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PREÀMBUL
L’Ajuntament de Banyoles, com a institució pública més propera als ciutadans i les
ciutadanes i donant resposta a una demanda cada vegada més gran de la pròpia
ciutadania, té la voluntat d’acostar al màxim la seva acció als veïns i veïnes de la
ciutat. Per això, la participació ciutadana esdevé un principi fonamental que cal
impulsar i no només per tal que les institucions actuïn segons les necessitats
ciutadanes, sinó també pel mateix valor de la participació, que permet impulsar la
identificació respecte la nostra ciutat i la mateixa democràcia.
L’actual legislació referent a la participació ciutadana, si bé en algun punt no
permet aprofundir al màxim en el concepte de democràcia directa, sí que dóna prou
marge per al desenvolupament de formes de govern més obertes, de noves
metodologies participatives. En aquest sentit, la participació ciutadana té la seva
base legal en la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local, i en la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, i
en el Reglament Orgànic Municipal.
Partint d’aquests condicionants, el present reglament pretén garantir i impulsar la
participació dels veïns i veïnes de Banyoles, establint noves eines que tothom tindrà
a l’abast i que el propi Ajuntament haurà de potenciar. D’aquesta manera, intentant
acostar-nos el màxim possible als principis de la democràcia directa, el consistori es
compromet fermament a actuar segons la voluntat del poble, amb el qual es
corresponsabilitzarà de la governabilitat i millora de la ciutat.
Les eleccions que tenen lloc cada quatre anys són la via per la qual els ciutadans i
ciutadanes escullen el seu govern, en aquest cas municipal. Però una ciutat, per
demostrar la seva vitalitat i avançar, necessita més que un govern. La ciutat
necessita de les aportacions de tots: de l’alcalde, de tots els regidors, de les
associacions i entitats, dels veïns i veïnes… Tothom pot contribuir a fer una
Banyoles millor des de la seva activitat i les seves responsabilitats.
El Reglament de Participació Ciutadana, doncs, vol donar resposta a aquesta
necessitat i adequar-la a les condicions del segle XXI. A la necessitat d’obrir nous
canals d’informació, nous espais de debat i intercanvi, noves eines per facilitar la
presa de decisions des del consens. Cal que la gestió dels interessos col·lectius de
la ciutat sorgeixi de la participació del màxim nombre de ciutadans i ciutadanes, en
pla d’igualtat, i que els destinataris de les polítiques públiques en siguin els
mateixos creadors, els autèntics protagonistes.
En aquest sentit, la ciutadania organitzada representa un element fonamental per a
la millora del nostre entorn més pròxim, ja que és el teixit social que, des
d’associacions de tot tipus i àmbits, manté la vitalitat i el pols de la ciutat.
L’Ajuntament de Banyoles, donant suport a les diverses formes d’iniciatives
ciutadanes, ha d’impulsar la consolidació d’aquest teixit i, mitjançant la potenciació
de la informació, la participació i la transparència, ha de fer-lo corresponsable de la
gestió col·lectiva.
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En definitiva, el Reglament que teniu a les mans pretén articular i impulsar el
coneixement dels drets de la ciutadania, les vies d’intercanvi mutu d’informació
entre aquesta i l’Ajuntament, les eines de participació en els assumptes públics i el
foment de l’associacionisme. Esperem que aquest instrument sigui el més útil
possible per acostar la vida pública als ciutadans, per fer-los protagonistes de les
decisions col·lectives. Una eina que, aprofundint en els principis de democràcia i
progrés social, i amb el compromís de tots, ha de permetre a la ciutat de Banyoles
afrontar amb èxit els reptes del present i del futur.
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CAPÍTOL I. DRETS DELS CIUTADANS I CIUTADANES
Article 1. Dret a la participació
Tots els ciutadans i ciutadanes tenen dret a intervenir directament o mitjançant
associacions ciutadanes en la gestió dels assumptes públics de competència
municipal a través dels mecanismes regulats en aquest Reglament i en la normativa
aplicable.
La participació de la ciutadania de Banyoles a la vida municipal es manifesta en els
drets següents:
1. Dret a rebre una informació àmplia, puntual i objectiva sobre els assumptes
municipals.
2. Dret a ser informats, prèvia petició raonada, de temes concrets, i dirigir
sol·licituds a l’Administració Municipal en relació a la consulta de documents
municipals d’acord amb el que preveu la legislació vigent.
3. El dret a obtenir còpies i certificacions i a consultar documentació s’exercirà
d’acord amb el que preveu la legislació vigent.
4. El dret de petició, que es manifestarà per escrit.
5. El dret a ser rebuts en audiència per les autoritats municipals.
6. El dret a assistir a les reunions del Ple municipal i a d’altres de caràcter
públic.
7. El dret a formular propostes d’actuació relatives a matèries de caràcter
municipal o d’interès local als òrgans de govern municipal, a través dels
canals que expressament es prevegin en el present reglament i d’acord amb
la legislació vigent.
8. Dret a promoure consultes populars.
Article 2. Dret a la informació
L’Ajuntament de Banyoles ha de facilitar la més àmplia informació sobre la seva
activitat i la participació de tots els ciutadans i ciutadanes en la vida local. Tots els
ciutadans i ciutadanes tenen dret a rebre informació clara i veraç dels assumptes
que afecten la seva ciutat, de forma àmplia, puntual i objectiva.
L’Ajuntament té l’obligació d’impulsar canals d’informació que arribin al conjunt de
la ciutadania i qualsevol persona té dret a demanar informació sobre qualsevol
assumpte del seu interès, amb les excepcions legals corresponents quan es tracti
d’assumptes que afectin la seguretat ciutadana, l'honor, la intimitat personal o
familiar o la pròpia imatge de les persones, la protecció de la infància i la joventut o
quan es tracti de matèries afectades per la legislació general sobre secrets oficials o
per secret sumarial.
Article 3. Dret de petició
Tots els ciutadans i ciutadanes i les entitats tenen la possibilitat d’adreçar-se a
qualsevol autoritat o òrgan municipal per formular sol·licituds en temes de
competència municipal o demanar aclariments sobre les actuacions de
l’Ajuntament.
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Aquest dret s’exerceix mitjançant escrit tramès a aquest efecte al Registre General,
a les dependències d’Atenció al Públic o pels mitjans admesos a la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú. És d’aplicació en aquest cas el que estableix la
legislació vigent i, concretament, la Llei orgànica 4/2001, de 12 de novembre,
reguladora del dret de petició, el Decret 21/2003, de 21 de gener, pel qual
s’estableix el procediment per fer efectiu el dret de petició davant les
administracions públiques catalanes i el Reglament Orgànic Municipal.
També es poden presentar a través d’Internet, sempre que es compleixin els
requisits establerts en l’article 14 del decret 324/2001, de 4 de desembre, relatiu a
les relacions entre els ciutadans i l’Administració de la Generalitat a través
d’Internet.
Article 4. Dret d’audiència
Tots els ciutadans i ciutadanes tenen dret a ser escoltats en la tramitació dels
expedients administratius on s’acrediti interès legítim i no es vulneri el dret a la
intimitat de les persones, els drets dels menors o es refereixin a matèries legalment
reservades, d’acord amb el que preveu la legislació vigent.
Article 5. Dret a la iniciativa ciutadana
Tots els ciutadans i ciutadanes tenen dret a demanar a l’Ajuntament que faci
determinada activitat de la seva competència i interès públic ciutadà que no estigui
inclosa en el programa d’actuació municipal, per a la qual poden aportar mitjans
econòmics, béns, drets o treball personal.
Aquest dret s’exerceix mitjançant escrit signat per les persones interessades en el
qual concreten la proposta i indiquen els elements que aportaran per a la seva
realització. La Comissió de Govern, previ estudi de la viabilitat tècnica i
pressupostària, resoldrà aquestes iniciatives en un termini màxim d’un mes i
habilitarà una partida pressupostària per dur a terme les que han estat aprovades.
Article 6. Dret a la consulta popular
Tots els ciutadans i ciutadanes inscrits en el cens electoral tenen dret a ser
consultats respecte dels assumptes de la competència pròpia municipal i de
caràcter local, llevat dels relatius a les finances locals, així com a promoure la
consulta popular, en els termes previstos a l’article 144 de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya i el Decret 294/1996, de 23 de juliol, pel qual s’aprova
el reglament de consultes populars.
Article 7. Dret d’intervenció en les sessions públiques municipals
Tots els ciutadans i ciutadanes tenen dret a intervenir directament o en
representació d’associacions cíviques en les sessions públiques del Ple i dels
organismes municipals que es determinin, en la forma establerta en l’article 15
d’aquest Reglament.
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L’Ajuntament promourà la participació de les associacions ciutadanes en les
sessions de les comissions informatives municipals en aquells aspectes que puguin
ser d’interès per a les seves activitats.
Article 8. Dret a una política de foment de les associacions ciutadanes
L’Ajuntament de Banyoles ha de promoure l'associacionisme, tot respectant la
llibertat i l'autonomia de les entitats associatives envers els poders públics i facilitar
el desenvolupament de les associacions que persegueixen finalitats d'interès social.
Els ciutadans i ciutadanes organitzats en entitats cíviques tenen dret a rebre el
suport públic de l’Ajuntament per a la millora de les seves associacions i pel foment
d’iniciatives que puguin ser d’interès general o sectorial dels veïns i veïnes del
municipi.
Així mateix, l’Ajuntament ha d'oferir la informació necessària i els instruments de
col·laboració als col·lectius que pretenguin emprendre un nou projecte associatiu
d’interès general o sectorial dels veïns i veïnes del municipi.
Article 9. Dret a presentar queixes, reclamacions i suggeriments
Tots els ciutadans i ciutadanes tenen dret a transmetre queixes i reclamacions i
formular suggeriments respecte del funcionament dels serveis públics municipals.
Aquest dret s’exerceix a través del Registre General, dependències d’Atenció al
Públic, així com també mitjançant la pàgina web municipal i el correu electrònic.
Les persones que exerceixin aquests drets han de rebre resposta raonada i escrita
sobre els assumptes plantejats en el termini més breu possible.
De cara a les reclamacions referents a possibles vulneracions de drets, es promourà
la creació de la figura del Defensor del Ciutadà, que recollirà i canalitzarà les
queixes de la ciutadania en aquest sentit.
Article 10. Dret de contradicció
Tots els ciutadans i ciutadanes tenen dret a realitzar els actes, reunions o
manifestacions necessaris per a poder expressar o exterioritzar les seves
discrepàncies o disconformitat total o parcial sobre determinades actuacions
municipals o dels seus ens instrumentals, sempre per mitjans pacífics i d’acord amb
la legislació vigent.
CAPÍTOL II. LA PARTICIPACIÓ.
Article 11. L’Oficina d’Atenció al Ciutadà
L’Oficina d'Atenció al Ciutadà serà el servei més proper a la ciutadania. Les seves
funcions són canalitzar les peticions, agilitar els tràmits i informar del funcionament
de l’Ajuntament i de les activitats que es fan a la ciutat, així com la resta de
funcions que s'estableixin mitjançant l'aplicació d'aquest reglament.
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Article 12. El correu electrònic ciutadà i la pàgina web municipal
A partir de l'aprovació d'aquest reglament, l’Ajuntament impulsarà la instal·lació de
punts telemàtics en equipaments públics per tal de facilitar l’accés a Internet a tots
els ciutadans i ciutadanes de Banyoles, de forma que sigui possible el caràcter
universal a la informació i als tràmits municipals per aquesta via.
Igualment, l’Ajuntament impulsarà la utilització del correu electrònic ciutadà per tal
que tota la ciutadania pugui fer servir aquesta eina en la seva relació amb
l’Ajuntament i pel seu ús propi. En aquest sentit, la pàgina web i el correu
electrònic municipals esdevenen mitjans imprescindibles per facilitar la informació,
per realitzar tràmits i recollir les propostes, peticions i suggeriments o queixes de la
ciutadania. Unes funcions que, quan sigui possible i es garanteixi l’accés universal
dels ciutadans, s’ampliaran amb mecanismes per sondejar l’opinió ciutadana.
Article 13. Mitjans de comunicació local i informació municipal
Sense perjudici d’allò disposat a l’article 70.3 de la Llei 7/1985, una de les finalitats
dels mitjans de comunicació municipals serà informar amb antelació suficient dels
períodes d’informació pública, els terminis, la dependència municipal i els horaris on
s’exposen els projectes existents a la ciutat, així com de la realització dels plenaris,
audiències públiques i la informació pública que sigui d'interès ciutadà.
L’Ajuntament promourà el funcionament dels mitjans de comunicació locals des del
mateix Ajuntament o en col·laboració i coordinació amb altres institucions o la
iniciativa privada, si s'escau.
L’Ajuntament promourà i mantindrà també l’edició de publicacions en format
butlletí, revista o fulls informatius i fent servir taulers d’anuncis i plafons
informatius per tal de transmetre la informació útil a la ciutadania. En aquest sentit,
l’Ajuntament es compromet a fer arribar el butlletí municipal a totes les famílies de
la ciutat. Pel que fa a les associacions inscrites en el registre municipal, aquest
compromís s’estén a les publicacions que siguin del seu interès segons criteris
sectorials, territorials o d’interès general.
Els òrgans municipals responsables de les informacions i de les comunicacions
institucionals de la ciutat vetllaran pel rigor i la veracitat de les informacions
emeses. Qualsevol persona podrà exercir el dret de rectificació de les informacions
divulgades que no siguin veraces mitjançant escrit dirigit al responsable del mitjà
de comunicació segons els tràmits previstos a la Llei Orgànica 2/1984, de dret de
rectificació.
Article 14. Sessions públiques del Ple de l’Ajuntament
Les sessions del Ple i, en el seu cas, les de les juntes generals de les empreses
municipals són públiques. S’hi permetrà l’accés de qualsevol persona interessada.
Es procurarà que les sessions es desenvolupin en condicions suficients per garantir
la publicitat de les deliberacions i les votacions.
Excepcionalment, si així ho acorda la majoria absoluta del Ple, poden ser secrets el
debat i la votació d’aquells assumptes que poden afectar els drets fonamentals dels
ciutadans a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, de
conformitat amb el que estableix la legislació vigent.
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Article 15. Intervenció ciutadana en el Ple de l’Ajuntament
Desprès d’haver estat declarada la finalització de cadascuna de les sessions
ordinàries del Ple per l’Alcalde, es podrà obrir un torn de paraules dels ciutadans i
ciutadanes assistents a la sessió sobre temes concrets d’interès municipal.
Article 16. Campanyes i enquestes de qualitat de serveis
L’Ajuntament realitzarà campanyes d’informació i de sensibilització en serveis o
problemàtiques d’interès general o sectorial de la ciutadania, fent especial èmfasi
en els aspectes de caràcter social i medi ambiental. I, així mateix, el consistori
promourà la realització d’enquestes de qualitat dels diferents serveis per avaluar-ne
l’opinió ciutadana.
CAPÍTOL III. CONSELLS DE PARTICIPACIÓ
Article 17. Caràcter dels consells de participació
Tots els consells de participació tenen un caràcter consultiu, de formulació de
propostes i suggeriments. El seu objectiu és facilitar la participació ciutadana i,
conseqüentment, l'intercanvi d'informació entre la ciutadania i l'Ajuntament, amb
l'objectiu final d'adequar al màxim possible les polítiques públiques a les necessitats
de la població.
Secció primera. El Consell de Ciutat
Article 18. Definició i funcions del Consell de Ciutat
El Consell de Ciutat és l’òrgan consultiu més ampli de participació i deliberació de
les problemàtiques que afecten la globalitat de la ciutat.
El Consell de Ciutat desenvoluparà funcions de debat, consulta, proposta i informe
en determinats temes com són: les consultes populars que es vulguin fer a
instàncies de l’Ajuntament, el planejament urbanístic general, els criteris generals
dels pressupostos municipals, el programa d’actuació anual i l’anàlisi i el seguiment
de les polítiques públiques que afecten la ciutat. Així mateix, li correspondran
aquelles altres funcions consultives i d'informe que li siguin encomanades per
l’alcalde o alcaldessa, el Ple o els Consells de Barri.
Article 19. Composició i dinàmica del Consell de Ciutat
El Consell de Ciutat estarà format per l’alcalde o alcaldessa, un regidor/a designat
per l’Alcalde, el Defensor del Ciutadà, un membre de cada grup amb representació
al consistori, dos representants de cadascun dels Consells de Barri i dos
representants de cadascun dels Consells Sectorials existents. L’Alcalde o Alcaldessa
podrà convidar altres persones amb experiència en els temes a tractar.
Serà convocat i presidit per l’alcalde o alcaldessa o aquell regidor o regidora que
ocupi el càrrec amb caràcter accidental. Es reunirà almenys un cop l’any, a
proposta de l'alcalde o alcaldessa, per avaluar l’exercici que acaba i debatre les
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propostes de l’any que comença. En tots els consells es nomenarà un secretari
d’entre els seus membres, que aixecarà les actes de les sessions.
Per desenvolupar les seves funcions, el Consell de Ciutat podrà crear, per majoria
dels seus membres, comissions tècniques o grups de treball específics per analitzar
i/o fer el seguiment de propostes o problemàtiques concretes. El treball d'aquestes
comissions es desenvoluparà en coordinació amb els Consells Sectorials
corresponents.
Tenint en compte les seves funcions d'informació, consultives i deliberatives, les
propostes sorgides del Consell de Ciutat hauran de ser aprovades per consens.
Secció segona. Els Consells de Barri
Article 20. Definició i funcions del Consell de Barri
S’estableix com a òrgan específic, per tal de facilitar la participació ciutadana en la
gestió dels assumptes municipals en les àrees territorials corresponents, un Consell
de Barri en cadascun dels barris de la ciutat. Els Consells de Barri tenen les
funcions següents:
a) Informar, a iniciativa pròpia o de l’Ajuntament, de les propostes municipals que
afectin el districte i dels projectes d’interès global de ciutat.
b) Formular propostes per a resoldre els problemes que els afecten.
c) Fer propostes de noves actuacions.
d) Demanar informació sobre temes del seu interès.
e) Proposar la realització d’audiència.
f) Proposar les inversions que cal fer en el districte per tal que es tingui en compte
en el moment d’elaborar els pressupostos municipals.
g) Fomentar la coordinació entre els veïns i les associacions del districte i entre
aquests i l’Ajuntament.
h) Emetre i formular propostes i suggeriments en relació amb el funcionament dels
serveis i els organismes públics municipals.
Article 21. Composició i dinàmica dels Consells de Barri
El Consell de Barri serà convocat públicament per l’Alcalde o Regidor en qui delegui
i l’Associació de Veïns i hi podran participar tots els veïns i veïnes del barri
corresponent, essent presidit per l'alcalde o alcaldessa o el regidor en qui delegui.
El Consell es reunirà almenys dos cops l’any, cada cop que el convoqui l’Alcalde o el
Regidor delegat, l’Associació de veïns corresponent, o un nombre de veïns no
inferior a 40, mitjançant petició escrita. Tenint en compte les seves funcions
d'informació, consultives i deliberatives, les propostes que en sorgeixin hauran de
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ser aprovades per consens. El consell nomenarà un secretari d’entre els seus
membres, que aixecarà les actes de les sessions.
Secció tercera. Els Consells Municipals Sectorials
Article 22. Definició i funcions dels Consells Municipals Sectorials
Els Consells Municipals Sectorials són aquells òrgans de participació, de caràcter
consultiu, que canalitzen les inquietuds i iniciatives ciutadanes al voltant de les
diverses matèries i assumptes de competència municipal i d’actuació de
l’Ajuntament. Els Consells Municipals Sectorials poden fer propostes, informes,
consultes i suggeriments, en temes relacionats amb l’àmbit sectorial de què es
tracti. Així mateix, un representant de cada Consell Municipal Sectorial, elegit per
majoria dels seus membres, assistirà a les reunions del Consell de Ciutat.
Article 23. Composició i dinàmica dels Consells Municipals Sectorials
Els Consells Municipals Sectorials seran convocats i presidits pel regidor delegat de
l’Àrea corresponent, i estaran formats, almenys, per un representant d’alguna
associació relacionada amb la matèria, inscrita al Registre Municipal d’Entitats i dels
agents socials amb interès en la matèria (com ara sindicats, comerciants,
empresariat i col·legis professionals) S’integraran també en els Consells Sectorials
un representant de cada grup polític municipal, que pot ser un regidor o regidora o
qualsevol veí o veïna que el grup municipal designi i hi podrà assistir, amb veu i
sense vot, un tècnic de l’Ajuntament de Banyoles en la matèria de què es tracti.
L’Ajuntament promourà la incorporació als Consells Municipals Sectorials d’aquelles
persones de prestigi reconegut i contrastat o amb experiència professional en la
seva matèria que tinguin especial rellevància social en l’àmbit material del qual es
tracti.
El Consell nomenarà un secretari d’entre els seus membres, que aixecarà les actes
de les sessions. Tenint en compte les seves funcions d'informació, consultives i
deliberatives, les propostes que en sorgeixin hauran de ser aprovades per consens.
Secció quarta. Els Consells Ciutadans
Article 24. Competència per constituir-los
L’Ajuntament podrà promoure, quan ho consideri convenient per acord del Ple o per
iniciativa de l’alcalde o alcaldessa, la creació de Consells Ciutadans de caràcter
temporal per tal que emetin dictamen sobre determinats assumptes, sens perjudici
de la possibilitat d’impulsar altres noves metodologies participatives.
Article 25. Definició i funcions dels Consells Ciutadans
Els Consells Ciutadans són grups de persones escollides a l’atzar que, mitjançant un
procés d’informació plural i de deliberació col·lectiva, emeten un informe no
vinculant sobre un tema col·lectiu d’interès general per a tot el municipi.

MST/Ordenanc/2003/ReglamentParticipacioCiutadana.doc
Passeig de la Indústria, 25
Telèfon: 972.57.00.50
17820 – Banyoles (Girona)
FAX: 972.57.49.17
NIF: P1701600G
correu-e: ajuntament@banyoles.org

11

Ajuntament de Banyoles

Els membres seran seleccionats aleatòriament entre persones majors de 18 anys
del Padró, garantint el principi d’igualtat i oferint a totes les persones les mateixes
oportunitats de participar-hi. El Consell es constituirà de forma temporal amb la
finalitat d’emetre un dictamen sobre una determinada proposta, després de l’anàlisi
prèvia de les diferents posicions i informacions respecte de la qüestió corresponent.
El temps dedicat per aquests ciutadans i ciutadanes a aquesta tasca podrà ser
compensat per tal de facilitar la dedicació necessària per a la seva realització.
Respectant aquestes línies, l’Ajuntament podrà elaborar un reglament més detallat
sobre el funcionament dels Consells Ciutadans.
Article 26. Remissió a la normativa general sobre òrgans col·legiats
Pel que fa a tot allò que no estigui previst en aquest capítol respecte del
funcionament del Consell de Ciutat, dels Consells de Barri, dels Consells Municipals
Sectorials o dels Consells Ciutadans, s’hi aplicaran les normes generals que regulen
el funcionament dels òrgans col·legiats municipals.
CAPÍTOL IV. LA INICIATIVA CIUTADANA I LA CONSULTA POPULAR
Article 27. El dret de proposta
Els ciutadans tindran dret a formular a les autoritats o organismes municipals
propostes d’actuació relatives a matèries de la competència municipal o d’interès
local. El destinatari de la proposta informarà al signatari de la mateixa del curs que
li pensa donar.
En cas que la proposta esdevingui objecte de tractament en algun òrgan col·legiat
municipal, el Secretari trametrà en el termini màxim de quinze dies còpies de la
part corresponent de l’acta de la sessió a l’autor de la mateixa. Tanmateix , el
President dels òrgans col·legiats que hagi de tractar la proposta, podrà requerir la
presència de l’autor de la mateixa als efectes d’explicar i defensar l’esmentada
proposta.
Article 28. Legitimació per demanar consultes populars.
Els ciutadans i ciutadanes de Banyoles inscrits al cens electoral poden sol·licitar la
realització d’una consulta popular respecte de temes de la competència municipal i
de caràcter local, llevat dels relatius a les finances locals.
Caldrà la petició formal d’un nombre mínim de persones que, segons estableix
l’article 144.2 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, és de 1.000 més el
10 % del nombre d’habitants que n’excedeixi de 5.000. L’alcalde o alcaldessa pot
proposar també la realització d’aquesta consulta directament, d’acord amb el
procediment previst a l’article 144 de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya.
Article 29. Procediment per acordar la celebració de consultes populars.
La proposta de consulta popular serà presentada per l’alcalde o alcaldessa al Ple,
que l’haurà d’aprovar per majoria absoluta i es donarà, en cas de conformitat, la
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tramitació necessària al Govern de la Generalitat per tal que procedeixi d’acord amb
el que disposa el Reglament de consultes populars municipals aprovat mitjançant el
Decret 294/1996, de 23 de juliol.
CAPÍTOL V. LA PARTICIPACIÓ DE LES ENTITATS CIUTADANES
Article 30. Drets de les entitats ciutadanes
Les entitats ciutadanes gaudiran, en els termes establerts en la legislació i en
aquest Reglament del dret a ésser informades i consultades dels afers i iniciatives
municipals que puguin ésser del seu interès i realitzar propostes, precs i preguntes
d’acord amb el que disposa el present Reglament.
L’Ajuntament canalitzarà l’activitat municipal en matèria cultural i esportiva,
preferentment a través de les associacions i institucions ciutadanes, subvencionant
amb caràcter general les seves activitats, encomanant l’organització i gestió
d’activitats concretes i recabant la seva col·laboració en els òrgans desconcentrats
que l’Ajuntament consideri oportú.
Article 31. Requeriments generals i criteris per accedir als ajuts municipals
1.- En tot cas, serà exigència prèvia a la percepció de qualsevol ajut de
l’Ajuntament que l’entitat en qüestió estigui inscrita en el registre d’entitats que es
regula en aquest Reglament.
2.- Els criteris de distribució s’establiran d’acord amb el Pressupost, en funció de les
prioritats dels programes de l’Ajuntament. Es tindrà en compte, la representativitat
de les entitats, grau d’interès o utilitat ciutadana, la seva capacitat econòmica, o
ajuts que rebin d’altres instàncies.
Article 32. Dret de les entitats ciutadanes a rebre informació.
Sens perjudici dels drets generals d’accés a la informació municipal reconegut als
ciutadans en general, les entitats degudament inscrites gaudiran, sempre que ho
sol·licitin expressament, dels següents drets:
a) Rebre en el seu domicili social les convocatòries dels òrgans municipals,
sessions dels quals tinguin la qualificació de públiques, i en l’ordre del
corresponent hi figurin qüestions relacionades amb els objectius
l’associació. Tanmateix i en aquests mateixos supòsits, se’ls trametran
actes o acords municipals.

les
dia
de
les

b) Rebre en el seu domicili social les publicacions de caràcter periòdic que editi
l’Ajuntament, així com les altres informacions puntuals que exposi o divulgui
l’Ajuntament i sempre que puguin ser d’interès per a l’entitat, atesos els
objectius.
Article 33. Criteris per a l’ús dels mitjans públics.
1.- La cessió de l’ús dels mitjans públics municipals a les entitats, tindrà les
limitacions lògiques quant a les coincidències d’ús amb altres entitats o amb
MST/Ordenanc/2003/ReglamentParticipacioCiutadana.doc
Passeig de la Indústria, 25
Telèfon: 972.57.00.50
17820 – Banyoles (Girona)
FAX: 972.57.49.17
NIF: P1701600G
correu-e: ajuntament@banyoles.org

13

Ajuntament de Banyoles

l’Ajuntament i al grau de responsabilitat de les entitats pel que fa al tracte prestat a
les instal·lacions.
2.- Serà requisit previ per accedir a l’ús dels mitjans públics municipals gratuïts la
inscripció de l’entitat al registre d’entitats i la sol·licitud per escrit dels mitjans que
corresponguin, amb l’antelació que es determini pels serveis corresponents.
Article 34. Virtualitat del registre d’entitats
El registre municipal d’entitats ciutadanes té l’objecte de permetre a l’Ajuntament el
coneixement del nombre d’entitats existents a la ciutat, els seus objectius i la seva
representativitat o pes específic, als efectes de permetre una correcta política
municipal, de foment de l’associacionisme ciutadà.
A efectes municipals, els drets reconeguts a les entitats ciutadanes en aquest
reglament, només afectaran a aquelles entitats que siguin degudament inscrites en
el registre que es regula en aquesta secció.
Article 35. Entitats que poden ésser inscrites en el registre
Seran considerades entitats ciutadanes inscribibles en el registre, totes aquelles
l’objecte de les quals sigui el foment o millora dels interessos específics dels
ciutadans i, especialment, les associacions de veïns, les de pares i mares
d’alumnes, les entitats culturals, esportives, recreatives, de joves, les sindicals,
empresarials, professionals, religioses, ideològiques o polítiques i qualssevol altres
similars.
En cap cas s’acceptarà la inscripció de les entitats l’objectiu de les quals sigui
anticonstitucional, les que es regeixin per normes antidemocràtiques, les que
fomentin el racisme o la xenofòbia o les que emprin mitjans violents per a la
consecució dels seus fins.
Article 36. Conformació del registre d’entitats
El registre d’entitats ciutadanes serà portat per l’Alcaldia, mitjançant una base de
dades, en la qual s’hi anotaran les dades que s’esmenten a l’article següent, així
com les modificacions que es vagin produint al llarg del temps i les ajudes
municipals que es prestin a cadascuna de les entitats.
Les dades contingudes al registre d’entitats seran públiques.
Tanmateix, es pot establir que el registre es porti a l’àrea o departament de
participació ciutadana, si existeix específicament, o bé a la secretaria general de
l’Ajuntament.
Article 37. Procediment per a la inscripció en el registre d’entitats
Les inscripcions es faran a sol·licitud de les entitats interessades que, en qualsevol
cas, hauran d’aportar les següents dades o documentació:
a) Els estatuts de l’entitat.
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b) El número d’inscripció del Registre General d’Associacions o similar.
c) El nom de les persones que ocupen els càrrecs directius.
d) La seu social de l’entitat.
e) Els pressupost de l’any en curs.
f) El programa d’activitats per a l’any en curs.
g) Certificació del nombre de socis que té l’entitat.
En els 15 dies següents a la recepció de la sol·licitud d’inscripció, degudament
acompanyada de les dades esmentades, l’autoritat competent de l’Ajuntament
notificarà a l’entitat la seva inscripció. A partir d’aquest moment es considerarà
d’alta a tots els efectes.
Article 38. Manteniment de les dades del registre
Les entitats inscrites restaran obligades, durant el primer trimestre de cada any, a
notificar al registre les modificacions produïdes en les dades registrals i, en
especial, els nous pressupostos i programes d’activitats. De no complir aquesta
obligació, l’Ajuntament podrà donar de baixa del registre l’entitat, sense necessitat
de més tràmits.
Article 39. Programes de suport
L’Ajuntament impulsarà, mitjançant els convenis corresponents, programes de
suport i millora del teixit associatiu de la ciutat tant en els aspectes infrastructurals
com en els formatius i de col·laboració en la realització d’activitats.
Article 40. Promoció de la gestió cívica
L’Ajuntament promourà la concertació amb les entitats associatives per tal que
puguin intervenir directament en la gestió d’equipaments i serveis públics, de
conformitat amb el que preveuen el Reglament d’obres i serveis del ens locals i la
Llei de contractes de les administracions públiques.
Article 41. Promoció d’activitats conjuntes
L’Ajuntament promourà la realització conjunta amb les associacions ciutadanes de
programes d’activitats a la ciutat, de guies de recursos, d’agendes territorials, així
com els suports informàtics, tècnics, informatius i formatius que permetin millorar
l’activitat associativa.
Article 42. Promoció de la declaració d’utilitat pública
L’Ajuntament promourà la declaració d’utilitat pública de les associacions que,
sense ànim de lucre, persegueixen la defensa, el foment o la millora dels interessos
generals o sectorials dels veïns i veïnes del municipi, de conformitat amb el que
preveu l’article 143.5 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de
Catalunya.
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CAPÍTOL VI.

EL DEFENSOR O LA DEFENSORA DEL CIUTADÀ I LA
CIUTADANA

Article 43. El Defensor o la Defensora del Ciutadà i la Ciutadana
L’Ajuntament impulsarà la creació de la figura del Defensor del Ciutadà, persona
que realitzarà tasques de defensa dels drets individuals i col·lectius de la
ciutadania. En aquest sentit, el Defensor del Ciutadà rebrà les queixes i
reclamacions de la ciutadania i les canalitzarà al govern de la ciutat, sens perjudici
de la utilització del Síndic de Greuges de Catalunya o altres institucions
supramunicipals.
En qualsevol cas, l’Ajuntament promourà un reglament específic de funcionament
del Defensor del Ciutadà, persona que haurà de ser escollida per consens de tots
els grups municipals.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA
L’Ajuntament de Banyoles haurà d’aprovar el Reglament a què es refereix l’article
43 i que ha de regir la figura del Defensor del Ciutadà.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA
L’Ajuntament podrà regular les figures que, sorgides d’aquest reglament i una
vegada aplicat, necessitin normes més específiques per a la major adequació del
seu funcionament. En qualsevol cas, les normatives aprovades en aquest sentit
hauran de respectar les línies bàsiques fixades en el Reglament Orgànic Municipal
(ROM) i en aquest Reglament de Participació Ciutadana.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
1. Els Consells de Barri es constituiran d’acord amb l’estructura de les Associacions
de Veïns de la ciutat. En el seu defecte, s’entendran com a barris les seccions
censals existents, exceptuant, si és el cas, aquella part en què ja hi estigui
constituïda una Associació de Veïns. En cas de conflictes respecte aquest punt,
l’Ajuntament serà l’encarregat de resoldre’ls mitjançant acord de la Comissió de
Govern.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquest reglament, un cop aprovat pel Ple de la Corporació, entrarà en vigor quan
hagi estat publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província i hagi
transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a l’article 65.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
Banyoles, 18 de març de 2003
L’Alcalde,
Pere Bosch i Cuenca
.../...
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.../...
DILIGÈNCIA D’APROVACIÓ: Per fer constar que aquest reglament ha estat
aprovada inicialment, per unanimitat, pel Ple de la Corporació, en sessió celebrada
el dia 28 d’abril de 2003, amb el vot favorable de 16 dels 17 membres que
legalment integren la Corporació.
Banyoles, 30 d’abril de 2003
Compleixi’s

Certifico,

Pere Bosch i Cuenca
Alcalde

Cristina Palomino i Pellicer
Secretària Habilitada.

DILIGÈNCIA D’ENTRADA EN VIGOR. Aquest reglament, el text íntegre de les
quals ha estat publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm.
126 de data 3 de juliol de 2003, havent-se comunicat l’acord d’aprovació a
l’Administració

de

l’Estat

i

de

la

Generalitat

de

Catalunya

amb

data

27 de juny de 2003 ha entrat en vigor el dia 12 de juliol de 2003, al haver-se
complert els tràmits previstos en l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.
Banyoles, 14 de juliol de 2003
Vist i Plau,

L’Alcalde
Pere Bosch i Cuenca

Certifico,

La Secretària Habilitada
Cristina Palomino i Pellicer.
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