• 1995 – 2017: Reglament de Participació Ciutadana (aprovat el 1994).

• Febrer 2016: CUP demana, en una Comissió d’Estudi, l’actualització del
Reglament .
• Març 2016: Moció on s’aprova (11 a favor) que les entitats puguin
presentar mocions al Ple, i que la ciutadania pugui participar en l’apartat
de precs i preguntes.
• Abril 2016: CUP presenta, en una Comissió d’Estudi, una proposta
concreta de redactat.

• Maig 2016: En Ple Ordinari govern es compromet a treballar el tema
abans de vacances d’estiu.
• Setembre 2016: En Ple Ordinari govern es torna a comprometre a
estudiar-ho en equip de treball.

Febrer-Abril 2017: Campanya de la CUP Participació Real Ciutadana
“Qüestió de sentit comú”.

• Març 2017: Alcaldia presenta proposta a la Comissió Informativa de
modificació del Reglament de Participació.
• Abril 2017: En el Ple s’aprova inicialment el nou Reglamaent, amb els
vots de l’equip de govern.
• Maig 2017: Finalitza el període d’al·legacions determinat per llei.

• AL·LEGACIONS CONJUNTES – MES_ERC_CUP

- Esmena a la totalitat, amb la presentació d’un Reglament alternatiu.
- 4 esmenes parcials al Reglament aprovat.
• AL·LEGACIONS PER GRUPS (quantitat total)
- 19 esmenes parcials al Reglament de Participació Ciutadana.
- 3 esmenes a la modificació de l’article 22 del Reglament Orgànic
Municipal.
• AL·LEGACIONS CIUTADANIA I ENTITATS
-?

• PREÀMBUL
• Títol preliminar.- DISPOSICIONS GENERALS
• Títol I.- DRETS DE PARTICIPACIÓ
• Títol II.- PROCESSOS D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
• Títol III.- CONSELLS MUNICIPALS DE PARTICIPACIÓ
• Disposicions transitòria, derogatòria i final

• Contex: antecedents i situació actual
• Motivació: promoció eficaç de la participació dels ciutadans i de
les entitats
• Normativa de referència

• Estructura
Establiment de vincles entre els resultats dels processos
participatius i els acords dels òrgans de participació amb les
resolucions dels òrgans de govern de la Paeria.

• OBJECTE I OBJECTIUS.
• ÀMBIT SUBJECTIU:
– CIUTADANIA.- Majors de 16 anys. Empadronats a Cervera
o que hi tinguin vinculació (2a residència, negoci o
participació activa en una entitat).

– ENTITAT.- Sense anim de lucre.

• Dret a la informació
• Dret a la consulta popular
• Dret a la iniciativa ciutadana
• Dret de petició
• Dret d’audiència

• S’estableix l’obligació de la Paeria de promocionar-los.
• Es determina el sistema de garanties, establint per primera vegada
la figura de la Sindicatura Municipal de Greuges.

MECANISMES D’INFORMACIÓ
• Oficina d’Atenció Ciutadana

• Guia municipal de tràmits

• Pàgina web municipal

• Guia ciutadana de participació

• Butlletí municipal

• Audiència pública

• Taulers d’anuncis

MECANISMES D’INFORMACIÓ
• Registre Municipal de
Participació Ciutadana

• Enquesta
• Procés participatiu

• Registre d’Entitats Municipals
• Pressuposts participatiu
• Foment d’associacionisme i
voluntariat
• Registre de Grups d’Interès

• Intervenció en els plens
municipals

• Dos tipus de consells:
– Territorials:
• Consell de Ciutat.- Tot el municipi
• Consell dels Pobles Agregat
– Sectorials.- Activitat centrada en un àmbit

• Adaptació dels Reglaments de Consells actuals en 12 mesos.

• Derogació del RPC del 1995 i de part del ROM de 1992.
• Guies de Tràmits i de Participació en 6 mesos.

• Processos participatius per fer Reglaments de Sindicatura de
Greuges, Registres i mecanismes participatius en 6 mesos.
• Reglaments dels Consells de Ciutat i Pobles Agregats en 6 mesos.
• Reglaments de Consells Sectorials en 12 mesos.

Reglament de Participació Ciutadana (RPC) de 1995:

No fa cap referència al dret d’intervenció als plens.
Només ens parla de:
• Informació Municipal.
•Sessions d’audiència.
•Consulta popular.
•Drets dels ciutadans i entitats.
•Consell Municipal de participació ciutadana = Associacions de Veïns.
Reglament Orgànic Municipal (ROM) de 1992:
En el seu article 22 ens parla de:
•Precs i preguntes que poden formular només els regidors/es tant oralment
com per escrit i com es respondran.

Reglament de Participació Ciutadana (RPC) de 2017, fet per l’equip de Govern :
Article 14. Dret d'intervenció en les sessions públiques municipals.
Tots els veïns i les veïnes, les entitats, les associacions i els col·lectius de la ciutat
tenen dret a intervenir en les sessions ordinàries del Ple municipal i en els termes
establerts en el ROM.
Reglament Orgànic Municipal (ROM) de 2017:
Introdueix l’apartat 22.2 a l’article 22 i ens diu:
•Una vegada finalitzada la celebració del ple ordinari, les persones, entitats o
associacions que hi siguin presents com a públic podran sol·licitar la paraula, per
poder fer preguntes o exposicions sobre aspectes tractats en els diferents punts que
han sortit en la sessió.
•Si son preguntes adreçades a l’alcalde/ssa o regidor/ra, aquests poden respondre en
el mateix moment o bé en la pròxima sessió (si necessiten disposar de més dades al
respecte).
•Aquesta ronda de preguntes o exposicions tindrà una durada de 45 minuts i serà
regulada per l’alcalde/ssa.

Article 33. La intervenció en els plens municipals.

•La ciutadania i les entitats municipals poden intervenir en les
sessions ordinàries del Ple municipal.
Poden ser de tres tipus:
a. Proposta d’assumptes per incloure a l’ordre del dia.
b. Intervenció oral en punts de l’ordre del dia.

c. Precs i preguntes.

Article 33. La intervenció en els plens municipals.

a.Proposta d’assumptes per incloure a l’ordre del dia.
– La pot sol·licitar un mínim del 5% de les entitats municipals.
– Qualsevol ciutadà o ciutadana amb el suport d’un mínim del
10% de signatures de la ciutadania.
– La Junta de Govern resoldrà la sol·licitud en un termini màxim
de quinze dies.
També poden proposar assumptes per incloure a l’ordre del dia el Consell
de Ciutat i el Consell dels Pobles Agregats, en els àmbits de la seva
competència.

Article 33. La intervenció en els plens municipals.

b. Intervenció oral en punts de l’ordre del dia.
•El ciutadà o ciutadana interessat o el representant de l’entitat interessada
presenti sol·licitud per escrit a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, amb una antelació
de cinc dies hàbils abans que tingui lloc la sessió del Ple, acreditant l’interès
amb el punt de l’ordre del dia en el qual vol intervenir.
•El/la Paer/a en Cap pot denegar la intervenció si no s’acredita l’interès i ho
comunicarà al sol·licitant, com a mínim, dos dies abans de la sessió plenària.
•Tindrà una durada màxima de cinc minuts i es farà després de la lectura del
punt de l’ordre del dia i abans del debat i de la votació. Podrà ser contestada
pel/per la Paer/a en Cap, amb rèplica de la persona interessada i dúplica del/de
la Paer/a en Cap. La contesta, rèplica i dúplica tindran una durada màxima de 2
minuts cadascuna.

Article 33. La intervenció en els plens municipals.

c. Precs i preguntes.
En els Plens ordinaris, un cop hagin intervingut tots els grups
municipals i hagi respost el Govern de la Paeria, s’obrirà un torn de
paraula en el qual les persones presents com a públic poden efectuar
comentaris o preguntes sobre aspectes tractats en la sessió. Cada
intervenció tindrà una durada màxima de 3 minuts i es concedirà una
possibilitat de rèplica, en cas de resposta del/de la Paer/a en Cap o
del/de la paer/a, de 2 minuts de durada màxima.

1.

Té la funció de vetllar pel respecte i l’exercici efectiu dels drets
fonamentals i les llibertats públiques dels veïns del municipi.

2.

La seva activitat consistirà en:

•
•
•
•

Examinar i resoldre les queixes que se li formulin.
Mediar, amb consentiment de les parts enfrontades.
Proposar fórmules de conciliació o acord.
Vetllar perquè l’administració resolgui expressament, en temps
i forma, les peticions.
Vetllar perquè la informació municipal compleixi amb els
requisits d’objectivitat i imparcialitat.
Emetre un informe anual de les seves actuacions.

•
•

4.
El càrrec és incompatible amb qualsevol altre mandat
representatiu, càrrec polític, funció administrativa en el municipi o
activitat professional.
7. Un Reglament municipal regularà la figura del/de la Síndic/a
Municipal de Greuges.

1.

El/la Síndic/a Municipal de Greuges és escollit/da pel Ple de la
Paeria, a proposta del Consell de Ciutat. Serà precisa majoria de
tres cinquenes, en primera votació.

2.

El càrrec té una durada de cinc anys i una mateixa persona no el
pot exercir més de dos mandants consecutius.

3.

Els requisits que ha de complir per ser nomenat són:
a)
b)

4.

Ser major d’edat i gaudir de la plenitud de drets civils i polítics.
Tenir la condició política de català.

El decret de nomenament determinarà el nivell de dedicació,
els mitjans que se li assignen.

1.

Qualsevol persona física o jurídica que demostri un interès
legítim relatiu a l’objecte de la queixa, pot adreçar-se,
mitjançant escrit raonat, al/la Síndic/a Municipal de Greuges.

2.

Totes les actuacions del/de la Síndic/a Municipal de Greuges
son gratuïtes per a la persona interessada, i no és necessària
l’assistència d’advocat ni de procurador.

1.

La Junta de Govern impulsarà, abans del 30 de setembre, la
realització d'un procés participatiu pel pressupost de l'any
següent, per determinar activitats (capítol II de despesa) i
inversions (capítol VI de despesa) municipals.

2.

El Decret de convocatòria del procés participatiu indicarà la
quantitat de despesa disponible per distribuir mitjançant el
procés.

Reglament de participació de l'any 1995

El Consell Municipal de la Participació Ciutadana
– Funcions:
Vetllar per les Associacions Veïnals.
Emetre informes.
Membres amb dret a vot:
– Paers/es i membres de les associacions de veïns.

Reglament municipal de participació de l'any 2017 (inicialment aprovat)
– El Consell Territorial.
– Els consells sectorials.
– El consell municipal de participació ciutadana.

•Funcions:
– Consultiu i no vinculant.
En cas que no s'accepti, cal explicar-ne els motius.

•Membres amb dret a vot:
– Paers/es i membres de les associacions, entitats i consells.

Reglament Municipal de participació (proposat per MES, ERC i la CUP)
– El consell de ciutat.
– El consell dels pobles agregats.
– Els consell municipals sectorials.
•Funcions:
– S'ha de fer possible la seva coresponsabilitat.
– En cas que no s'accepti, cal justificar-ne els motius.
•Membres amb dret a vot:
– Paers/es i membres d’associacions, entitats o consells i tots els
ciutadans i les ciutadanes.

CONSELLS DE PARTICIPACIÓ
•Article 18. Els òrgans de participació........................................................... 17
•Article 19. Funcions dels consells de participació........................................18
•Article 20. Composició dels consells de participació .................................. 19
•Article 21. Organització dels òrgans que composen els consells de
participació ..................................................................................................19
•Article 22. Funcionament dels òrgans .........................................................22
•Article 22.1. Sessions del plenari i dels grups o taules de treball del consell territorial i
dels consells sectorials.................................................. 22
•Article 22.2. Sessions del plenari i dels grups o taules de treball del consell municipal de
participació ciutadana.......................................... 23
•Article 22.3. Convocatòries i sessions.......................................................... 23
•Article 23. El consell territorial .................................................................... 24
•Article 24. Els consells sectorials...................................................................25
•Article 25. El consell municipal de participació ciutadana ...........................26

• Article 34. Els consells municipals de participació 18
Capítol 1.- El Consell de Ciutat 18
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Article 35. El Consell de Ciutat 18
Article 36. La composició del Consell de Ciutat 19
Article 37. L’organització del Consell de Ciutat 19
Article 38. La Presidència del Consell de Ciutat 19
Article 39. La Vicepresidència del Consell de Ciutat 19
Article 40. La Secretaria del Consell de Ciutat 19
Article 41. El Plenari del Consell de Ciutat 20
Article 42. La Comissió Permanent del Consell de Ciutat 20
Article 43. Els grups de treball del Consell de Ciutat 21

Capítol 2.- El Consell dels Pobles Agregats 21
•Article 44. El Consell dels Pobles Agregats 21
•Article 45. La composició del Consell dels Pobles Agregats 22
•Article 46. L’organització del Consell dels Pobles Agregats 22
•Article 47. La Presidència, la Vicepresidència i la Secretaria del Consell
dels Pobles Agregats 22
•Article 48. El Plenari del Consell dels Pobles Agregats 22
•Article 49. Els grups de treball del Consell dels Pobles Agregats 23

Capítol 3.- Els consells municipals sectorial 23
•Article 50. Els consells municipals sectorials 23
•Article 51. La composició dels consells municipals sectorials 23
•Article 52. L’organització dels consells municipals sectorials 23
•Article 53. La presidència i la secretaria 24
•Article 54. El Plenari dels consells municipals sectorials 24
•Article 55. Els grups de treball dels consells municipals sectorials 24

1.

2.
3.

La nostra esmena a la totalitat vol esdevenir un esborrany que
iniciï un veritable procés de participació per elaborar un
reglament definitiu.
Aquest és el compromís que hem agafat els tres grups de
l’oposició.
Deixem en mans del Paer en Cap i la Junta de Govern la
possibilitat de fer les coses tal com s’haurien d’haver fet.

Encara hi som a temps!

