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PREÀMBUL 

Què és el Reglament. 

Quins objectius té i a qui s’adreça. 

 

DIMENSIÓ REPRESENTATIVA DE LA  

DEMOCRÀCIA 

El bon govern i la bona administració. 

El dret a l’accés a la informació pública. 

Transparència i publicitat activa. 

Rendició de comptes. 

 

DIMENSIÓ DEL DIÀLEG PERMANENT I PARTICIPACIÓ 

Consells municipals i altres formes de diàleg permanent. 

Procés de debat públic i participació. 

Fòrum ciutadà o audiència pública ciutadana. 

Intervenció als plens. 

Consultes mitjançant el vot: per via de referèndum, o no referendàries de 

caràcter sectorial. 

Iniciativa popular. 

 

DIMENSIÓ DE L’ACCIÓ COMUNITÀRIA I COL·LABORACIÓ 

Foment de l’associacionisme i altres formes d’acció col·lectiva. 

Registre municipal d’entitats i associacions. 

Registre ciutadà. 

 

SISTEMA DE GARANTIES 

Consell de Participació. 

 

  

Índex 
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Els pobles que es transformen i milloren, són aquells que 

aprofiten l’energia de les persones que hi viuen i hi 

treballen. El Reglament de Participació Ciutadana vol 

canalitzar aquesta energia i incrementar la qualitat de la 

democràcia del nostre municipi. 

 

QUÈ REGULARÀ EL REGLAMENT  

DE PARTICIPACIÓ? 

 

“L'objecte d'aquest reglament es l'establiment del règim 

jurídic, les modalitats, el procediment, la realització i la 

convocatòria dels instruments i mecanismes de 

participació ciutadana en l’àmbit competencial de 

l'ajuntament.” 

 

És a dir, serà l’eina que regularà els canals de  relació entre 

la ciutadania i l’Ajuntament, per tal de garantir: 

 

 Els principis rectors de bon govern. 

 Les formes de transparència i accés a la informació. 

 Les bases per una eficient participació de la ciutadania en la presa de decisions. 

 El foment i suport a l’associacionisme i l’acció comunitària. 

 

A QUI S’ADREÇA? 

 

A totes les veïnes i veïns de Les Franqueses del 

Vallès que, de forma directa o mitjançant 

qualsevol tipus d’associació, estan legitimades 

per participar en algun dels processos, òrgans, 

consultes, canals o modalitats de participació 

ciutadana, d’acord amb les condicions 

establertes en aquest Reglament. 

 
  

 

Què és el 

Reglament 

de 

Participació 
 

PRINCIPIS RECTORS 

 
Els diversos instruments i canals regulats al 
Reglament de participació, s’ajustaran als 
principis de: 
 

Transparència | Publicitat |Claredat  
Accés a la informació | Neutralitat 

institucional | Primacia de l’interès comú  
Igualtat i inclusió | Diversitat | Protecció de 

dades de caràcter personal | Rendició de 
comptes. 
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QUÈ ÉS EL BON GOVERN? 

 

Parlem de Bon Govern quan una administració promou la 

participació i la col·laboració permanent de la ciutadania en la 

definició de les polítiques públiques. 

 

Es tracta d’una nova forma de governar, un canvi en la relació amb la 

ciutadania, i implica una major transparència en la gestió administrativa. 

 

 

 

DE QUÈ PARLEM? 

 

Dret a la informació pública. La 

ciutadania té dret a accedir a la informació 

pública, i per això hem de posar els mitjans 

que tinguem a l’abast per a garantir aquest 

dret. Com a exemple, a Les Franqueses 

existeixen dos consells de poble (amb 

pressupost i reglamentació pròpia), que 

poden esdevenir una eina vàlida de 

comunicació bidireccional. 

 

Bona administració. És aquella que 

compleix les seves funcions d’acord amb els 

principis de transparència, accessibilitat, 

proximitat, imparcialitat, simplificació, eficàcia 

i eficiència. La ciutadana té dret a uns serveis 

públics de qualitat, a accedir-hi en condicions 

d’igualtat, i a plantejar suggeriments i queixes 

sobre el seu funcionament. 

 

  

 

Dimensió 

representativa 

de la 

democràcia 
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Rendició de comptes. Els responsables polítics han d’informar de forma periòdica 

de les principals actuacions municipals, i retre comptes del grau de desenvolupament 

de les polítiques i accions, els programes i projectes desenvolupats, la valoració de les 

actuacions, etc. 

 

Transparència i publicitat activa. Un  dels 

objectius de l’Ajuntament ha de ser actuar amb la 

màxima transparència possible, i ser capaç de 

compatir i transmetre tota la informació pública a 

la ciutadania. L’Ajuntament ha de fer difusió de les 

actuacions que es realitzen per tal de fer públiques 

aquelles polítiques que es duen a terme. Cal 

ampliar la informació que es transmet a la 

ciutadania, tenint en compte també aquelles 

accions que presenten dificultats i els processos 

que s’estan utilitzant per a la seva resolució. 
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Les veïnes i veïns de Les Franqueses del Vallès demanen 

participar i construir col·lectivament les polítiques i 

actuacions públiques. D’igual manera, l’Ajuntament ha de 

desenvolupar aquelles eines que facin possible una major 

participació, incorporant la visió ciutadana no només en 

fases d’execució de projectes i contrast, sinó també en el 

disseny de la política o actuació. 

 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

Es configura com el dret de la ciutadania d'intervenir, de forma individual o 

col·lectiva, en la definició i l’aplicació de les polítiques públiques de 

l’Ajuntament a traves de processos de consulta, deliberació, decisió, 

desenvolupament i avaluació sobre qualsevol assumpte de la seva 

competència, a traves dels òrgans i mitjans de participació establerts en 

aquest reglament i en les lleis (Diputació de Barcelona). 

 

DE QUÈ PARLEM?  

El Reglament parlarà de participació ciutadana des de dues vessants: 

 

- A iniciativa del govern municipal, considerant aquelles actuacions i eines 

impulsades pel govern municipal per a conèixer la opinió de la ciutadania. 

 

- A iniciativa de la ciutadania, per la qual els veïns i veïnes fan arribar les seves 

propostes directament a l’Ajuntament. 

 

Consells municipals i altres formes de diàleg permanent. Els consells 

municipals són els canals de trobada regular entre la ciutadania, entitats i l’Ajuntament 

per debatre i recollir, de manera continuada, les seves opinions i propostes sobre les 

actuacions municipals. A Les Franqueses existeixen diferents consells, especialment cal 

destacar els de poble. Cal reconèixer el paper que porten a terme les persones 

integrants, actuant com a corretja de transmissió de la informació entre l’Ajuntament i 

la ciutadania. Aquesta mateixa funció la fan les entitats en els pobles on no hi ha consell 

de poble.  

 

 

Dimensió del 

diàleg 

permanent i la    

participació 
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Processos de debat públic i participació. 

El procés participatiu és una seqüència d’actes, 

delimitats en el temps, dirigits a promoure el debat 

entre tothom (ciutadania i responsables 

municipals), per tal de conèixer i recollir opinions i 

propostes sobre una determinada actuació 

pública. Tenen diverses fases: d’informació, debat i 

retorn. 

 

Fòrum ciutadà o audiència pública. És una 

trobada entre els responsables municipals i la 

ciutadania per presentar i debatre propostes 

relacionades amb una determinada actuació 

pública. 

 

Intervenció als plens. Intervenció davant el Ple 

municipal de la ciutadania  o de les seves entitats i 

col·lectius, per exposar un tema relacionat amb un 

punt de l’ordre del dia. 

 

Consultes mitjançant vot (consultes 

populars per via del referèndum i consultes 

populars no referendàries d’àmbit sectorial). 

L’Ajuntament pregunta l’opinió de la ciutadania 

sobre una actuació o política pública, i ho fa 

mitjançant el vot que ha de ser lliure, directe i 

secret. Poden ser referendàries (segons normativa de l’estat) o no referendàries 

(consultes populars no referendàries d’àmbit sectorial). 

 

Iniciativa popular. Canal de participació a iniciativa de la ciutadania. Les veïnes i 

veïns que gaudeixin del dret de sufragi actiu a les eleccions municipals, poden utilitzar 

aquesta eina per a presentar propostes d’acords, actuacions, projectes, reglaments, i 

disposicions d’interès general, de competència municipal. 
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L’Ajuntament pot col·laborar amb els sectors socials, 

econòmics, polítics, i professionals del municipi per 

millorar les seves actuacions. I per a fer-ho, pot establir 

espais de trobada, convenis de col·laboració, suport 

econòmic, etc. Així mateix, i especialment, pot oferir 

suport (tècnic, material i econòmic) a les entitats de Les 

Franqueses per afavorir el seu desenvolupament.  

 

El Reglament haurà d’establir i regular totes 

aquelles actuacions dirigides a la cohesió social i a 

enfortir la capacitat de les persones i les entitats 

per ser subjectes actius de la vida en comunitat. 

 

DE QUÈ PARLEM? 

 

Foment de l’associacionisme i altres 

formes d’acció col·lectiva. L’Ajuntament pot 

promoure la xarxa associativa del municipi 

mitjançant el desenvolupament de programes i 

actuacions de suport. El suport a les entitats i 

col·lectius del municipi pot ser divers: 

subvencions, cessió d’espais, col·laboració puntual 

en esdeveniments, etc. També ha de tenir en 

compte a col·lectius no constituïts jurídicament 

com a entitats.  

 

Registre municipal d’entitats i 

associacions. Registre que aplegui les entitats i 

associacions del municipi, per tal de vehicular la 

relació amb l’Ajuntament i permetre accedir al 

suport econòmic i altres formes d’ajut municipal. 

 

Registre ciutadà. Les persones o col·lectius que s’inscriguin podran inscriure’s a 

aquest Registre per tal de rebre informació, participar o col·laborar en aquelles 

polítiques o actuacions municipals que siguin del seu interès. 

  

 

Dimensió de 

l’acció 

comunitària i 

col·laboració 
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DE QUÈ PARLEM? 

 

Del conjunt d’actuacions concretes que asseguren el 

control, seguiment i correcte funcionament de les eines i 

canals de participació i informació incloses en aquest 

Reglament.  

 

 

EL CONSELL DE PARTICIPACIÓ 

 

Ha de ser l’òrgan responsable de vetllar 

pel correcte funcionament dels canals de 

participació que es regulin mitjançant el 

Reglament.  

 

 

 

ALTRES ACCIONS 

 

El Reglament regularà aquells mecanismes i 

accions que siguin necessaris incloure per a garantir la correcta execució dels canals i 

instruments que es desenvolupin. Per exemple, comissions de seguiment de processos 

o grups motors, memòries d’indicadors, qüestionaris d’avaluació, difusió dels resultats 

d’avaluació, bústies de suggeriments, etc. 

 

 

 

 

Sistema de 

garanties 
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