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Introducció
El Reglament de Participació Ciutadana d’Anglès s’elabora davant la necessitat
d’endreçar la participació i encabir el màxim òrgan anomenat Consell del Poble, així com
després de tres experiències de pressupostos participatius al municipi. Aquest
Reglament ha estat elaborat des de la perspectiva de gènere per tal d’avançar en la
igualtat efectiva entre les dones i els homes.

Objectiu general
Redactar el Reglament de Participació Ciutadana per al poble d’Anglès

Objectius específics
•
•
•
•

Continuar la tasca de l’Ajuntament d’Anglès en l’impuls de la participació
ciutadana.
Disposar d’una eina reglamentaria actualitzada que emmarqui tots els processos
de participació ciutadana.
Comptar amb les entitats i la ciutadania de la vila per elaborar un Reglament de
Participació amb el màxim de consens possible.
Implicar el Consell del Poble en l’elaboració del Reglament.

Plantejament metodològic
S’ha partit d’una base normativa actualitzada en matèria de participació ciutadana i es
va constituir la Comissió Tècnica de redacció del reglament amb el personal tècnic
pertinent.
Es realitzarà una diagnosi de necessitats de participació ciutadana del municipi d’Anglès
que permetrà dissenyar el Reglament de participació més adequat a la realitat municipal.
La diagnosi de necessitats s’elaborarà a partir d’un enfocament qualitatiu a través de 3
sessions participatives:

•
•
•

Sessió amb el Consell de Poble
Sessió amb les entitats
Sessió amb càrrecs electes
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Fases de treball
Fases de treball
Fase I: Diagnosis de necessitats Constitució de la Comissió Tècnica de
Redacció del Reglament.
Reunions de treball amb la Comissió Tècnica.
Realització de 3 sessions participatives que
serviran per analitzar quines són les necessitats
del municipi en matèria de participació
ciutadana així com recollir les propostes de la
ciutadania.
Fase II: Redacció del Reglament Redacció del Reglament de Participació
Ciutadana conjuntament amb la Comissió
Tècnica.
Fase III: Aprovació del Reglament Aprovació del Reglament de Participació
Ciutadana pel Ple Municipal.
Fase
IV:
Presentació
del Presentació oberta del Reglament de
Reglament
Participació Ciutadana.
Desenvolupament del Reglament de Participació ciutadana
Per a la seva elaboració s’han realitzat diverses sessions de treball amb el Consell del
Poble i els Grups Municipals. Fruit d’aquestes sessions, es posa sobre la taula que el
nou Reglament de Participació ha d’incorporar una definició del que és la Participació i
els principis que l’han de garantir. També es detecta la necessitat de fer pedagogia a la
ciutadania entorn els beneficis de la participació ciutadana pel bon govern del poble
d’Anglès així com recollir tots els escenaris possibles per la participació individual i
col·lectiva. A més, es planteja el fet de situar el Consell del Poble com a òrgan clau de
la participació municipal.

També es fa necessari incorporar el retorn, de fet, es proposa la seva incorporació en
els processos participatius en l’òrgan del Consell del Poble que esdevé també un
mecanisme de participació presencial pel municipi d’Anglès. Així doncs, la bretxa digital,
la perspectiva de gènere, l’avaluació, el retorn, la promoció i la pedagogia de la
participació juntament amb la construcció del consens són aspectes decisius que
fonamenten i guien el present reglament de participació.

El reglament s'estructura en tres títols. El títol I regula les disposicions generals.
S'hi ha volgut partir de la definició del dret de participació ciutadana com a dret nuclear,
al voltant del qual gira la regulació de les diferents formes de participació. El concepte
està inspirat en els principis generals de l'anomenat govern obert, introduït per la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, en tant que govern obert és essencialment la intervenció de la ciutadania en la
presa de decisions públiques, això és, participació ciutadana.
En el títol II, s'ha volgut recollir, dins d'una gran categoria que s’anomena Instruments
de participació ciutadana, totes les formes de participació (les ja previstes en diferents
lleis, processos participatius, òrgans estables o temporals, o altres modalitats) que,
d'una manera o d'una altra, van dirigides a conèixer la posició o opinions de la ciutadania
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en relació amb qualsevol aspecte de la vida pública en l'àmbit competencial de
l'ajuntament.
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El títol III conté la part programàtica de la norma i és el que s’ha anomenat Foment
de la cultura participativa. En aquest apartat, d'una banda s'han desenvolupat aquells
temes referents al foment del teixit associatiu i altres formes d'acció col·lectiva i, de
l'altra, l'impuls de la participació ciutadana en l'àmbit intern dels ajuntaments mateixos.

Una vegada elaborat i presentat el Reglament, s’ha redactat una notícia per tal de donarho a conèixer al web municipal i s’ha obert un període d’esmenes de 10 dies per tal que
la ciutadania pogués esmenar-ho. Tancat aquest període i incorporades les esmenes,
es procedirà a la seva aprovació en el Ple municipal del mes de novembre.

Seguidament, es faciliten algunes de les imatges de les diferents sessions de treball i
participatives:

3

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1253816 11S0P-MBO7X-EOPBP 97A6ECE8BBD4E7DE5F3FBE597CC72AFE30CA0FD3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificador

DOCUMENT
Memòria: Memòria Subvencionar Reglament de participació ciutadana
ajuntament Anglès

ALTRES DADES

Codi per a validació: 11S0P-MBO7X-EOPBP
Pàgina 4 de 5

IDENTIFICADORES

num Anotació: 1-2018-018474-2, Data d'entrada: 31/10/2018 10:24:00, Núm. expedient: 7132,
Codi Classificació: X020200, Any expedient: 2017

SIGNATURES
ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

4

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1253816 11S0P-MBO7X-EOPBP 97A6ECE8BBD4E7DE5F3FBE597CC72AFE30CA0FD3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificador

DOCUMENT
Memòria: Memòria Subvencionar Reglament de participació ciutadana
ajuntament Anglès

ALTRES DADES

Codi per a validació: 11S0P-MBO7X-EOPBP
Pàgina 5 de 5

IDENTIFICADORES

num Anotació: 1-2018-018474-2, Data d'entrada: 31/10/2018 10:24:00, Núm. expedient: 7132,
Codi Classificació: X020200, Any expedient: 2017

SIGNATURES
ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

5

