
Ajuntament de 
Mataró 

Benvolgut, 
Benvolguda, 

Hem rebut l~s vostres al· legacions al Reglament de Participació, que va ser aprovat inicialment 
en el ple municipal del passat 4 d 'octubre de 2012 

Toles les a1·1egacions rebudes han estat sotmeses a la valoració tecnica del Servei de 
Participac ió Ciutadana i perla Comissió de Seguiment del procés de revisió del model 
participatiu, conformada per diferents representants de Consells de participació, grups 
munic ipals i la FA VM, que es va reunir el passat dia 20 de novembre. 

Un cop valorades les al· legacions rebudes, ens plau fer-vos a mans el document definitiu del 
Reglament de Participació Ciutadana que el passat dia 13 de desembre va ser aprovat pel Ple 
Municipal, i també !'informe elaborat per informar i respondre les al·legacions rebudes. 

Aprofito l 'ocasió per agra ir-vos, molt sincerament, la vostra implicació en aquest procés de 
redacció del text. 

<-

Joaquim Fernandez i Oller 
Regidor delegat de Participació 
Ciutadania i Convivencia, Política Lingüística i Cultura 
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Ajuntament de Mataré 

Expedient número 109/2012 
Tema: Aprovaciá definitiva del Reglament de Participaciá Ciutadana de Matará. 

Us comunico que el Ple.de l'Ajuntament de Matará, en sessiá de data 13 de desembre de 2012, 
va prendre, entre d'altres, el següent acord: 

"Relació de fets 

En data 4 d'octubre el Ple de 1' Ajuntament de Matará, reunit en sessiá ordinaria, va aprovar 
inicialment el Reglament de Participaciá Ciutadana. 

L'esmentada aprovaciá es va sotmetre a informaciá pública durant un termini de trenta dies per 
a !'examen i la presentaciá d'al·legacions i suggeriments, segons estableix.l'article 49 de Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Regim Local. 

Finalitzat el període d' inf01maciá pública s'han presentat al-legacions per part de: 

l. I 'Associaciá de Professionals de Treballadors Sanitaris deis Hospitals i Centres Sanitaris del 
Maresme, en el sentit de incloure, a l'apartat 4 de l'article 7e i en l'apartat 3 de l'article 
10e de I' Annex 1, els sindicats més representatius del sector sanitari de Matará. 

2. la Federaciá d' Associacions Vei:nals de Matará, en el sentit de : 

2.1. incloure un reconeixement explícit del caracter d'interl·locuciá preferent en materia de 
participaciá ciutadana a la Federaciá d' Associacions Vei:nals de Matará donada la 
presencia i la implicaciá que té el moviment ve'fnal en les barris i la ciutat. 

2.2. modificar les Disposicions addicionals en el seu segon apartat, reduint el temps de 
desplegament del Reglamenta 1 any. 

2.3. modificar l'article 1 en I' Annex 1, per tal de canviar el concepte "facultatiu" per 
"preceptiu", resultant el text següent: l . "Els consells de participació tenen caracter 
consultiu, podran emetre informes preceptius, formular propostes i suggeriments i 
realitzar un seguiment de la gestió municipal ... " 

2.4. modificar de l'article 1.2 de I' Annex 1, per tal de canviar el concepte "treballen" per 
"exerceixen la participaciá", resultant el text següent: "1.2. Els consells sectorials són 
espais on exerceixen la participació els diferents agents .. .. " 

2.5. modificar de l'apartat 1 de l'article 5 de l' Annex 1, per tal de canviar el concepte 
"facultatiu" per "preceptiu'', resultant el text següent: "J. Emetre informes preceptius i 
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formular propostes i suggeriments en relació amb el funcionament deis serveis 
equipaments .... " 

2.6. incloure en l'apartat 2 de l'article 7 del' Annex 1 "amb veu pero sense vot'', resultant el 
text següent: "2. Un representan! de cada grup polític municipal amb veu pero sense vol 
entre els quals l 'Alcalde/essa en designara el/la Vicepresident/a. " 

2.7. canviar a l'apartat 4 de l'article 8 del' Annex 1 la proporció de població pera escollir 
els ciutadans/es a títol individual de "3.500 habitants" a "5.000 habitants" i reduir el 
maxim de p~rsones a "6", resultant el text següent: "S'escollira un ciutada/na per cada 
5. 000 habitants del territori, tot i que en cada consell hi participaran un maxim de 6 
ciutadans/es i un mínim de 4." 

2.8. incloure un nou apartat en l'article 9 de I' Annex 1 que designi un representant de cada 
un deis dos sindicats més representatius en el sector. 

2.9. modificar el punt e) de l'apartat segon de l'article 14 de l' Annex 1 incloent "emetre 
informes preceptius a petició d'una quarta part deis representants de les entitats del 
Consell", resultant el text següent: "c. Emetre els informes preceptius que li siguin 
demanats per l'Ajuntament o a petició d'una quarta par! deis representants de les 
entitats del Consell,. .. " . 

2.1 O. modificar el punt b) de l'apartat segon de l'article 18 de I' Annex 1 canviant els " 15" 
di es naturals per " 1 O" i afegint "per naturalesa d'urgencia amb 72 hores", resultant el text 
següent: "b. Propasar temes a incloure a l'ordre del día de la reunió del consell. .. JO 
dies naturals abans de la celebració de la sessió on es cregui que hagin de ser tractats i 
aquells temes que es considerin d 'urgencia 72 hores abans. " 

2.1 1. modificar en l'article 19 de l' Annex 1 el nombre mínim de sessions anuals de Plenari de 
"dues" a "quatre", resultant el text següent: "El plenari celebrara una sessió ordinaria 
coma mínim quatre v~gades l'any. " 

2. 12. modificar en l'article 20 del' Annex 1 Ja proporció de membres del consell que podran 
sol·l icitar la convocatoria d'una sessió extraordinaria, passant d'una "tercera" a una 
"quarta" part, resultant el text següent: " ... es podran celebrar sessions extraordinaries 
quan les convoqui la Presidencia, per iniciativa propia o a sol-licitud d'una quarta part 
deis seus membres. " 

2. 13. modificar la proposta de definició d'ambits de treball dels consells municipals de 
participació en e'! següent sentit: 

2.13. 1. Creació d'un nou consell de Serveis Territorials que inclogui les competencies 
de Medi Ambient, Mobilitat, Urbanisme. 

2.13.2. Convertir en Consell la taula de treball de Salut Pública inclosa en el Consell de 
Família 

2.13.3. Incloure la Taula d'Accessibilitat del Consell de Benestar Social al nou Consell 
de Serveis Territorials 

2. 13.4. Crear la Taula de Dona en el Consell Municipal de Família 
2.13.5. Dividir el Consell del Nord en dos territoris: 

• La Llantia i Via Europa 
• Camí de I~ Serra, Molins, Vista Alegre i Cirera 

3. el senyor , en el sentit de: 
3. l. eliminar l'apartat 4 de l'article 7 de I' Annex 1 que estableix la representació directa 

deis sindicats en els consells territorials i sectorials; i mantenint l'apartat 3 de l'article 
10 de I' Annex 1 on s'estableix la designació deis sindicats en el Consell de Ciutat. 

3.2. incloure en I'apartat 1 de l'article 10 de l' Annex 1, la impossibilitat de que els 
representants que tenen designació directa en el Consell de Ciutat, com sindicats, FA VM 
i grups polítics municipals, puguin ésser escollits per representar un consell territorial o 
sectorial en el Consell de Ciutat, així com en la Comissió Permanent de Participació, 
regulada en l'article 18. 

4. el grup municipal d 'Iniciativa per Catalunya Verds, en el sentit de: 
4.1. afegir a l'apartat 6 de l'article 12 la paraula "preestablerts", resultant el text següent: "6. 

En tots els casos, cal que les activitats a realitzar responguin a uns criteris preestablerts 
de qualitat, transparencia i igualtat." 



4.2. incloure a l'apartat 2 de l'article 20 Ja consulta a Ja "Comissió Permanent de 
Participació" abans de comunicar els processos participatius a incloure en I 'Agenda, 
resultat els text següent: "A l 'inici del mandat, consultada la Comissió Permanent de 
Participació, l'Ajuntament comunicara .... ". 

4.3. incloure a l'apartat 1 de l ' article 22 la paraula "només" per a fer més explícita la 
concreció en un determinat sector o territori, resultant el següent text: "J. Els informes 
participatius segueixen el mateix model i criteris que les memóries, si bé s 'apliquen a 
processos que afecten només un determinat secar o territori del municipi. " 

4.4. incloure al punt e) de l'apartat 2 de l' article 33 la possibilitat de convocar reunions 
informatives "a instancia d'alguna entitat", resultant el text següent: "e. En el cas de 
projectes concrets l 'Ajuntament, a iniciativa propia o a instancia d'alguna entitat, podrir 
convocar reunions informatives ... " 

4.5. incloure en l'apartat · 6 de l'article 5 de l'Annex 1, el seguiment de la proposta 
d'ordenances, taxes i preus públics, resultant el següent text: "6. Vetllar per .... i fer el 
seguiment de l 'execució i liquidació del Pressupost Municipal, i la proposta 
d 'arde nances, laxes i preus públics en l 'ambit de treball objecte del consell. " 

5. la Secció sindical de Ja Candidatura Autonoma de Treballadors de I' Administració de 
Catalunya-Intersindical Alternativa de Catalunya (CATAC-IAC) de l' Ajuntament de 
Matará en el sentit de manifestar la seva disconformitat en la redacció de l'apartat 4 de 
l'article 7 i de l'apartat 3 de l'article 10 de l'Annex 1, i sol·liciten la inclusiá en la 
composició deis Consells de participaciá, sectorials i territorials, de tota la diversitat 
d'organitzacions sindicals amb presencia a la ciutat de Matará que vulguin participar-hi. 

6. l'Oficina Antifrail de Catalunya en el sentit de: 
6.1. substituir la denominaciá "Títol preliminar" per la de "Capítol preliminar", ates que no 

consta que l'articulat del Reglamentes classifiqui en altres títols 
6.2. suprimir la paraula "compromís" de l'article 33.1, ates qué la facilitaciá d' informaciá 

sobre l'activitat i la participació és un deure generic de les corporacions locals, resultant 
el text següent: "1. L 'Ajuntament té el deure de facilitar l 'accés a la informació ... " 

6.3. incloure a l'apartat 2 de l'article 2 una definició més amplia del subjecte passiu del dret 
d'accés a la informació pública, resultant el text següent: "2. Per facilitar l 'exercici 
d 'aquest dret l'Ajuntament i la totalitat d'ens que configuren el sector públic local 
municipal han d 'establir canals d 'informació ... " 

6.4. modificar la defmició deis titulars del dret a rebre informació mitjanr¡:ant la fórmula 
"qualsevol persona, física o jurídica" amb independencia de Ja seva vinculació política de 
ciutadania, nacionalitat o vei'natge, resultant el següent text: "2.1. Qualsevol persona, 
fisica o jurídica, té dret a rebre informació ... " 

6.5. substituir en qualsevol cas el terme " informació general" per l' expressió "informació 
pública", ates que es correspon més exactament amb la naturalesa de l' objecte del dret 
d' accés a la informaciá. 

6.6. excloure del punt a) de l'apartat 2 de l'article 33 els butlletins oficials com a ·canals de 
publicitat activa, j a que es tracta d ' una publicitat oficial de compliment preceptiu i taxat a 
l'ordenamentjurídic, resultant el text següent: "2. a) informació pública general, a través 
d 'internet, mitjans de comunicació .. .. " 

6.7. regular en l'article 2 el dret d'accés a informació pública, previa petició individual. 
6.8. incloure a l'article 2 la possibilitat d' obtenir copies de la documentació soI-Iicitada, així 

com el procediment administratiu a seguir per a exercir el dret d 'accés a la informació, 
resultant el text següent: "Les sol·licituds d 'informació es presentaran, previa petició 
raonada, al registre de l'Ajuntament i dirigir-se a l'Alcalde/essa. La resposta s'haura de 
donar en el termini maxim de !renta dies, i haura de pass ar també pel registre. L 'eventual 
denegació de la informació sol·licitada haura de ser motivada i justificada per alguns 
dels supósits esmentats en les lleis o en aquest Reglament. El dret a obtenir copies i 
certificacions i a consultar documentació s'exercira d'acord ambla legislació vigent. " 

6.9. contemplar en el punt b) de l'apartat 2 de l'article 33 la facilitació d ' informació pública 
individualitzada com a acte administratiu. 



6.1 O. incorporar a l'apartat 1 de l'article 33 una relació de les ínformacions d'interes públic 
que han de ser objecte de difusió de forma activa. 

6.11. incorporar a l'apartat 2 de l'article 33 constatació de l'accés lliure a la informació 
pública per qualsevol mitja de comunicació. 

·6.12. incloure a l'article 21 de l' Annex 1 un esment al caracter públic de les sess ions deis 
consells de participació, resultant el text següent: "Les sessions de Plenari i deis grups i 
tau/es de treball creats en el sí deis consells de participació tindran caracter públic, tal i 
com estableix l 'article 156 del Text refós de la Llei Municipal i de Regim Local de 
Catalunya en el seu apartat segon" 

6.13. incloure a l'article 21 de l' Annex 1 la notificació a tots els membres i la publicació al 
web mun icipal de la convocatoria de les sessions, resultant el text següent: " .. . A la 
vegada la convocatoria i ordre del dia. de les sessions sera publicada al web corporatiu 
de l 'Ajuntament de Matará. " 

6.14. introduir en l'article 21 de I' Annex 1 la previsió de fer públics, mitjanyant el lliure 
accés de la ciutadania, e ls acords adoptats i les actes de les sessions, resultant e l text 
següent: "En el termini maxim de 1 O dies habils a comptar des del següent a la data de 
celebració de la sessió, els acords adoptats a les sessions, tant ordinaries com 
extraordinaries, s 'han de trametre a tots els membres de l 'órgan i publicar íntegrament a 
la pagina web municipal, amb la finalitat de garantir el /liure accés als ciutadans i 
ciutadanes, sense perjudici de fer constar aquel/es modificacions ulteriors que puguin 
resultar de l 'aprovació definitiva de ['acta". 

Un cop examinades les al·legacions presentades al Reglament de Participació Ciutadana de 
I' Ajuntament de Mataró, i tractades en la Comissió de Seguiment del procés d'elaboració del 
Reglament reunida el passat 20 de novembre de 2012, e l criteri de l' Ajuntament de Mataró és el 
següent: 

Primer.- Acceptar les següents a l· legacions: 2.4, 2.12, 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6. 7, 6.8, 
6.12, 6.13 i 6.14, amb les textos explicitats en la part expositiva. 

Segon.- Acceptar de forma parcial les següents aHegacions: 

a) AHegacions núms. 1, 2.8, 3.1 i 5 de modificació deis articles 7, 9i10 de l'Annex 1, 
l'article 15 , resultant -amb un nou redactat- e l text següent : 

• 7. 4. Un representan! de cada un deis sindicats amb la consideració de més 
representatius, sempre que l 'entitat així ho sol·liciti. 

• 9.3. En els consells sectorials s 'hi podra nomenar un/a representan! deis sindicats 
majoritaris del sector professional relacional amb l 'ambit de treball del consell, 
sempre que l'entitat així ho sol·liciti 

• 1O.3. Un representan! de cada un deis dos sindicats més representatius. 

b) Al·legació núm. 2.9 de modificació del punte) de l'apartat 2 de l'article 14 de I' Annex 1 
, resultant -amb un nou redactat- el text següent: "e) Emetre els informes que li siguin 
demanats per l'Ajuntament o a petició d'una quarta part deis representants de les entitats 
del Consell .... " 

c) AHegació núm. 2.10 de modificació del punt b) de l'apartat segon de l'article 18 de 
l' Annex 1, resultant-amb un nou redactat- el text _següent: "b. Propasar temes a incloure 
al 'ordre del dia de la reunió del consell. .. 15 dies naturals abans de la celebració de la 
sessió on es cregui que hagin de ser tractats i aquells temes que es considerin d 'urgencia 
72 hores abans." 

d) AHegació núm 3 .2 de modificació de l'apartat 1 de l'article 10 de I' Annex 1 resultant -
amb un nou redactat- el text següent: "Aquests representants al Consell de Ciutat seran 
escollits preferentment entre els integrants deis Consells sectorials i territorials que no 
formin part de les organitzacions que ja tenen. representació directa en el Consell de Ciutat 
i que s 'enumeren en els apartats 2, 3 i 4 d'aquest article." 



e) AHegació núm 6.9 de modificació del punt b) de l'apartat 2 de l'article 33 resultant - amb 
un nou redactat- el text següent: "b. Informació pública individualitzada, previa petició, en 
especial pera projectes d'especial rellevancia a nivell de ciutat o de barri. La seva 
materialització comporta la possibilitat d 'accedir a la informació de manera individual, ja 
sigui mitjan9ant les tecnologies de la informació i la comunicació o bé mitjan9ant la 
compareixen9a personal ". 

f) Al·legació núm. 6.10 de modificacó de l'apartat 1 de l'article 33 resultant - amb un nou 
redactat- el text següent: "L 'Ajuntament té el deure de facilitar l 'accés a la informació 
respecte a la situació de la ciutat i de les actuacions, programes i serve is que desenvolupa 
el consistori, així com d 'altra informació d'interes general per als ciutadans " 

Tercer.- Desestimar les següents aHegacions : 

a) Al· legació núm. 2.1 (referida a l'exposició de motius) d'incloure un reconeixement explícit 
a la Federació d'Associacions Ve'inals del seu caracter d ' interlocució preferent en materia 
de Participació ciutadana, el criteri d 'aquest Ajuntament és que aquest Reglament no és 
l' instrument adequat pera fer esment i es recomana fer ús deis convenís de col·laboració 
que l'entitat estableix amb l' Ajuntament per diferents ambits de treball. 

b) AHegació núm 2.2 (referida a les Disposicions addicionals), de reduir a un any el temps 
necessari pe! desplegament del Reglament, el criteri d' aquest Ajuntament és que el 
Reglament comporta una serie d'accions tals com redactar nous reglaments vioculats i 
desenvolupar noves eines i processos que no són viables en tant poc temps. 

c) Al· legacions núm. 2 .3 (referida a l'article 1 de I' Annex 1) i 2.5 (referida a l'apattat 1 de 
l 'article 5 de I' Annex 1) sobre el canvi del terme "facultatiu" per "preceptiu'', el criteri 
d 'aquest Ajuntament, expHcitat en )' informe jurídic que consta en l'expedient 109/2012 
sobre la naturalesa de is informes deis organs de participació, considera que els informes que 
emeten els organs de participació ciutadana són facultatius i no vinculants perque les 
disposicions legals reguladores d'aquest tipus d 'organs no estable ixen cap disposició 
expressa en contrari. 

d) Al· legació núm. 2.6 (referida a l'apartat 2 de l'article 7 de I' Annex 1) sobre la inclusió de 
"amb veu pero sense vot'', el criteri d'aquest Ajuntament és que els representants deis grups 
polítics municipals són escollits pels ciutadans en les eleccions municipals i no es cons idera 
coherent que no gaudeixen de l dret de vot en els organs de participació. A la vegada, 
ostenten el carrec de vicepresident/a del consell. 

e) AHegació núm. 2.7 (referida a l'apartat 4 de l'atticle 8 del ' Annex 1) sobre la proporció de 
ciutadans/es a títol individual, el criteri d'aquest Ajutament és que la proporció estable1ta 
inicialment ja su posa una reducció important sobre allo establert fins a la data i, a la vegada, 
el nombre maxim de ciutadans/es queda proporcionat amb el nombre d 'entitats 
representades. 

t) AHegació núm. 2.11 (referida a l'article 19 de I' Annex 1) sobre el nombre mínim de 
sessions ordinaries, el criteri d'aquest Ajuntament és que el nombre mínim de dues sessions 
és l'adequat pel bon funcionament del consell. 

g) Al·legació núm. 4.1 (referida a l'apartat 6 de l'article 12) sobre la inclusió de la páraula 
"preestablerts'', e l criteri d'aquest Ajuntament és que el preestabliment de criteris de 
qualitat, igualtat i transparencia requeririen de la definició d'un organ que ho defin ís així 
com d ' una relació de criteris que no restarien subjectivitat a l' enunciat. 



h) Al·legació núm. 6.11 (referida a l'apartat 2 de l'article 33) sobre la constatació de l' accés 
lliure a la informació pública per qualsevol mitja de comunicació, el criteri d ' aquest 
Ajuntament és que aquest aspecteja es recull en l' article 33.2 en el seu apartat d). 

Pel que fa la definició deis ambits de treball deis consells de participació la resolució adoptada 
sobre les aHegacions reflectides en la part expositiva queden reflectides en el document adjunt. 

Per últim, a partir de la revisió tecnica realitzada per diferents serveis municipals amb . 
competencies en consells municipals de participació del text aprovat, s ' incorporen els següents 
canv1s: 

1. Es canvia la paraula "associacions" per "organitzacions" en diferents parts del text per a 
afavorir a la inclusió de Ja diversitat d ' interlocutors que I 'Ajuntament i els seus 
mecanismes i organs de participació tenen .. 

2. Incloure en l'apartat 7 de l'article 7 de I' Annex 1 el següent text: "En el cas de definir 
ambits de treball, es convocaran reunions previes a la a la constitució del Consell, en.les 
quals la Presidencia informara del ambits definits, la proporció en la qua/ es 
representaran les diferents organitzacions que els conformin is 'escolliran els 
representants de les organitzacions agrupades en cada un d 'ells. " 

3. Incloure en l'apartat 7 de l'article 7 del' Annex 1 les "seccions" de les entitats per 
afavorir la maxima participació en els consells, resultant el següent text: "Les vocalies o 
seccions especifiques de les organitzacions del municipi també podran optar a 
representativitat en els diferents consells municipals sempre que el seu ambit de treball 
estigui en coherencia amb l'objecte de treball del consell del qua! vol formar part. " 

4. Incloure un nou apai1at en l'article 7 de l' Annex 1 amb el següent text: "Representants 
d 'altres administracions i col-lectius professionals vinculats al 'ambit de treball del 
consell" 

5. Incloure en l'article 10 de I' Annex 1 el següent text: "Cada persona només podra 
representar a un únic consell de participació" 

6. Modificar l'apartat f) i incloure l'apartat g) en l'article 14 de I' Annex 1 per afavorir el 
funcionament deis consells, amb els següent text: 

"f) Decidir la creació, els objectius i les finalitats deis grups o taules de treball, tal 
i com es defineixen en l 'article 16. " 
"g) Decidir la creació, els objectius, finalitats i composició de comissions de 
treball pera tractar temes concrets del funcionament ordinari del Consell " 

7. Modificar els apartats d) i e) de l'article 17 de I' Annex 1 amb el següent text resultant: 
"d) Preparar el despatx deis assumptes, redactar les acles de les sessions, els 
informes i documents que es desprenguin del funcionament del consell 
e) Donar compte deis acords amb el vistiplau de la Presidencia" 

Per tot el que s'ha exposat el sotasignant propasa que e!'Ple adopti' la resolució següent: 

Primer. - Aprovar definitivament el Reglament de Participació Ciutadana i la definició d'ambits 
d 'actuació deis consells de paiticipació, deis qua! consta copia a l'expedient, d'acord ambles 
consideracions que figuren a Ja part expositiva i. que han quedat incorporades degudament en el 
text. · 

Segon.- Publicar l'acord d'aprovació definitiva i el text íntegre .del Reglamenten el Butlletí 
Oficial de la Província i inserir una referencia d'aquesta publicació en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya." 

Contra la present resolució que posa fi a la via administrativa, podreu interposar els següents 
recursos: 

recurs de reposició, amb caracter potestatiu, preví al recurs contenciós administratiu davant 
del mateix organ que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes a comptar des de l'endema de la 
recepció de ·1a present notificació. 



o bé, directament recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar 
des de l 'endema de la recepció de la present notificació, davant del jutjat contenciós
administratiu de Barcelona. 

No obstant aixo, podreu interposar-ne qualsevol altre, si ho considereu convenient. 

... 

~:;" .. t l.! :.aO ....... 
~rctamt Gr.nera' 

·"-
Manuel Monfort Pastor 

Mataró, 14 de desembre de 2012 




