així ho manifestin i ho sol ·licitin per escrit. El mateix 
dret s'entén quan l'órgan municipal en qüestió debatí una proposta presentada per una 
entitat ciutadana. 

55.2. Les sol·licituds s'adrecen a !'Alcalde o Alcaldessa mitjanc;ant instancia presentada al 
Registre Municipal, especificant les dades de les persones representants de l'associació que 
assistiran a la comissió informativa. L'Alcalde o Alcaldessa, o bé el Regidor o Regidora en 
qui delegui aquesta funció, ha d'emetre una resolució raonada sobre aquesta sol-licitud i 
ho ha de notifica r ales persones interessades en convocar-los a la sessió de la comissió 
informativa o de l'organisme autónom. 

55.3 . El nombre maxim de persones assistents, amb veu i sense vot, en una com1ss10 
informativa o reunió de l'organisme autónom representant una entitat és de dues 
persones. Les persones representants de les entitat s en aquestes sessions solament hi 
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Els membres del Consell Ciutada són designats pel Ple de l'Ajuntament. 

Article 97 

97.1. L'Ajuntament ha de facilitar els espais adequats a la Comissió o als grups de treball 
que surtin del Consell per tractar temes concrets. 

97.2. Per facilitar la comunicació entre els consells sectorials, de barri i el Consell Ciutada, 
es realitzara una reunió anual com a mínim, amb representants deis consells sectorials i de 
barri, perque informin de la seva activitat. Els membres del consell han de disposar de la 
informació sobre els temes que es porten a debat perque la puguin estudiar. 

97.3. El Consell pot crear grups de treball per tal de facilitar el treball sobre temes 
específics o sobre sectors d'actuació determinats, i tindran com a fi nalitat l'emissió 
d'informes o l'elaboració d'estudis o treballs, el resultat deis quals es presentara al Consell. 

97 .4. A les sessions de treball, es pot demanar la assistencia d'un/a tecnic/a de 
l'Ajuntament per aclarir i informar d'alguna qüestió important. 

Article 98 

98.1 . El Consell s'ha de reunir, un mínim de 4 vegades a l'any en sessió ordinaria. 

98.2. El mes d'agost és declarat inhabil. 

98.3. El Consell pot convocar sessions extraordinaries quan sobrevinguin temes urgents o 
quan l'evolució deis treballs que executi així ho aconselli. 

98.4 . La no assistencia d'algun membre que no sigui comunicada o complidament 
justificada, comporta la suspensió del dret a vot i la possibilitat que el Consell acordi cessar 
els membres no assistents. 

Article 99 

99 .1. Les sessions ordinaries i extraordinaries les ha de convocar el President, amb set dies 
d'antelació. A la convocatoria, s'hi ha d'adjuntar l'ordre del dia . Per garantir que 
l'assistencia a les sessions sigui efectiva es fara la maxima publicitat de la convocatoria, 
utilitzant els mitjans pertinents. 

99.2. De cada reunió que se celebri, s'estendra acta en la que constin els noms deis 
membres assistents, els assumptes examinats, les resolucions i els acords que s'hagin 
adoptat. 

Article 100 

100.1. L'ordre del dia el determina el president. 

100.2. A l'ordre del dia s'hi poden incloure temes d'interes general a proposta deis seus 
membres. Aquests punts es tractaran en primer lloc. El president i el vicepresident segon, 
de comú acord, determinaran el temps assignat a tractar aquests temes, de forma que es 
garanteixi que la resta de punts de l'ordre del dia puguin ser tractats amb el temps 
suficient. 

26 



Esborrany Reglament Participació Ciutadana v.0 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Esborrany Reglament Participació Ciutadana v.0 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Esborrany Reglament Participació Ciutadana v.0 
 

 
 

Sense perjudici del previst en la legislació vigent, el Ple de l'Ajuntament pot crear la figura 
del defensor/a de la ciutadania, per als drets de la ciutadania de Calafell, quant a les 
actuacions municipals o d'altres institucions. 

Article 109 

El Ple de I' Ajuntament aprovara la reglamentació aplicable no menara la persona per 
majoria de dos ter~os deis regidors/es. 

DISPOSICIONS ADDICIONALS 

Primera 

En tot alió no previst en aquest Reglament, hom s'atindra al que disposa la legislació 
vigent en les materies corresponents. 

Seg o na 

La modificació total o parcial del present Reglament així com la seva dissolució correspon 
al Ple municipal, amb !'informe previ del mateix Consell Ciutada. Aquest informe té 
caracter preceptiu pero no vinculant. 

DISPOSICIONS TRANSITÓRIES 

Primera 

En el termini maxim de dos mesas des de l'aprovació definitiva d'aquest reglament es 
creara una comissió de seguiment que en garanteixi l'aplicació. Aquesta comissió 
redactara informes de seguiment que seran tramesos a l'Alcaldia. Aquesta comissió de 
seguiment estara formada pels regidors i regidores de la Comissió Informativa que tracti 
els temes de participació ciutadana, un representant de cada consell territorial. Aquesta 
comissió es reunira dos cops l'any. 

Seg o na 

Aquest Reglament de participació ciutadana, en tot alió que tingui incidencia en altres 
normes municipals, tindra plena validesa i les esmentades normes hauran d'adaptar-se a 
alió que s'estableix en aquest Reglament. 

DISPOSICIÓ DEROGATÓRIA ÚNICA 

Des de !'entrada en vigor del present Reglament, queden derogades tates les disposicions 
compreses en ordenances i reglaments municipals que s'oposin o modifiquin les que es 
disposen en aquest Reglament. 

Queden igualment sense efecte tots els acords que resultin incompatibles amb el que es 
disposa en aquest reglament. 
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DISPOSICIÓ FINAL 

Aquest Reglament entra en vigor un cop hagi estat publicat íntegrament el seu text al 
Butlletí Oficial de la Província i hagi transcorregut el termini de 15 dies a que fa referencia 
l'article 65 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de regim local. 
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ANNEX 1 - CONSELLS MUNICIPALS DE PARTICIPACIÓ CREATS 

Fins a la data d'aprovació d'aquest Reglament, els consells municipals de participació 
creats són els següents: 

Nom del Consell Data d'aprovació o de modificació 
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