REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Regulador del procediment per tal que qualsevol persona, col·lectiu ciutadà,
entitat o associació cívica de Santa Coloma de Farners, pugui dirigir-se al
consistori després dels plens ordinaris

Exposició de motius
El Ple municipal és l’òrgan de màxima representació política dels ciutadans en el
govern de la ciutat. Està integrat per la totalitat dels regidors (17) i presidit per
l’alcalde, i estableix les línies d’actuació municipal i resol les qüestions més
importants, amb funcions de tipus constitutiu, planificador, reglamentari i
fiscalitzador de la funció executiva.
Fins a la data, el Ple municipal a l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners no
preveu altra forma de participació dels ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat
que no sigui a través dels regidors que en formen part. No obstant, en altres
municipis de Catalunya existeixen nombroses experiències d’intervenció ciutadana
en les sessions públiques dels òrgans de govern, la majoria dels quals disposen
de Reglament de Participació Ciutadana o document similar que regula i identifica
les diferents fórmules de participació.
Amb les reunions que venim mantenint des del proppassat dia 11 de juliol entre els
diferents grups polítics representats a l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners
(CiU, PSC, ERC, CPC i Entesa), es pretén impulsar un acord que permeti a
qualsevol persona, col·lectiu ciutadà, entitat o associació cívica de Santa Coloma
de Farners, dirigir-se al consistori, sempre sota uns criteris de respecte i de
llibertat.
Amb la voluntat d’obrir de manera immediata aquesta participació ciutadana des
del mateix moment en què es redacta la fòrmula d’intervenció, es fomentarà la
incorporació en el debat d’aquells grups i col·lectius ciutadans que així ho desitgin.

Article 1
1. Es reconeix el dret de formular precs i preguntes o presentar comunicacions i
suggeriments als membres del consistori, després dels plens ordinaris i una
vegada aixecada la sessió a:
a. Les entitats i associacions cíviques inscrites en el Registre Municipal d’Entitats.
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b. Qualsevol persona física o jurídica o col·lectiu ciutadà. El signant haurà de ser
de Santa Coloma de Farners i tenir més de 16 anys i haurà de fer constar les
seves dades personals completes en l’escrit.
2. La comunicació, suggeriment, prec o pregunta, s’haurà de dirigir a l’alcaldia
mitjançant escrit que es presentarà davant el Registre General de l’Ajuntament,
amb una antelació mínima de dos dies hàbils anteriors a la realització de la sessió
informativa, prèvia al Ple ordinari, indicant la persona que intervindrà, la qualitat
amb què actua, si ho fa en nom propi o en representació d’algú (s’ha d’acreditar), i
l’interès en l’assumpte.

Article 2
1. Previ debat en la sessió informativa, es decidirà l’acceptació o no de la
comunicació o pregunta i l’alcaldia ho comunicarà a l’interessat. Es podrà denegar
si és un assumpte sobre el qual l’Ajuntament no té competències, si la seva
resolució o resposta compet estrictament els serveis municipals sense necessitat
d’intervenció del Ple, o si ja s’ha presentat en una altra sessió en el període d’1
any immediatament anterior.
2. Quan es donin les circumstàncies requerides per acceptar la comunicació o
pregunta, s’incorporarà a l’apartat de Precs i Preguntes dels Ciutadans que se
celebrarà a continuació del Ple ordinari més proper i serà tramitada d’acord amb el
Reglament Orgànic Municipal.

Article 3
La persona designada per intervenir, disposarà d’un temps màxim de 3 minuts per
formular el prec o la pregunta, o per efectuar la comunicació o suggeriment
presentat.
A continuació, els o les portantveus dels diferents grups municipals podran
sol·licitar aclariments a la persona que ha intervingut qui podrà aclarir, matisar o
ampliar la seva intervenció, durant el temps màxim d’1 minut. Després es passarà
al debat per part dels grups municipals.
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Article 4
Una comunicació o pregunta no podrà ser repetida dins del termini d’un any, llevat
que es complementi amb noves dades rellevants.

Article 5
Aquesta normativa és transitòria, i se n’avaluarà el seu funcionament i possibles
modificacions en un termini de 6 mesos a partir de la seva entrada en vigor.
Santa Coloma de Farners, 14 de gener de 2008

DILIGÈNCIA per a fer constar que aquest
Reglament ha estat aprovat definitivament pel Ple
d’aquest Ajuntament, en sessió de 21 de gener de
2008.
Santa Coloma de Farners, 21 de gener de 2008
El secretari
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